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مقدمة

تن��درج صفحات ه��ذا الكتاب ف��ي حقل ما 
يع��رف ب�)نق��د النق��د(، إذ تنخرط ف��ي الحراك 
النقدي الذي شهده المشهد الثقافي العربي، ممثاًل 
في االهتمام بما عرف ب�)القصة القصيرة جداً( 
التي ظهرت في ش��كلها الفني ف��ي أدبنا العربي 
الحديث، في منتصف القرن الماضي. ولعل من 
الواج��ب التنويه بأن هذا الح��راك النقدي الدائر 
حول هذا النوع السردي، لم يشكل ظاهرة الفتة 
إال في العقدي��ن األخيرين، وذلك بفعل المبادرة 
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الت��ي تمخضت عنها جهود بع��ض الباحثين الع��رب، وعقدهم 
سلس��لة من الملتقي��ات الخاصة بالقصة القصي��رة جداً، في كل 
من: سوريا والعراق والمغرب، منذ تسعينيات القرن المنصرم، 
به��دف تدارس��ها والكتابة عنها. وهي جهود طيبة، س��رعان ما 
تمخ��ض عنها عدد من المقاالت واألبحاث والكتب، لم تلبث أن 
اتس��عت دائرتها، لتشكل خطاباً خاصاً بهذا النوع السردي، أثار 
اهتم��ام الباحثي��ن والنقاد، لمحاورته وإنضاج رؤيته، والس��يما 
أنه يتضم��ن رؤى واجتهادات ومفاهيم مختلف��ة ومتباينة، ال بد 
م��ن فحصها والوصول معها إلى فهم حول هذا النوع الس��ردي 
المميز، بعد أن أدت الحركة النقدية المصاحبة له دورها، مشكلة 
بذل��ك ظاهرة غير مس��بوقة في إطار االش��تغال النقدي العربي 
على موضوعة نقدية محددة، في شكل جمعي، إذ عرفت ثقافتنا 
العربي��ة المعاص��رة بجهوده��ا الفردية، في مختلف أنش��طتها 
الفكري��ة والنقدي��ة واألدبية. ولع��ل هذا هو ما دفع المس��ؤولين 
عن األنش��طة الثقافية الدوري��ة في دائرة الثقاف��ة واإلعالم إلى 
تخصيص ملتقى أو أكثر لتناول موضوعة القصة القصيرة جداً 

بالدرس .

م��ن هنا ف��إن هدف هذا الكت��اب هو الدخول ف��ي حوار مع 
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م��ا أنتجه الخطاب النقدي حول هذا النوع الس��ردي الذي أحب 
أن أطل��ق عليه )الس��رد الوامض(، ألس��باب عرض��ت لها في 
تضاعيف هذه الصفحات، مناقشاً ظهوره، وتسميته، ومالمحه، 
وعناص��ره، وضرورت��ه، وهويته األجناس��ية، منطلقاً في ذلك 
كله م��ن الخطاب النقدي الذي قدم لنا كتباً ودراس��ات ومقاالت 
وملتقي��ات، بات��ت جديرة بالحوار. وهو أم��ر يرجع الفضل فيه 
إلى هؤالء الش��باب، فلوالهم ما كان ممكناً إقامة مثل هذا الجدل 

المفيد لخطابنا النقدي.

ويهمن��ي هن��ا أن أش��ير إل��ى أن حوارن��ا حول ه��ذا النوع 
الس��ردي، واختالفنا في وجهات النظر، إنما ينش��أ عن اختالف 
رؤي��ة كل من��ا، وقناعاته التي نأمل في أن تك��ون الموضوعية 
ومصلح��ة اإلبداع منطلقها األس��اس، وبما يتطل��ب منا جميعاً، 
نبذ االعتصام بما نعتقد، لالنس��ياق وراء فرح س��ريع، يرى في 
كل جديد بدياًل لما س��بقه، وإبطااًل لوظيفت��ه، بعد أن وقفنا على 
صدور نقاد هذا الشكل السردي الجديد، عن أحكام نقدية، تجنح 
إل��ى عده بدي��اًل للقصة القصي��رة، أو تطوراً طبيعي��اً عنها. إن 
علين��ا؛ كتاباً ونق��اداً ومثقفين، أن نعي حقيق��ة أنه ال يمكن ألي 
نوع أو شكل أدبي أو فني، أن يعوض عن سواه، أو يكون بدياًل 
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عنه. فلكل شكل، دوره ووظيفته وتأثيره الذي ال يمكن لسواه أن 
يحققه. كما أن لكل ش��كل سردي، وظيفته التي يؤديها. فالباعث 
ال��ذي يحدو قاصاً إلى كتابة الس��رد الوامض، ليس نفس��ه الذي 
يدعون��ا إلى كتابة القصة أو القصة القصيرة. من هنا فإن أجواء 
وبواعث الس��رد القصير أو الوامض، خاصة ومحددة، وأنه إن 
كان ثمة كتّاب قصة قد أخلصوا لكتابة القصة القصيرة، سنوات 
طويل��ة، ف��إن من الصعب عل��ى القاص، أن يك��رس جهده كله 
إلنتاج قص��ص قصيرة جداً؛ ألن طبيعة الرس��ائل التي يحملها 
هذا الشكل السردي خاصة ومحددة، ولها شروطها الموضوعية 

وليس القرارات الذاتية فحسب.

