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املقالملخص
ظواهر جديدة؛ إن اإلنسان يعيش يف عصر التكنولوجيا الذي يتقلّص فيه الزمان، ومن مثّ فقد التجأ األديب إىل

منها أجناس أدبية حديثة تناسب روح عصره، فنشأت القصة القصرية جداً يف ظل االضطرابات االجتماعية والسياسية 
قد انتشر هذا النوع األديب شيئاً فشيئاً يف البالد العربية واهتم به .  كلِّهوالثقافية، ومال إليها األدباء يف أحناء العامل

من املعاصرين فقد خطا أمحد جاسم احلسني؛ الكاتب السوري ومن مواليد . الكتاب العرب فأصبح مرآة لواقع حيام
القصرية » راءة تارخيهاالذئاب تعيد ق«قصة . م، خطوات واسعة وكتب جمموعات قصصية خمتلفة يف هذا اال١٩٦٩

جداً، من جمموعته خبيصة، اليت تغلب عليها مالمح املدرسة الرمزية ملا فيها من دالالت خمتلفة، هي حكاية ذئب 
يقصد تغيري طباعه وطباع قومه ليكون خروفاً كبقية اخلراف، فيدخل قبيلتها ويأكل معها األعشاب عدة أيام لكنه ال 

جداً، يف ه القصة القصرية د عين كاتبا املقالة مبعاجلة هذفق. ى طبعه الذي فطر بهيتمكن أخرياً من أن يتغلب عل
.الشكل واملضمون وحددا عناصرها القصصية وتناوالها يف جوانبها املختلفة
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مقدمة
إن اإلنسان املعاصر. التكنولوجيا حيناً بعد حني وتدخل السرعة يف جوانب احلياة كلِّهايتقدم

جيد وقتاً يكافح اللحظات والدقائق ويواجه املشاكل العديدة؛ منها االجتماعية واالقتصادية، وال
روح األنواع األدبية القصرية اليت تالئم على هذا فيجنح إىل. كافياً لقراءة النصوص الطويلة

كجنس أديب، له أركانه وعناصره وأقبل عليها الكتاب من ١نشأت القصة القصرية جداً. عصره
.أحناء العامل وانتشر هذا الفن يف البالد العربية منها السورية، انتشاراً واسـعاً

أا تنتمي اً؛ قصة مبعينية جداً، ثانريقصوة جداً؟ إا قصة، أوالًريما القصة القص
فهي فن ميتاز باخلفة)١١ص، ١٩٩٧احلسني، (.فكراً، اقتصاداً، لغة، تقنيات وخصائصللتكثيف 

التأنق الشديد يف اختيار ألفاظه، ذلك ليقع موقعاً أخاذاً يف النفسىوالسرعة والقصر، ويتوخـّ
ال ك، من أشميمي قدية جداً تستمد من تراث تعلريإن القصة القص. األلسنةعلى دور وي

ل شعري كمن شووجه اخلصوص،على تة كالنوالنادرةوةية الشعبياكمن احلالقص الشعيب، 
ث،يعبر عن وعي حديث يل حدكة، شريعات القصة القصيل تنوكهي مثل و،ريمي قصيتعل

.ة الواسعة يف إنتاج املعىنكاملشاردعوة القارئ إىلوأبرز مظاهر حداثته متمثلة يف اإلخفاءو
)٢٥١-٢٤٩ص، ١٩٩٨دومة، (

ليست القصة القصرية جداً، جنساً أدبياً، بل هي شكل من أشكال الكتابة القصصية، الذي
يتطلب موهبة تكاد تكون استثنائية، وخمزوناً معرفياً عالياً باجلنس اجلذر من جهة، وباملنجز

وهلا مكونات وعناصر وأركان ومقومات ختصه ومتيزه. القصصي العريب والعاملي من جهة ثانية
ذلك لعد كان األمر كلو وهي ال تتحدد بطوهلا،و،ية األخريتابة الفنكال الكمن سواه من أش

فاءة مبدعها يف اختزال كهذا اال، بل بة تنتمي نصوصها إىلريثكاملرء جمموعات 
فاء النص لشروط استمراره، بدرجات متفاوتة، يف ييف استوحنو مجايل،على ونات القص كم
)٨٨-٨٦ص، ٢٠٠٥الصاحل، (.ن حولهكاملموه الراهنيياه للواقع مبستوييف رؤو،رة املتلقيكذا

القصة القصرية : لقد استعملت هلذا النوع األديب مصطلحات كثرية مبفاهيم متنوعة منها

1. Short short story
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جداً، القصة الومضة، القصة اللقطـة، القصة القصرية للغاية، القصة املكثّفة، القصة الكبسولة، 
، اللوحـة القصصية، الصورة القصصية، النكتة القصصية، اخلرب القصصـي، القصة الربقيـة

الشعر، اخلاطرة القصـصية، القصة اجلديدة، القصة احلديثة، احلالة القصصية، القصة
)٢١ص،١٩٩٧احلسني، (.واملغامرة القصصية

يتجاوز األول ال : هناك من يعتقد أن هذا النوع األديب يدلّ على قصة يف ثالثة أحجام
، الثالث )حنو صفحة واحدة(، الثاين ال يتجاوز املئيت كلمة )حنو ثالثـة أسـطر(الثالثني كلمة 

يشـري هذا التنوع إىل االختالف بني ). حنو أربع أو مخس صفحات(ال يتجاوز الثمنمئة كلمة 
، إذ اليزال دارس وآخر، بني مبدع وآخر وتغيري الداللة بني فترة النشوء األويل والفترة احلالية

اليوم يستعمل املصطلح ليدلّ على قصة يف ثالث أو أربع صفحات، لكن هذا احلجم قلّ شيئاً 
احلسني، (.جداً، يف عشر كلماتالقصة القصرية الصفحتني، بل قد تكون فشيئاً ووصـل إىل

:وعلى هذا ميكننا أن نلخص بعض مسات القصة القصرية جداً مبا يلي)٢٦ص، ١٩٩٧
احلجمقصر -١
.ةياالفتتاح= ة يبتدئ القاص نصه بأصغر وحدة فني-٢
.القصة صفحة واحدةيغالباً ال تتعد-٣
.ون مبثابة فقرة أو مقطع أو مشهدكرب وحدة قد تكأنتقل القاص يف نصه إىلي-٤
)١٠٨-١٠٧ص،٢٠١١اخلطيب،(.وراهملايوحيالذياإلضمارظاهرةجداً،القصريةالقصةيف-٥

على كتابة القصة القصرية جداً يف سورية وأصدر عدد من القصاصني اإلقبالانتشر 
» ذماء«جمموعات قصصية قصرية جداً وضمنوا جمموعام صفحات كثرية هلذا الفن، مثل 

حملمد توفيق السهلي » احللم املسروق«لعدنان كنفاين و» على هامش املزامري«ليوسف حطيين، و
أبو(.ألسامة احلويج العمر» ربطة لسان«هليمي املفيت، و» ومضات«ولعماد نداف، » جرائم شتوية«و

القادر املازين يق احلكيم وطه حسني وإبراهيم عبدفمن املعروف أن جيل توف)١٩ص، ٢٠٠٤هيف، 
كان يؤثر األشكال القصصية األقل طوالً من الرواية، وإذا كان هذا اجليل هو األستاذ التقليدي 

)١١٩ص، ١٩٩٨خطيب، (.فإن اجليل التايل هو األستاذ الفعلي هلمجليل اخلمسينات السوري 

جداً، القصة القصرية ومن السوريني املعاصرين الذين قد خطوا خطوات واسعة يف فن 
م، وهو عضو مجعية النقد األديب باحتاد الكتاب ١٩٦٩أمحد جاسم احلسني؛ ولد يف سنة 
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فإنه قد نشر عديداً . م٢٠٠٠يف النقد واألدب عام بالدكتوراهخترج يف جامعة دمشق . العرب
من املقاالت واألحباث النقدية يف الدوريات السورية والعربية، وألّف أكثر من عشرة كتب يف 
القصة والنقد وقصص قصرية وقصرية جداً، وفاز بعدد من اجلوائز النقدية واألدبية كجائزة 

 عشرات الندوات واألمسيات األدبية، وكان هكذا شارك يف. م١٩٩٤احتاد الكتاب العرب عام 
).م٢٠١٠و٢٠٠٩(ية جبامعة الفرات عميد كلية اآلداب الثان

احلسني ست سنوات أستاذاً مساعداً يف اجلامعات السعودية، وشارك هناك جاسمعمل
. بعدد من النشاطات الثقافية، ودرس يف جامعة القلمون اخلاصة واملعهد العايل للترمجة

له و. أيضاً يف عدد من املؤمترات يف إيران واملغرب ومصر وتونس والسعودية واألردنوأسهم
معد ومقدم يف فإنه. مسؤوليات خمتلفة منها املستشار الثقايف يف وزارة التعليم العايل السورية

ى عل» هوامش ثقافية«يقدم برنامج م، ويعد و١٩٩٥اهليئة العامة لإلذاعة والتلفزيون منذ عام 
وصدر .الفضائية السورية ويعمل حالياً كعميد كلية اآلداب جبامعة الفرات يف مدينة احلسكة

. م١٩٩٤لو كنت مسؤوالً، قصص قصرية، -٢. م١٩٩٣حقوق اجلار الذهيب، حتقيق، -١: له
.م١٩٩٦قصص قصرية جداً، مههمات ذاكرة،-٤. م١٩٩٥صهيل الذكريات، قصص قصرية، -٣
، اهللا ونوس يف املسرح العريب احلديث، دراسةسعد-٦. م١٩٩٧جداً، نقد، القصة القصرية -٥

حب فرايت، قصص -٨. م١٩٩٩قصة التسعينات يف سورية، خمتارات وإعداد، -٧.م١٩٩٨
القصة-١٠. م٢٠٠٠الشعرية، قراءة يف جتربة ابن املعتز العباسي، دراسة، -٩. م٢٠٠٠قصرية، 

إضاءات على األدب العريب-١١. م٢٠٠١يف القرن العشرين، دراسة، القصرية السورية ونقدها
سعيد حورانية، خبز -١٣. م٢٠٠٨بيصة، قصص قصرية جداً، خ-١٢. م٢٠٠٤احلديث، 

)٨٠ص، ٢٠٠٨احلسني، (.م٢٠٠٨قصص قصرية جداً، خبيصة،-١٤. م٢٠٠٨املر، الواقعية

يشتمل عليـه جمموعته؛ ي مماالقصرية جداً، ه» الذئاب تعيد قراءة تارخيها«وقصة 
والقصة تتحدث عن ذئب يريد أن يغري طباعه وطباع قومه ليصبح خروفاً، فيعيش . خبيصة