إن علين��ا أن نخفف م��ن غلواء أحكامن��ا المطلقة، لصياغة 
أس��ئلة مفتوح��ة، أكثر من تقديم إجابات مغلق��ة نهائية، مع الحد 
من ن��زوع المبالغة، في التقنين والتقعي��د والتكديس والمفاضلة 
واإلقصاء الذي لس��نا بحاجة إليه. فهو يزيد من ضبابية الرؤية، 
أكثر مما يتجه بها نحو الوضوح، كما سنلحظ من خالل حواراتنا 
م��ع محاوالت التنظير النقدي لفن القصة القصيرة جداً )الس��رد 
الوامض( التي ش��هدت خالفات واس��عة بين أصحابها أنفسهم؛ 
مصطلح��ات وأركاناً، ومالمح وتقنيات. كما أن علينا أن ننتهي 
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إلى إثب��ات أحد أمرين: إما أن تكون القصة القصيرة جداً جزءاً 
من السرد القصصي، تشاركه جّل خصائصه وعناصره الفنية، 
م��ع االحتفاظ بما يميزها، ويمنحها خصوصيتها، ش��أنها ش��أن 
القصة والرواية القصيرة والرواية؛ فتتمتع بالتميز واالس��تقالل 
النس��بي، من دون أن تفك ارتباطها بجنس��ها السردي، أو تكون 
قد امتلك��ت عناصر فنية مختلفة، تجعلها عابرة لنس��ق األنواع 
القصصي��ة الس��ابقة عليها. وهنا ينبغي أن نمنحها اس��مها الدال 
على اختالفها النوعي، وليس اسمها الذي ال تتميز فيه إاّل بلفظة 
)ج��داً(، لتنطلق من س��جن الجنس )القصصي( غير مأس��وف 
علي��ه، كي ال نظل ندور في حلق��ة التجنيس الذي يطال كاًل من 
الرواي��ة، والقص��ة، والقص��ة القصيرة، في الوقت نفس��ه الذي 
نرجع ه��ذه األجناس القصصية إلى جنس قصصي أو س��ردي 
أعل��ى، في دورة مفرغة غي��ر منطقية. أما أْن نعّد هذا الش��كل 
القصصي الجديد، جنس��اً أدبياً مستقاًل، من دون أن نُثبت وجود 
عناصر فنية، مختلف��ة نوعياً، من واقع البنية الداخلية، وكيمياء 
العناص��ر، وحركته��ا، فإن ذل��ك مما يضعف م��ن موضوعية 

الجهود، وعلمية المحاولة.

وأحس��ب أن على نقاد السرد القصير هذا، والمتحمسين له، 
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أن يكفوا عن الحماسة العاطفية التي تجعلهم يرون في كل سرد 
قصي��ر الحجم )قصة قصيرة جداً( لنُخرج ع��دداً غير قليل مما 
توهمنا، وتوهم أصحاب المقاربات النقدية، أنها قصص قصيرة 
ج��داً، ونبتعد ع��ن الحرص على التكديس، ف��ي ضوء المعايير 
التي نس��تقرئها، لنس��تخرج الخصائص المائزة لها، ونُبِعد ما ال 
يُك��ّرس هذه الخصائص، من دون أس��ف أو خس��ارة. ولعل ما 
يعيننا عل��ى تحقيق ذلك، العزوف عن المبالغة في التوس��ع في 
تعداد خصائصها وسماتها المميزة لها. إلى جانب ضبط أدواتنا 
العلمية في مقاربة الش��كل الجديد أو الظواه��ر الفنية األخرى، 
لتجاوز مظاهر الخلط والضبابية واالرتباك الذي ش��هدناه على 
المستويات كافة. وأحسب أننا اليوم بحاجة إلى االشتغال النقدي 
عل��ى نصوص الس��رد الوامض نقدي��اً أكثر من المباش��رة في 
التنظيرات التي لن توصلنا إلى اكتش��اف حقيقة هذا الفن، بعيداً 
عن مباشرته النصية، والسيما أن لدينا اليوم نتاجاً نقدياً ال بأس 

في تراكمه.

وه��ا أنا في الختام، وبعد ما أثاره في ذهني الخطاب النقدي 
المصاحب للس��رد الوام��ض، والحوار الذي أردت أن أقيمه مع 
م��ن اجته��دوا في الكتابة في��ه، والتنظير له، رغب��ة في إنضاج 
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الظروف الموضوعية لتدارس��ه، وإقامة الملتقيات التي تتناوله 
وتعنى به، أجد نفسي بعيداً عن امتالك كلمة الفصل أو اإلحساس 
بيقيني��ة األفكار التي عنّت لي وأودعتها هذه الصفحات. وكل ما 
أن��ا واث��ق منه، أني ق��د تفاعلت مع الخطاب النق��دي المطروح 
ح��ول ه��ذا النوع الس��ردي القصي��ر، ال��ذي أطلقنا عليه اس��م 
)القص��ة القصيرة جداً( أو )الس��رد الوامض(، إن ش��ئتم. وهو 
س��رد قصصي ذو خصوصية، مردها حبكة القاص الموهوب، 
وطريقة إدارته لها، وشكل اللغة التعبيرية التي استخدمها، على 
نحو من االنزياح اللغوي والداللي. والحق فإن ما بذل من جهود 
طيب��ة، في مجال مقارب��ة القصة القصيرة جداً، والكش��ف عن 
خصائصه��ا البنيوية، مازال بحاجة إل��ى إضاءة أعمق وجهود 
إضافي��ة. فم��ا يميز الس��رد الوام��ض هذا، في ظن��ي، أمور لم 
يت��م التركيز عليها بما يكف��ي، وأبرزها: نبرته��ا الخاصة التي 
تمنحه��ا جواً مميزاً. وهي نبرة مرتبط��ة بدورها، بخصيصتين 
جوهريتين، هما: لغتها الخاصة، التي تجمع بين لغة النثر ولغة 
الش��عر معاً. وأقصد بلغة الشعر جانبه الموحي وكثافته الداللية 
المش��عة، ال بعده الش��اعري المجنح باالس��تعارات والمجازات 
المجاني��ة، فض��اًل عن الحبكة الس��ردية الخاص��ة، المتأتية من 



12

طريقة معالجة الكاتب قصته معالجة مختلفة عن معالجات سائر 
األنواع السردية األخرى، كما أسلفنا. 

م��ن هنا ف��إن هذا الض��رب من الس��رد القصصي، ضرب 
فني أصعب من س��واه؛ ألنه س��رد فاضح لمن ال يمتلك موهبة 
قصصية حقيقية؛ فهو يلزمه اللعب فوق رقعة محددة، وإمكانات 
مقتضب��ة، بمه��ارة رجل الس��يرك الح��اذق؛ فإم��ا النجومية أو 

السقوط المدوي. 

صالح هويدي
الشارقة: يناير – كانون الثاني 2016
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مدخل: 

للقصة القصي��رة جداً، ف��ي الوطن العربي 
بدايات ترجع إلى سبعينيات القرن العشرين، إذ 
ظهرت في ش��كلها الفن��ي الناضج، في عدد من 
األقط��ار العربية، متأثرة باألدب الغربي، وقيل 
ب��أدب أمريكا الالتينية. لكن ظهورها لم يش��كل 
تراكماً واضحاً أو احتفاء يجعل منها ظاهرة سائدة 
في الس��رد العربي المعاص��ر، على الرغم من 
كتابة قصاصين عراقيين وسوريين ومصريين 
لها آنذاك. وقد وجدناها تعاود الظهور على نحو 
الفت في تس��عينيات القرن العشرين، مصحوبة 
بتنظي��رات نقدية، وكتاب��ات تمخضت عن عدد 
م��ن الملتقيات العربي��ة، وبخاصة في س��وريا 
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والمغرب. وقد ش��هد ظهور هذا الشكل الجديد وتجليه في شكل 
ظاهرة الفتة ومتابعات نقدية مطردة، وال سيما في هذه المرحلة 
)تس��عينيات القرن المنصرم(، اختالفاً في الرؤى والمواقف، ما 
بين مؤيد ورافض لهذا الشكل السردي، مثلما شهد حماسة غير 
علمية وترّخصاً في اس��تخدام المفاهي��م والمصطلحات النقدية، 
أدى إل��ى ظهور تصورات غير دقيق��ة وأفكار نيئة، وهو األمر 
الذي حدا بنا إلى اإلس��هام في تفكيك الخط��اب النقدي المواكب 

للشكل الجديد، وصواًل إلى إنجاز وعي نقدي به.

وإذا كان��ت الس��بعينيات هي البداي��ة الحقيقي��ة لظهور هذا 
اللون السردي، وكانت التسعينيات هي مرحلة تراكم النصوص 
القصصي��ة، مع اتس��اع الزخم النق��دي، واالحتفاء به��ذا اللون 
اإلبداع��ي، فإن العقد األول من القرن الحادي والعش��رين يمثل 
الفترة الذهبية للحوار حول هذه الظاهرة والتنظير لها، وظهور 
عدد من الكتب التي تسعى لجعلها جنساً أدبياً مستقاًل ومفارقاً لما 
س��بقه من أشكال سردية. وهو ما حفزنا إلى مناقشة الموضوع؛ 
مفهوماً وتص��ورات، بدءاً من ظهوره غربي��اً وعربياً، مروراً 
بتفكي��ك مقوالت��ه، وانتهاء بتناول مراحله؛ ف��ي األدب الغربي، 