ذاته ىبضعة أيـام فـي قطيع من األغنام ويأكل العشب واحلشيش، لكنه ال يستطيع أن يغلب عل
.أخرياً فينهش عدداً من اخلراف

كانتها املتميزة يف األدب العريب وهكذا مل تدرس يبدو أن القصة القصرية جداً، مل جتد م
آثار جاسم احلسني القصصية، األمر الذي أثار كاتيب املقال ليدرسا هذه القصة دراسة 
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هل هناك فرق بني )أ:واهلدف منها اإلجابة عن سؤالني مها. مستفيضة يف الشكل واملضمون
هل )عناصر القصة ومضامينها؟ بىعلجداً، والقصة القصرية، يف احتوائهما القصة القصرية 

وفيما يلي، عناصر القصة األصلية؟ىجداً، علالقصة القصرية حيتوي هذا النص كنموذج من 
:نص القصة القصرية جداً

!الذئاب تعيد قراءة تارخيها
!ابن املقفعإىل

متعن زعيم الذئاب يف تاريخ أجداده 
»رافقبيلة اخل«فوجد أنَّ املتأذي األكرب 

قرر أنْ يغري طباعه وطباع قومه؛
وتأكيداً لذلك صنع وليمة عامرة دعا إليها كل القبائل لتكون بداية صفحة جديدة؛

عما بدر منهم؛ــباسم أجداده ــاعتذر فيها 
»خروف«وأعلن أمام اجلميع أن امسه ابتداًء من اليوم 

...من اخلراف أن تقبله أخاً هلا يشاركها السراء والضراءراجياً
صدقَت اخلراف ما قاله الذئب؛ 
:بل إنَّ بعضها قال له بعد الوليمة

إنْ شاء اهللا دامية يا خروف؟
وتصديقاً لقراره أمام نفسه 

...بدأ بتناولِ األعشاب أياماً عديدة
ويف يوم ليس ببعيد عن موعد الوليمة 

أعماقه؛نائماً غري أنَّ رائحة رائعة نفذت إىلكان الذئب 
....وبني احللم والواقع

هب الذئب مذعوراً كي يبتعد عن مصدرها 
...خشية من طباعه القدمية

.....لكن الرائحة تدامهه أينما ركض
...بعد حرية طويلة
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قرر أنْ يأكلَ خروفاً واحداً
كي يتخلَّص مما هو فيه

...نفسه أا املرة األخريةمعاهداً
دامهَه تاريخ أجدادهحىتوما أن بدأ بنهشه 

فأخذ ينهش اخلراف يف كلِّ االجتاهات 
!شامتاً رائحتها املغرية اليت تستفز تارخيه

)٧٦-٧٥ص، ٢٠٠٨احلسني، (... يا

عناصرهاوة جداً،ريالقص» خيهاد قراءة تاريالذئاب تع«قصة 
١ةكاحلب) أ

،دون تاجنم، (.حبكة القصة هي سلسلة احلوادث اليت جتري فيها، مرتبطة برابط السببية

ث تبلغ ذروتها مث تصل ياحلادثة حهذه اخلطة تبتدئ غالباً مبقدمة تنتقل منها إىل)٦٣ص
قة املعاجلة ية هي طركفاحلب) ١٠٦ص،١٩٦٦اهلاشم، (.ية أو اخلامتةهو النهاواحللإىل
)٧٠ص، دون تاجنم، (.ية للقصةاملادة األولعلى اتب كها اليرجية اليت يالفن

إا ذات أمهية كبرية إذ يلزمها أن جتذب. ٢أول شيء يلفت النظر يف احلبكة هو البداية
يف هذه القصة أسئلة  اجلملة األويلريتث) ١٧صهـ، ١٣٨٦مستور، (.يها ملتابعة القصةالقارئ إل
ما هو السبب يف هذا وتمعن ذئب يف أمر ما،ين أن كميفكيأنه : طر ببالهخيث يللقارئ ح
. اجلوابعلى متابعة النص للحصول د رغبة املخاطب إىليزيهذا والتمعن؟

القصة اجليدة بأا قصة حمذوفة ] م١٩٤٠-١٨٦٠أديب روسي [تشيكوفقد وصف 
كاتب قصة [إدجار آالن بواهتمأي أننا نواجه باألحداث مباشرة بال مقدمات، وقدمقدمتها،
درجة أنه قال إا هي اليت حتدد جناح ببداية القصة إىل] م١٨٤٩-١٨٠٩أمريكيوشاعر 

فإن هذه القصة تشتمل على عدد من العناصر يف ) ٥٤ص، ١٩٨٩الشاروين، (.القصة وفشلها
. »قبيلة اخلراف«األكرب املتأذيمتعن زعيم الذئاب يف تاريخ أجداده فوجد أنّ :بداياا مبا يلي

1. Plot
2. Opening
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إذ يشري زعيم الذئاب ٢القصة وهكذا على جوها١كما يبدو، نعثر يف هذه اجلملة على شخصية
.جو مليء بالسذاجة والبساطةجو مليء باخلداع واملكر، وتشري قبيلة اخلراف إىلإىل

ون جاذبة للمتلقيكالبد هلذه اللبنة أن تويف املعمار،اللبنة األويلوة افتتاح للنصيفالبدا
ته يف انتقاء املفردة أو اجلملة يتطلب خصوصيهذا و.ث ختدم عموم القصةيموظفة، حبو