والمشهد الثقافي العربي.
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وعل��ى الرغ��م من اخت��الف الباحثين والنق��اد العرب حول 
بواع��ث ظهور القصة القصيرة جداً، فإنن��ا نميل إلى ردها إلى 
تأثره��ا ببع��ض النم��اذج الغربية، وإن ظهرت أبحاث مس��تندة 
إلى ترجمات، أرجعت هذا اللون الس��ردي إلى أمريكا الالتينية 
وإس��بانيا، إذ يذهب الناقد المغربي س��عيد بنعب��د الواحد إلى أن 
القصة القصيرة جداً ظهرت وتطورت في أمريكا الالتينية، في 
العق��ود األولى من القرن العش��رين، قب��ل أن تنتقل إلى اآلداب 
العالمية األخرى)1(. لكن ظهورها لم يش��كل تراكماً واضحاً، أو 
احتفاء يجعل منها ظاهرة س��ائدة في الس��رد العربي المعاصر. 
وقد كان للحراك الذي تجدد في تسعينيات القرن المنصرم - كما 
ذكرن��ا، أث��ر في ظهور عدد من الدراس��ات والكت��ب التي أنتج 
معظمه��ا عدد ممن أس��هموا ف��ي تلك الملتقي��ات أو دعوا إليها. 
وقد س��عت هذه الكتابات إلى تحديد مفهوم هذا النمط القصصي 
وخصائصة، مس��لطة الض��وء على أبرز كتّاب��ه ونماذجه، إلى 
جانب سعيها إلى تحديد حجم النص الجديد، وأسسه، وتقنياته. 

ولعل من المفيد اإلش��ارة إلى تلك الظاهرة التي نلمس��ها مع 
كل تجديد أدبي أو انعطافة إبداعية، حيت ينبري الكتّاب العرب 
إلى نس��بة هذا التجدي��د وريادة الظاهرة، كل إل��ى بلده، باحثين 
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ع��ن نصوص تعضد ما ذهبوا إليه، وإن قادهم ذلك إلى قدر من 
التمّحل والتأويل الذي يعزز وجهة نظرهم نحو ما يهدفون إليه.

من هنا، فإن هذه الدراس��ة تأتي ضمن سياق متابعة الجهود 
المتزايدة من قبل عدد من الباحثين والكتّاب العرب في السنوات 
األخي��رة، ف��ي االهتمام بما ع��رف بفن القصة القصي��رة جداً، 
والعناية بها، والتنظير لها، بوصفها لوناً س��ردياً، له خصائصه 
وبن��اؤه وداللت��ه ونظم صوغه، ف��ي أبحاث ومق��االت وكتب، 
صدرت في سوريا والعراق والمغرب وتونس ومصر، وسواها 

من الكتب التي سنتناولها بالعرض. 

وقد س��عت الدراس��ة إلى جانب اله��دف المش��ار إليه، إلى 
اس��تعراض ظهور هذا الفن واستقراء أبرز خصائصه وسماته، 
والكشف عن معوقاته، ومناقشة عّد بعضهم إياه جنساً قصصياً. 
لك��ن اله��دف الرئي��س كما ب��دا لنا، م��ن تتبعنا العدي��د من هذه 
الكتابات، إنما يكمن في الخروج بنتيجة أساسية تقول: إن القصة 
القصيرة جداً جنس أدبي مس��تقل عن القصة وعن الرواية وعن 
القص��ة القصي��رة، إْن تصريح��اً أو على نح��و مضمر. فها هو 
الدكتور يوس��ف حطيني يعلنها واضحة، حي��ن يذهب مرة إلى 
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عده نوعاً أدبياً: »من أجل ذلك جاء هذا الكتاب الذي يهدف بكل 
وض��وح إلى إثبات أن القصة القصيرة جداً نوع أدبي مس��تقل، 
ل��ه أركان تمي��زه من األن��واع التي تنضوي تح��ت جنس النثر 

الحكائي كالقصة القصيرة والرواية وغيرها«)2(. 

لكن األمر عند حطيني لم يتوقف عند هذا الحد، إذ نجده في 
كتاب��ه الجديد، يرى في هذا اللون الجديد جنس��اً أدبياً قائماً بذاته 

وليس نوعاً أدبياً فقط، كما سنرى الحقاً.

مقارنات ونظرات دونية:

على الرغم من أننا ال نستطيع وضع جميع الكتّاب الذين كتبوا 
ع��ن القصة القصيرة جداً في س��لة واحدة، والزعم بلجوئهم إلى 
أحكام معيارية واضحة، في تناولهم للس��رد الوامض، واألنماط 
القصصية األخرى، على نحو يش��ي بالمفاضلة في ما أنجزوه، 
لكننا ال نس��تطيع دفع هذه الشبهة عن كثير منهم أحياناً. فالباحث 
يوس��ف حطين��ي الذي يرى ف��ي موضع من كتاب��ه، أن القصة 
القصي��رة جداً تتطل��ب نوعاً من الثقافة والمه��ارات، أعلى مما 
تتطلبه القصة القصيرة: »ويحتاج كاتبها إلى غير ما يحتاج إليه 
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كات��ب القصة القصيرة، لنقل إنه يحتاج إلى جانب الثقافة العالية 
وبراع��ة االلتقاط، الق��درة على التركيز ال��ذي يمّكنه من رصد 
حالة اجتماعية أو سياس��ية أو فلس��فية عبر أسطر محدودة«)3(. 
وإذا كان��ت نبرة التفضيل لدى الباح��ث غير واضحة على نحو 
كاٍف، أو أنها جاءت غير مباشرة في هذا النص، فإننا نجده في 
موضع آخر وقد تجاوز وظيفة الناقد التي ال ينبغي له أو للباحث 
المنهج��ي تجاوزها، وذلك حين نظر إلى القصة القصيرة نظرة 
ال تخل��و من ش��عور بالدونية، وذلك في أثن��اء حديثه عن حاجة 
كتّ��اب القص��ة القصيرة، في مرحلة المخاض، كي تس��توي فناً 
قصصي��اً قصيراً جداً، إلى تمرين عل��ى كتابة القصة القصيرة: 
»وأن��ا أفترض، في مرحلة المخاض التي ال تزال تعيش��ها، أن 
يم��ر كاتبها بمرحلة كتابة القصة القصيرة كتمرين على الس��رد 
ألن م��ا أنتج حتى اآلن ال يمكن أن يثق��ف الكاتب الثقافة الكافية 