 مطلوب منها أن تصف أو ريقاع القصة بعامة، خاصة أنه غيل إكيلتساهم مع سواها يف تش
)٤٨ص، ١٩٩٧احلسني، (.ةريقصأولة يتقدم مبقدمات طو

هو األمر و٣قي، نواجه عنصر التشو»وطباع قومهطباعهريغيقرر أنْ «: يف اجلملة الثالثة
.ةيتشاف النهاكتطورها من أجل اومتابعة القصةشده إىلون من إثارة القارئكتميالذي 

: قيعبارات تعمق عنصر التشووعند متابعة القصة نواجه مجالً)٤٣-٤٢ص، ١٩٩٩الساعدي،(
دة؛ اعتذر ية صفحة جديون بداكل القبائل لتكهايمة عامرة دعا إليداً لذلك صنع ولكيتأو«
» خروف«وم يع أن امسه ابتداًء من اليأعلن أمام اجلموعما بدر منهم؛ــباسم أجداده ــها يف

.»والضراءها السراءكشارياً من اخلراف أن تقبله أخاً هلا يراج
ألف إال ين يكوان مفترس مل يحكمة ال تناسب ذئباً يطر ببال القارئ أن إقامة الولخيقد 

يريتعترف به اخلراف رد تغو طباعهريغيتحصل له أن يف كياملواعز فوافتراس األغنام
صدقَت «: التباساًوثر عمقاًكق أيجتعل التشورى امسه فحسب؟ مث تنتابنا عبارات أخ

ا خروف؟ية ميا دإن شاء اهللا: يمةاخلراف ما قاله الذئب؛ بل إنَّ بعضها قال له بعد الول
خاطب القارئ بعد هذا يف. »يدةاماً عديقاً لقراره أمام نفسه بدأ بتناولِ األعشاب أيتصدو

قوليما ياا أن تصدق الذئب فيلة حيها الدهر طكن خلراف حنكميف كي: نفسه سائالً
.قنعهيجواب صل إىليهذه األسئلة جتر القارئ لوتنخدع به؟و

ة أو رية صغكثر يف معركفإنـه اشتباك اثنني أو أ٤القراءة نواجه الصراععندما نواصل 
كان الذئب نائماً غري أنَّ رائحة «) ٤٣ص،١٩٧٩القباين، (.كبرية والبد له من قوتني متعارضتني

بتعد عن مصدرها يي كهب الذئب مذعوراً ...الواقعو احللمنيبوأعماقه؛رائعة نفذت إىل
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٣األخالقيو٢والعاطفي١البدين: للصراع أنواع خمتلفة منها. »..ةميالقدة من طباعه يخش

إن)٧٤-٧٣ص،١٣٨٥صادقي، مري(.وهو يعين التقابل بني فكرين متضادين٤وأخرياً الذهنـي
إما : ني يف أمرريتحويشم الذئب رائحة األغنـام الرائعةيالصراع يف هذه العبارات ذهين إذ 

ن، يركن الفيشتد اشتباك هذي. نقص عهده بتناوهلايإما أن الوبطنه،ألوميل أحدهاكأيأن 
أو ٥العقدةؤدي الصراع إىلي. اًرياالبتعاد عن مصدر الرائحة أخعلى رغم ويذعر الذئبيف

التشابك والتعقيد يف خيوط القصة حبيث تسري األحداث يف اجتاه جديد للوصول: العقد وهي
لكن الرائحة«: ويظهر هذا العنصر يف العبارات التالية)٩٦ص، ١٩٩١،وزارة املعارف(.النهايةإىل

.»قرر أنْ يأكلَ خروفاً واحداً كي يتخلَّص مما هو فيه...بعد حرية طويلة...تدامهه أينما ركض
.ةريثكعقد على ن من أن تشتمل كجداً، نظراً حلجمها ال تتمالقصة القصرية تضح أن وي

القصوىهي النقطة «و٦ذرواأشريت إليها تلعب دورها لتصل القصة إىلإن العناصر اليت 
أبعد جماريها وأحرجيف القصة، حيث تضطرب عواطف القارئ وتزداد لذته لوصول احلوادث إىل

ها القارئ يد فجيمث ) ١٠٧-١٠٦ص، ١٩٦٦اهلاشم، (» ادفعه التشوق ملعرفة حلّهيفمواقفها،
ينهش خ أجداده فأخذ يدامهَه تارما أن بدأ بنهشه حىتو«: النصجواباً للصراع املوجود يف 
لنا يف فهذه العبارة، هي جواب للسؤال أو األسئلة اليت قد ظهرت. »اخلراف يف كلِّ االجتاهات

.شراسة طُبع ما منذ خلقتهومن افتراسىتخلينه أن كميهو أن الذئب الوة القصة،يبدا
وهي احللقة األخرية للحبكة وما ٧احنالل العقدةأحداثها إىلوأخرياً تنتقل القصة يف

وليس ) ١٠٧ص، ١٩٦٦اهلاشم، (.تصل إليه القصـة وهكذا النتيجة النهائية للذروة وحلٌّ ملشاكلها
جيد القارئ فقد ال) ٩٦ص،١٩٩١، وزارة املعارف(.حلٍّمن الضروري أن تنتهي كل قصة إىل