لكي يكون بارعاً في هذا الفن الجديد«)4(.

والحق أن��ه ال يمكن بأي حال من األحوال افتراض التدرج 
ف��ي الصعوب��ة أو ف��ي المفاضل��ة بين أي ش��كل من األش��كال 
القصصية. فمن الخطأ النقدي تصور أن الرواية أصعب أو أهم 
من القص��ة أو القصة القصيرة، مثلما م��ن الخطأ تماماً تصور 
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العكس. فلكل فن أدبي صعوبته وخصائصه والحاجة إليه. وهي 
حاجة يعوض أحدها عن اآلخر أو يسد مسده. كما أن من الخطأ 
ع��ّد ظهور القصة القصيرة جداً تطويراً للقصة القصيرة؛ وذلك 
ألن ه��ذا االفتراض يؤدي إل��ى القول بانتفاء الحاجة إلى القصة 
القصيرة، ما دام الفن الجديد قد بزغ على أنقاض الفن الس��ابق، 
وب��دا متجاوزاً له فنياً. وهو ما نلمس��ه في كتاب��ات المتعاطفين 
مع ه��ذا النوع الجديد، وفي أحاديثهم الش��خصية التي ينظرون 
فيها للقصة القصي��رة على أنها يمكن أن تكون بدياًل من القصة 
القصيرة. لكن واقع حال هذا الش��كل القصصي أنه ال يزال في 
طور االستقرار، بحكم عدم استقراره واختالط بنيته ومكوناته، 
واختالف نق��اده ومنّظريه في رؤيتهم ل��ه، ولعناصره وأركانه 
وس��ماته وتوصيف��ه؛ نوعاً وحجم��اً ورقياً، إذ ال ي��زال كم من 
نماذجه التي يستش��هد بها نقاده، مما تختلط فيه القصة القصيرة، 
والخاط��رة، والنص المفت��وح، وقصيدة النثر، وال س��يما حين 
»تذه��ب القصة القصيرة ج��داً باللغة إلى أقص��ى الحدود، لكن 
يجب أال تبتعد عن طابعها الس��ردي أي س��رد أحداث ووقائع ال 
يمك��ن للقصيدة أن تس��ردها«)5(، لتبالغ في لغتها اإليحائية وتفقد 

خصيصتها الحكائية. 
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وهك��ذا فقد رأيت بعد هذه الجه��ود المتراكمة من الباحثين، 
نق��اداً وكتّاباً وأكاديميين، أن أعمَد إلى مراجعة جهود ما تيس��ر 
ل��ي منه��م، وتقديم وجهة نظ��ر يمكن أن تش��كل أرضية لحوار 
مس��تقبلي أوسع، وإن كان ذلك يحتاج إلى وقفة متأنية منا. وأود 
أن أنّوه بدءاً بأني سأقف على نماذج من هذه الكتابات واألبحاث 

والكتب.

وال ب��د لي أيضاً من اإلش��ارة إل��ى أنني بحك��م اهتماماتي 
بالخط��اب األدب��ي والس��ردي منه بخاص��ة، أرى ف��ي القصة 
القصي��رة جداً رأياً، يتلخص في أن له��ذا الفن القصصي هويته 
الس��ردية الخاص��ة، وقالبه المميز وس��ماته الفني��ة التي تمنحه 
تمي��زه بين س��ائر الفنون واأللوان القصصي��ة األخرى، وإن لم 
تستطع كثير من النماذج التي نقرؤها اليوم أو تلك التي استشهد 
بها الكتّاب، إثبات انتس��ابها إلى تلك الهوي��ة الخاصة. لكن هذه 
تظل إش��كالية قرائية عامة، وربما أدى التراكم الكمي إلى تهيئة 
الفرصة لتعميق هذه الهوية. بيد أني أجد نفس��ي مختلفاً بعد ذلك 
مع دارس��ي هذا الش��كل الس��ردي، في عدد من منطلقاتهم التي 
عب��رت عنها كتاباته��م، والتي أجد من الض��روري إثارة جدل 

علمي حولها. 
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لق��د وجدت بأن الحب والوفاء والحماس��ة كانت واضحة في 
جهود الكتّاب الذين قاربوا هذا الفن السردي. وهي عناصر مهمة 
وضروري��ة لنجاح أي باح��ث في مقاربة موضوع��ه. لكن هذه 
العناصر س��الح ذو حدين، إذ قد تقود إلى ضروب من االنحياز 
غير المفهوم أو المس��ّوغ، إن لم ت��ؤد أحياناً إلى عكس ما نريد، 
وقديم��اً قيل: إن م��ن الحب ما قتل. من هنا ف��إن علينا أال نجعل 
من هذا الحب أو تلك الحماس��ة تتخطي��ان حدودهما المنهجية أو 
تتج��اوزان الرؤية الموضوعية، لينتهي الباح��ث إلى انحيازات 
أو نظر إلى هذا اللون الس��ردي القصير بوصفه الفن األكمل أو 
األحدث أو األكثر تعبيراً عن واقعنا، أو القول إنه جنس مستقل، 
قائم بذاته وليس نوعاً ينتمي إلى جنس الس��رد، وما إلى ذلك من 
آراء وأح��كام تجافي منطق العلم والموضوعي��ة، مما نراه لدى 

معظم منّظري هذا الفن، سواء على نحو صريح أو ضمني.

وقب��ل أن أب��دأ في مناقش��ة آراء الباحثي��ن، أود أن أعرض 
تص��ورات بعضه��م لف��ن القصة القصي��رة ج��داً، ولعناصرها 
وخصائصه��ا وأركانها، كما ذهب الكتّاب أنفس��هم إليها، لنرى 
إلى أي حدٍّ بلغ انس��جام الكتّاب ف��ي تقديم تصور مفهومي دقيق 
يمكن االستناد إليه، واالطمئنان إلى وحدة المقاربات التي انتهوا 
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إليها، أو إلى مش��تركاتها، وهو الش��رط ال��ذي ال بد منه في أي 
أطروحة علمية جديدة أو مقاربة نقدية بحثية.

وال ب��د قب��ل الوقوف على خطاب نقد القص��ة القصيرة جداً 
من التمييز بين نوعين من الخطاب النقدي المصاحب لهذا الفن 
الس��ردي؛ األول: خطاب نقدي حماسي، ينافح عن رؤيته، بلغة 
حاسمة ومشاعر عاطفية ال تخلو من مكابرة حتى اللحظة، وإن 
خ��ف غلواؤها قلياًل عم��ا كان عليه من قب��ل. والثاني: خطاب 
نق��دي معتدل، يجنح نحو اله��دوء والمنهجي��ة والبعد عن اللغة 
الحاس��مة واألحكام القاطعة. وإذا كان هذا االتجاه هو ما نتطلع 
إليه، ونس��عى إلى تكريس��ه، فإن ملحوظاتنا ستحاول أن تعمق 
مسار الحوار وإنضاجه على النحو الذي نشهد فيه ازدهاراً للون 
س��ردي له خصوصيت��ه، بعيداً عن أي انحي��از عاطفي، مع أو 
ضد، بعد أن لحظنا إكس��اب النقاد المتحمسين لهذا الفن خطابهم 
نب��رة دراماتيكية، الس��تدرار عطف القارىء عل��ى هذا الوليد 
الذي يبدو لنا وكأنه لقيط منبوذ، من جملة النقاد الذين يناصبونه 
العداء، وال يعترفون به ابناً سوّي الخلقة، مستقلها، ومختلفاً عن 
أخوت��ه وأخواته تارة، وبأن المؤمنين بهذا الفن؛ مبدعين ونقاداً، 

يواجهون اتهامات مختلفة)*(. 
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غياب االتفاق:

لع��ل أول ما نلحظه على أطروحات الباحثين، هو اختالفهم 
في اس��تخدام المصطلحات الدالة عل��ى المفاهيم التي يريدونها. 
فف��ي مج��ال األس��س أو العناصر األساس��ية للقص��ة القصيرة 
ج��داً، يذهب بعضه��م إلى وصفها باألركان، في حين يس��تخدم 
بعضهم عبارة األس��س، ويذهب آخرون إلى الجمع بين األسس 
واألركان، ف��ي حين نجد بعضه��م يصفها بالمب��ادئ، وآخرين 

بالمعايير، وبعضهم بالعناصر، أو بالعناصر واألركان معاً! 

وعلى الرغم من أن عدداً من الباحثين اختار تسمية األركان 
أو تردد بينها وبين س��واها، ربما جرياً وراء المؤلف الرائد في 
الكتابة عن هذا الفن، وأقصد به د.أحمد جاس��م الحس��ين)6(، فإن 
الس��ؤال الذي يفرض نفس��ه هنا، هو: هل ثمة فوارق بين داللة 

كل من هذه المصطلحات؟

لق��د عرفنا م��ن قراءاتنا وتتبعنا لمس��يرة الرواي��ة والقصة 
القصي��رة الطويل��ة والقصة القصيرة، واس��تقر ف��ي أذهاننا أن 
لكل هذه األلوان الس��ردية خصائص وس��مات فنية أساسية؛ فما 
داللة ه��ذا العدول عن المصطلح القار ف��ي األذهان إلى مفردة 
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األركان؟ وه��ل األركان ش��يء غي��ر األس��س أو الس��مات أو 
الخصائ��ص الفنية؟ وأيهما األكثر إفصاحاً عن الطبيعة الخاصة 