ميكن اإلتيان بكل جداً، لقصرها وضيقها إذ الالقصة القصرية احنالل العقدة أو العقد يف 
العناصر وجزيئاا، بل يشار إليها إشارة عابرة ويطلب من املخاطب أن يكشف ما يترك منها 
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ألا ليست جمرد ختام ؛تقلّ عن البداية أمهيةوأما النهاية فال«. من العناصر وغريها
ي؛ إا اللمسة األخرية اليت متنح شخصيات القصة ئاألحداث القصة، بل هي التنوير النه

]والقصرية جداً[إن النهاية يف القصة القصرية . )٥٤ص، ١٩٨٩الشاروين، (» كمالَها وايتها

تكتسب أمهية خاصة إذ هي النقطة اليت تتجمع فيها وتنتهي إليها خيوط احلدث كلّها، 
» حلظة تنوير«بانة عنه ونسمي هذه النقطة فيكتسب احلدث معناه احملدد الذي يريد الكاتب اإل

ولذلك فإن خلت النهاية فيها من حلظة التنوير، كان ذلك دليالً على أن كاتبها ال يكتب قصة 
ألن الرواية ميكن أن . بل خيتصر رواية طويلة يف صفحات قليلة]أو قصرية جداً [قصرية 

أو القصرية [، أما القصة القصرية تنتهي بأي شكل من األشكال ومع ذلك يظل معناها كامالً
فيتحدد معناها بنهايتها، أي بنقطة التنوير اليت يربز فيها الكاتب معين املشهد أو ]جداً

)٩٥و٨٢ص، ١٩٨٤رشدي، (.املوقف الذي يصوره

الوحدةفقد اتضح مما مضي أن احلبكة توجِد االنسجام يف العمل القصصي باإلضافة إىل
.حمالةتتضح معاملها هي فاشلة الة، فالقصة اليت الكة للحبيمسة أساسالوضوح وة،يالعضو

)٣٢٢ص، ١٩٩٩املعوش، (

١ةيالشخص) ب

فإا ترتبط )٦٨ص، ١٩٧٩القباين، (،الشخصية هي احملور الذي تدور حوله القصة كلها
املعاينإن األشخـاص يف القصة مدار ) ٩٥ص،١٩٩١، وزارة املعارف(.باألحداث وتتفاعل معها

اإلنسانية وحمور األفكار واآلراء العامة، وخيلقهم الكاتـب مستوحياً من الواقع مستعيناً بالتجارب
)٥٦٤و٥٦٢ص، ١٩٧٣،هاللغنيمي(.اليت عاناها، أو حلظها

األصلية والفرعية، فيصفها املؤلـف إما بطريقة الوصف تنقسم الشخصيات يف كل قصـة إىل
ل عواطفها وأفكارها ويدرس نفسياا، وإما بطريقة غري املباشـر الذي مينح املباشر الـذي حيل

.فيه الشخصيةَ فرصةَ التعبيـر عن نفسـها، فتفصح هي عن مكنوناا بأحاديثها وتصرفاا
جداً، فتدور فيها األحداث والصراع حول شخصية القصة القصرية أما )١٠٤ص،١٩٦٦اهلاشم، (

وعلى هذا نالحظ أن الشخصية األصلية يف قصتنا، هي )١٢٩ص، ١٣٨٥ينده، ((واحدة رئيسية 
، ى، أما اخلروف الذي أكله الذئب واخلراف األخرىالذئب الذي يعترب نفسه زعيم الذئاب األخر

1. Character
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يقتصر هذا املصطلح على الشخصية وغريها من الشخصيات، فتعترب فرعية يف القصة، وال
فإن . شخصية تدور حوهلا القصة؛ من البشرية وغريهاالبشرية فحسب بل يشتمل على كل

وبالنسبة . يف القصة، تنضوي حتت بقية الشخصيات ولو مل تكن من النوع البشري» رائحة رائعة«
.لتقدمي األشخاص، يعتمد القاص على السرد املباشر، بعيداً عن االستطراد وشرح التفاصيل

وهي ما تقوم عادة حول فكرة واحدة أو ١األول، مسطحة: نوعنيمثّ ترتع الشخصية إىل
٢والثاين، نامية. صفة دائمة ال تتغيـر طوال القصة، ال تؤثر فيها احلوادث وال تأخذ منها شيئاً

فإـا )١٠٤-١٠٣ص، دون تاجنم،(،وهي اليت تتكشف لنا تدرجيياً وتتطور بتطور األحداث
،هاللغنيمي(.اإلنساينخاصةُ القصة احلديثة اليت تنري جوانب الوعي الفردي يف ظل الوعي 

إذ هو ال ٣وعلى هذا، يدخل زعيم الذئاب بني الشخصيات املسطحة البسيطة)٥٦٦ص، ١٩٧٣
.يتغري، مبعين أنه ال يتمكن من التغيري طوال القصة إال تغيرياً ضئيالً بسيطاً

جندهم دمي ون الشخصيات رموزاً حية ألشخاص نصادفهم يف حياتنا فالينبغي أن تك
ومن املهم أن حيسن الكاتب رسم شخصياته . يصنعها الكاتب خبياله فتبتعد صلتهم بالواقع

،وزارة املعارف(،من حيث مظهرها العام وحالتها النفسية والفكرية وسلوكها وظروفها االجتماعية

جداً، يستلزم مزيداً من اجلهد القصة القصرية إال أن رسم الشخصية يف )٩٦ص، ١٩٩١
حتتمل اإلسهاب يف رسم جداً، الالقصة القصرية ذلك ألن ؛والرباعة واخلربة واحلذر

. شخصياا ألسباب كثرية أمهها قصر القصة والتزام الكاتب بزمان ومكان حمدودين

٤أسلوب العرض)ج

٥إن األسلوب يف هذا النص، خارجي. يت يعرض فيها الكاتب أحداث القصةوهو الطريقة ال

طّلع يإذ ٧لكلعب الراوي دور عارف الوي٦ـر الثالـثيغة الضميه القاص من صيد فيستفيث يح
.دث هلا فـي القصةحيما واتيا الشخصيخفاعلى 
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تبلغ القصةيف هذه الطريقة، متتابعة ومرتبطة بالشخصيات حىتإن القاص حيكي األحداثَ
وهذه طريقة السرد املباشر اليت يستطيع القاص من خالهلا أن يتتبع مجيع الشخصيات. ايتها

وحيلل تصرفاا وأفكارها، ولكن يعيب هذه الطريقة تدخل القاص بعواطفه وآرائه يف مواقف 
ذلك، على حني يبدو الراوي أضف إىل)٩٥ص، ١٩٩١عارف، وزارة امل(.الشخصيات ومشاعرها

يف القصة حمايداً ومتوارياً متاماً، حبيث يترك للصورة اخلارجية وللحوار املسرحي إمكانية 
التعبري عن ذاته والتأثري يف القارئ، فإن الراوي يف القصة القصرية جداً يتخذ موقفاً مغايراً، 

ومعلماً ويكاد أن يكون الراوي فيها، شعبياً وتقترب قصصهإذ يقف يف مواجهة مجهوره خماطباً
)٢٥٠ص،١٩٩٨دومة، (.يف تركيزها وسرعتها وشيوعها، من النكتة والنادرة واحلكاية الشعبية

١ئةيالب)د

تصل ا من ظروفيل ما وكهيجوها الذي تتنفس فوااكئة هي زمان القصة وميالب
اهلاشم،(.ار احلوادثيه تيتوجواتييف أخالق الشخصعادات، فإا تعين عوامل مؤثرة و

األول، هو الوجه احملدد الذي : نيجداً، وجهالقصة القصرية ئة يف هذه يإن للب)١٠٥ص، ١٩٦٦
جتري فيه األحداث يف فترة ويف مكان معينني، إذ يصف الكاتب مدة قصرية من حياة الذئاب

الثاين، الوجه املفتوح الذي الو.هايتتواجدان فنة اليت ك من األمرييف جزء صغواخلرافو
ة،ياالجتماعوةياة الفردي بل حتدث إما يف احلنينيان معكه األحداث بزمان أو مبيد فتتحد

.ها من الظروفرية أو غياسياة السيإما يف احلو
نبغي أن ترتبط بظروفين، ومن مث يان حمدودكمول حادثة البد أن تقع يف زمانكف

ل وكنين العنصرياتب ذكالتزام الو.هماين حدث فيان اللذكاملوخاصة بالزمانعادات و
ظهر االختالل يف أحداثهايالوعييلها الطبكرتبطان به ضرورة ملحة لتأخذ القصةُ شيما 

)٩٦ص، ١٩٩١، وزارة املعارف(.اايشخصو

٢املضمون)هـ

صادقي،مري(.الفكرةَ السائدة على القصةإن املضمون هو اجلوهر األساسي ألثر أديب، يشمل 
. وما من حكاية تروي أحداثاً تقع إال لتقرر فكرة يقوم عليها بناءُ القصة)٣٠٠ص، ١٣٨٢
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. والقاص البارع هو الذي يوصل إلينا فكرته بطريق غري مباشر من خالل سرده لألحداث
عقولنا مع ج هلا، بل تتسرب إىليعلن عنها أو يروفالفكرة اليت يبين عليها الكاتب قصته، ال

إذا انتهت القصة، أدركنا الفكرة اليت حىتتيار األحداث والشخصيات اليت تتفاعل معها، 
)٩٧ص،١٩٩١، وزارة املعارف(.قامت على أساسها القصة

إن «: فإذا تأملنا يف هذه القصة تأمالً انطباعياً، يظهر أن الفكرة الكامنة فيها تتخلص يف
ويتضح أنه ميكن أن ينضوي حتت النص فكرةٌ أو أفكار أخرى . »ب على التطبعالطبع يغل

وينبغي أن نتذكر أنّ هناك فرقاً بني املوضوع واملضمون، إذ يتشكل . ختتلف عما أشرنا إليه
املوضوع من كلمة أو كلمات ال تدلّ على مجلة مستقلة بنفســها، أما املضمون فيتكون من مجلة 

، »الطبع وال التطبع«: فقد يتخلص املوضوع هلذه القصة يف. من أركاامستقلة ال ينقص شيٌء
.ويتخلص مضموا مبا أشري إليه

ة للقصةيدراسة نقد
إيصال رسائل مشفرة باالنتقادات الكاريكاتورية الساخرةدف القصة القصرية جداً إىل

اإلنسان العريب وجمتمعه الذي يعج بالتناقضات والتفاوتالطافحة بالواقعية الدرامية املتأزمة إىل
ةياالنقسامات الطائفوةيشوتكيالت احلروب الدونيضاً من ويعاين أيالذي واالجتماعي،

مة اليت تترك يالوخوةرينتائجها اخلطوهايررة بنفس مآسكسات املتكالنوةيبات املتوالكالنو
.له يتلذذ بالفشل واخليبة واهلزمية والفقر وتآكل الذاتآثارها السلبية على اإلنسان العريب، فتجع