لهذا الفن السردي؟ 

ال ش��ك في أن س��ؤااًل كهذا، يهدف إلى االس��تفهام، في ظل 
هذه االستخدامات المتباينة، مع توكيد انحيازنا إلى االجتراح في 
ال��درس النقدي، والخروج إلى التجديد. وأحس��ب هنا أن األخذ 
بمصطلح السمات أو األسس القارين في األذهان، سيزيد األمر 
جالء، ويكش��ف عن التماي��ز، بداًل من أن يميّع��ه، ويجعلنا في 
حيرة من أمرنا بشأن مصطلح العناصر وموقف الباحثين منه.

أما على مس��توى تقنيات بنية القص��ة القصيرة جداً، فاألمر 
ه��و اآلخر ال يخلو من تباين في اس��تخدام العبارات الدالة على 
توصيفها، ما بين من يس��ميها تقنيات)7(، وآخر ش��روطاً تكميلية 
وتقنيات عرضية)8(. لكن األمر ال يتوقف عند هذا الحد، فلو جئنا 
لتحدي��د الباحثين لألركان أو األس��س أو العناصر أو المعايير، 
فإننا لن نجد بينهم إجماعاً على ذلك، بل سنجدهم يتباينون كثيراً. 
فالدكتور أحمد جاس��م الحس��ين يثبت لفن القص��ة القصيرة جداً 
أربعة أركان، ود. يوس��ف حطيني خمس��ة عناص��ر)9(، ولبانة 
مش��ّوح ثالثة أركان، ود. جاسم خلف إلياس أربعة عناصر)10(، 
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ومحمد محيي الدين مينو أربعة أس��س)11(، وسعاد مسكين ثالثة 
مبادئ، في حين نجد د. جميل حمداوي يثبت له ستة معايير)12(.

العناصر الداخلية للفن:

ولتوضي��ح األم��ر أكثر فإن أحمد الحس��ين، وه��و أول من 
أصدر كتاباً في مقاربة هذا الفن السردي، يرى أن أركان القصة 

األربعة هي)13(:

– القصصية

– الجرأة

– الوحدة

– التكثيف

في حين يضيف د. حطين��ي عنصرين أو ركنين آخرين)14( 
لم يذكرا عند الحسين وجاسم إلياس، هما:

– المفارقة

– وفعلي��ة الجملة، مع عدوله عن مصطلح )القصصية( إلى 
)الحكائية(. 
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أما الباحث جاسم خلف إلياس، فيركز على عدد من العناصر 
األساس��ية التي تنهض عليها القصة القصي��رة جداً، كالحكائية، 
واللغة القصصية الش��عرية، والتكثيف)15(. وهنا يضيف جاس��م 
إلي��اس عنصر اللغة القصصية الش��عرية ال��ذي لم يبرزه معظم 
زمالئه الباحثين، عل��ى النحو الذي برز لديه، بل على العكس، 
فإن من بين الباحثين من حذر من اس��تخدام لغة الش��عر واللغة 
المجازية، واالستس��الم لها في القصة القصيرة جداً، مثلما أنكر 
آخ��رون إمكانية أن تكون ركن��اً من أركان القصة القصيرة جداً 

أو عنصراً مميزاً لها)16(. 

ف��ي حين تتفق لبانة مش��ّوح ف��ي ركنين اثني��ن مع حطيني 
والحسين، مضيفة ركناً جديداً هو )اإلدهاش( الذي هو محصلة 
لعنص��ر المفارقة على نحو من األنح��اء، مكتفية بمعايير ثالثة. 
وإذ يكتف��ي محم��د محيي الدي��ن مينو بأربعة من أس��س القصة 
القصيرة جداً، فإن ثالثة من هذه األسس تبدو جديدة في قائمته، 

لم يذكرها الباحثون السابقون، وهذه األسس هي)17(:

– الموضوع

– اإليماض
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– المجاز

أما )التكثيف( وهو األساس الرابع في قائمته، فيبدو العنصر 
المشترك الوحيد بينه وبين زمالئه. 

وهك��ذا يب��دو د. إلياس متفقاً مع زمالئ��ه اآلخرين في ركن 
)التكثي��ف( ومع أغلبهم، عدا مينو في عنصر )الحكائية(، إذا ما 
عددن��اه مرادفاً )للقصصية(. مثلما يتفق مع مش��ّوح في عنصر 

)الدهشة(.

وإذا انتقلن��ا إلى التقنيات الت��ي لحظنا تباينها في المصطلح، 
ما بين تقنيات وخصائص وتقنيات عرضية، فسنجدها من حيث 

العدد ال تخلو من تباين. فهي لدى د. إلياس أربعة)18(:

– المفارقة

– التناص

– االستهالل

– الخاتمة

وواض��ح أن جاس��م إلياس يجع��ل واحداً مما ع��ّده حطيني 
عنص��راً الزماً ف��ي القصة القصيرة جداً، تقنية س��ردية. ومثله 
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يفعل أحمد الحس��ين الذي تبلغ عنده تس��عة، ليس بينها ما ذكره 
إلياس، وهي)19(:

– خصوصية اللغة واالقتصاد/ االنزياح/ المفارقة/ الترميز/ 
التناص/

األنسنة/ الحيوان/ السخرية/ البداية والقفلة.