كما ينتقد هذا الفن القصصي اجلديد النظام العاملي اجلديد وظاهرة العوملة اليت جعلت اإلنسان
اسدة ال كسلعة ومة هلا،ية ال قيبضاعة مادورقم من األرقام،حولته إىلوبدون روح،يمعط
ال وضائعاً حائراً بدون فعلــ" املعومل"نتاج النظام الرأمسايل ــأصبح اإلنسان و.ة هلايأمه

ة ية مقننة باإلنتاجية رقميال أنفة، معلباً يف أفضوبدون عزوال أخالق،وبدون مروءةورامة،ك
على كل ة ية الطاغية الغربيما صار مستلباً باآللكع، ياالستهالك املادي الفظوعةيالسر

)٦ص، ٢٠٠٦محداوي، (.كساراًانواغتراباً" املعوملة"جمتمعات العامل 

فيثكالتوزكيالتروازجياإلل عام إىلكبش]ة جداًريو القص[ة ريتتجه القصة القص
لنجد اللغة لغة الشعر، حىت بلغة أقرب إىلريالتعبواجلمل،ولماتكالدقة يف استخدام الو

.ريالتصوواءحياإلوة بالعمقيداللتها اازة إىليان داللتها العادي من األحريثكتتجاوز يف 
ض يغيمنبع ال على نطوي يناً بأن داخله يقياناً ميؤمن إيفضالً عن ذلك فإن الفنان صار و
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هذه القصص . األوهامواألحالمواملشاعروسيوابكالوىالرؤوسياألحاسه شيتيأبداً متور ف
د ياة اإلنسان، أو ترصد موقفاً شديخاطفة من حوة جداًريوا تلتقط حلظة قصكز بيتتم
احمللقأخذ الشعر مبنطقة ينيل يف حيالقصص ضئب السرد يف مثل هذهينصو.فيثكالت
)٣٠-٢٩ص، ٢٠٠٦أبو أمحد، (.اللحظة اخلاطفةز مساحة واسعة يف هذهكثف املركامل

ثر منه يف ومع أن الرمزية تظهر يف الشعر أك.قد تتجه هذه القصة يف أساسها اجتاهاً رمزياً
استعمال الكلمات املوحية النثر أما الكاتب فقد حاول أن حيتفظ ببعض مالحمها؛ فالتجأ إىل

املرموزة وابتعد عن القول املباشر وعن الصراحة واإلبانة، وترك الفرصةَ للقارئ أن يستحضر 
وذا، . آخراحلالة ويرتِّهلا على النفس والعقل بالتلقي غري املباشر الذي خيتلف من متلقٍ إىل

، يتسع اال لدراسة القصة يف عدد من اجتاهاا النقدية كالنقد االجتماعي والنفسي والتارخيي
.تتسع بكاملها يف هذا اال، فنكتفي بنظرة عابرة تبني املوضوعومبا أن هذه االجتاهات ال

سي يف ظهور ية دور رئيللظروف االجتماعوتطوراا،واةيمرآة للحوـائن حيكإن األدب 
إذن نقدم . اآلثار األدبية والسـيما القصة ألا صدي لألوضاع االجـتماعية يف عصرنا احلاضر

للنص إذ هو نقد يهتم بتعقيدات التفاعـل بني األدب واتمع ويدرس الظواهر١النقد االجتماعي
القصة إن هذه )١٤٥ص، ١٣٨٥صابري، (.يبها األديئة اليت ترعرع فية يف البياالجتماع

ؤدي يما ومنها اخلالف الطبقيةياإلنسانل هامة يف اتمعات كجداً، تتناول مشاالقصرية 
ث ي، حيالسفلواي؛ العلنيطبقتلة اخلراف إىليقبوم الذئابيرمز زعي. اة الناسيه يف حيإل

ام عن زون صويمي ال ينيإن الناس العادوهذا. آماهلاةَ للوصول إىليالثانتستغل األويل
صدقَت اخلراف ما قاله الذئب؛ بل إنَّ بعضها «. يرميصبحون غرضاً وياناً،يأحضالهلم

إنْ شاء اللّه دامية يا خروف؟ وتصديقاً لقراره أمام نفسه بدأ بتناولِ : مةيقال له بعد الول
اًيوميا اليت تحدث يأنّ تقلبات الطباع من القضاكذلك؛ أضف إىل.»...األعشاب أياماً عديدة

.نيجربه خداعاً لآلخريارس لميلٌّ وك
إذ إن الرجال السياسيني قد يتشبثون بكل ،٢النقد السياسيهكذا قد يشري النص إىل

حشيش الستغالل الناس وقيمهم األخالقية واالجتماعية، حصوالً على أهدافهم، فيصطبغون 
إن الظروف السياسية هي مما يؤثّر على املؤلف يف خلق . بصبغة جديدة تخرجهم عن طباعهم

1. Social Criticism
2. Political Criticism
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كما هو . هذا النص األديبالع القارئ على جو سوريا السياسي يساعده لدراسة آثاره، فاطّ
معروف أن سوريا جربت نري االستعمار الفرنسي طوال فترة غري قصرية، وهذا يسمح للدارس 
أن يعترب زعيم الذئاب رمزاً لالستعمار الفرنسي وقبيلة اخلراف رمزاً لسوريا احملتلة، األمر 

وريني، لكنها قد عدوان فرنسا الغاشم على حدود سوريا واستغالل حقوق السإىلىالذي أد
وقد يكون النص صورة لبلد ال يتمتع بالدميقراطية فيظن والةُ أمرِه . تركتها رغم أنفها أخرياً

إن البلد هذا، مثلُه . أن جمرد التفكري ا، ميأل البلد دميقراطيةً وجيعل الناس يستمتعون ا
ويدرك أنه ال يتمكن من كمثل ذئب يظن أنه يصبح خروفاً بتناوله األعشاب لكنه يفشل أخرياً

.تغيري طباعه مبجرد هذه التصرفات
فهي لبيان العالقة بني موقف األديب وأحواله ١أما دراسة النص دراسة نقدية نفسية

الذهنية وبني خصائص نتاجه األديب، أي معرفة سرية املؤلف لفهم إبداعه ونفسيته من خالل 
أن جتارب احلياة الفردية والعائلية تشارك مما ال شك فيه هو) ٥٤ص، ٢٠٠٧قصاب،(.نصوصه

ظهور هذا األثر، مكانتها املؤلف يف خلق آثاره ونتاجه، فللبواعث النفسية اليت أدت إىل
رمبا أن الذئب ميثّل والد املؤلف وأن اخلراف متثّل والدته وصغار العائلة من البنات . اخلاصة

لبقية مل يكونوا يتمتعون حبرية كاملة وكان الوالد قد والبنني، فلقد كان للوالد قدرته الفائقة، وا
فعلى هذا، . استغلّ الفرص يف البيت ومل جيد اآلخرون فرصة لبيان ما فيهم من اآلمال واآلالم

.جداًالقصة القصرية لقد أثّرت تصرفات الوالد على أهل البيت ومنهم املؤلف يف كتابة هذه 
وهو الطريقة اليت تتخذ من حوادث التاريخ السياسي٢خييهكذا يعاجل النص من البعد التار

) ٢٣ص،٢٠٠٧قصاب، (.ل ظواهره املختلفةيحتلودرسهولة لفهم األدبياالجتماعي وسو

ه سؤاالً يتوجه إلوهايات النص، تلفت القارئ إلييف بدا»ابن املقفعإىل«إن عبارة اً، فريأخو
فلو أننا تصفحنا التاريخ، تغمرنا وجوه . العالقة بني ابن املقفع وبني هذا النص؟ما هي : هو

ومة بلسان كة احليفكيينياسيعلّما والةَ األمر السيا أن ي سعنيمنها إما االثنمشتركة بينهما،
.مباشراًهميالم إلكبتعدا عن إلقاء اليأن وواناتياحل

1. Psychological Criticism
2. Historical Lookout
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ةامتاخل
تها وعناصرها، حتاولُ ييف بنتشبه القصةَ القصريةَالقصة القصرية جداً، اليت إن 

لماا، منوذجاً كجتعلها قلةُ واملخاطب،على  واحد ريز العناصر لتلقي ضوَء تأثكمثلَها أن تر
بدي حماولة ياتب أن كاملضمون من الولكثافتها يف الشكة، وتطلب ريمنمنماً للقصة القص

القصة نيمع أن الفرق األساس بو.يف بعضة بعضها يثر لتتالئم عناصرها القصصكأ
ن يلمات، تظهر مالمح تباكمن الةيمكنضوي حتت ية، ريالقصة القصوجداً،القصرية 

ذا يف كهوات،يثافتها لعرض الشخصكيف وجداً،القصة القصرية از جيضاً يف إيتهما أيفكي
.اتياحملتوونيقلة املضامعلى احتوائها 

اتبها عالَماً كلق خياً للثقافة إذ يرغم قصرها تلعب دوراً انتقادجداً، القصة القصرية إن 
عالَم حقيقي يتيسر له فيه رؤيةُ جوانب احلقيقة املختفية ا نظر القارئ إىللفت ياً ياليخ

فيعترب كلُ كاتب جاد، ناقداً للثقافة وللعالقات . الثقافة املغفولة عنهاواجنالءُ نواقص
تناول ا ياة لياح واقع احلياتب من انزكن ا الكتمياً، يانتقادتدخالًاالجتماعية، والقصةُ

.تفاوت قبلهيد عما يالقارئ ظواهرها املعروفة يف ضوء جد
من البديهي أن يكون احلوار من أهم العناصر اليت تتكون منها القصة، وقد جند أن جناح

عل جيه أن اليات قصصه، فعليخص شنياتب يف إدارة احلوار بكبراعة العلى توقف يالقصة 
.عبارات احلوار صرحية، واضحة جداً، خالية من التلميح أو اإلحياء، لتؤثّر يف القارئ خري تأثري

عرض األحداث، بعيداً عن اإلبانة والوضوح، وهذا ميكن املتلقيوقد انتبه كاتب القصة هذه، إىل
.١النص املفتوحأساس ىفسر النص عليمن أن 

ة، األمر الذي يعناصر القصة األصلى، إن القصة اليت تناولناها، فقد اشتملت علاًريأخو
ة يك عن أا قد انتفعت باللغة الرمزيتابة هذا النوع األديب، ناهكبراعة القاص يف على دلّ ي

ة يها الثقافة االنتقاديقد جتلت فو.ةيخيتاروةياجتماعوةياسي سنيها من مضاميان ما فيلب
.استحقاقاًومةيا األثر األديب قزداد ياليت 

1. Open Text
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