وهي عناصر تقنية ال يختلف عددها مع سواه من الباحثين، 
ب��ل نجد بعضها، مم��ا عده زمالؤه اآلخ��رون أركاناً وعناصر 
الزم��ة، كم��ا هو الحال ف��ي )المفارق��ة( لدى يوس��ف حطيني 
و)خصوصي��ة اللغ��ة( لدى جاس��م إلياس. كما يختل��ف الباحث 
جاسم إلياس مع جميل حمداوي، ففي الوقت الذي ال يقتنع إلياس 
بتجنب استخدام تقنية االسترجاع في القصة القصيرة جداً، يرى 
حم��داوي أن توظيف تقنية االس��ترجاع، يضر به��ذا الفن الذي 
ينبن��ي على عناص��ر التكثيف والحذف واإلضم��ار واالنتخاب 

اللغوي)20(.

كما يختلف يوس��ف حطين��ي مع جل زمالئ��ه الباحثين، إذ 
ال تثي��ر التقني��ات اهتمام��اً واضحاً لديه، فه��و ال يرى وجودها 
ش��رطاً من ش��روط القصة القصيرة جداً، أو ركناً من أركانها، 
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ب��ل هو يذهب إلى أبعد من ذلك، حي��ن يرى أن هذه التقنيات قد 
تس��تخدم كاًل أو جزءاً، وقد تغيب عن النص، إذ يرى أن النص 
ال��ذي تغيب عنه التقنيات، )كاًل( أو )جزءاً( ال يخرج من حدود 

النوع)21(.

وإذا كان أحمد الحس��ين، لم يتفق مع ع��دد من زمالئه، في 
أركان القص��ة القصيرة وتقنياتها؛ عدداً وَبْنيَنة وتس��ميات، فإننا 
نج��ده قد اختّط له طريقاً في تخصيص جانب من كتابه، لحصر 
ما س��ّماه »خصائ��ص القصة القصيرة ج��داً، وعوامل أدبيتها« 

التي يحددها في أربعة خصائص، هي)22(:

– الطرافة

– اإلدهاش 

– عمق األثر

– اإليقاع القصصي

حماسة مفرطة:

أما الباحث الذي امتاز بذهابه أكثر من زمالئه في التصنيف 
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والتفريع والحشد والتقنين، فهو جميل حمداوي الذي بسط رؤيته 
في عدد من كتبه)23(، ومقارباته المنشورة على مواقع اإلنترنت، 
ومنها دراس��ته التي نقف عليها هنا والمعنونة ب�»من أجل تقنية 

جديدة لنقد القصة القصيرة جداً – المقاربة الميكروسردية«. 

فعلى مس��توى األركان، يلجأ الباحث إلى وجهة مختلفة عن 
س��ابقيه والحقيه، يتعرض فيها لمناقشة طبيعة القصة القصيرة 

جداً، من خالل ما يسميه )المعايير( الستة، وهي)24(:

– المعيار الطبوغرافي

– المعيار السردي

– معيار القراءة والتقبل

– المعيار التركيبي

– المعيار المعماري

– المعيار البالغي

ويدرج الباحث تحت هذه المعايير عدداً غير قليل، مما سماه 
المقايي��س والعمليات التي يمكن أن تمثل أركاناً للقصة القصيرة 

جداً، مثل:
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– القص��ر/ التن��وع الفضائ��ي/ االهتمام بعالم��ات الترقيم/ 
التركي��ز/ التنكي��ر/ التنكي��ت/ التلغي��ز/ االقتض��اب/ التكثيف/ 
اإلضمار/ الحذف/ اإلدهاش/ اإلبهار/ اإلرباك/ الحيرة الداللية/ 
استجابة القارئ وتأسيس أفق التلقي/ المفاجأة/ الجملة البسيطة/ 
الجمل��ة الفعلية/ التس��ريع/ التناغم الداخل��ي/ البداية القصصية/ 
القفل��ة القصصي��ة/ الص��ورة الومض��ة/ الس��خرية/ المفارقة/ 

االشتباك.

ومثلما اجترح الباحث طريقه المنهجي المختلف عن سواه، 
نجده يعنون الفصل الثاني من كتابه ب�)ش��روط القصة القصيرة 
ج��داً وس��ماتها الخارجي��ة(، مح��دداً إياه��ا بعدد م��ن المقاييس 

كمقياس: 

– العنونة/ االنفتاح التجنيس��ي/ التناص/ األنسنة/ الترميز/ 
التبئي��ر  الفنطازيا/اإليحاء/الغموض/األس��لوب/  االنزي��اح/ 
السردي/ االلتفات/ التشخيص الذاتي والموضوعي/ التشخيص 

الميتا سردي/ الجرأة.

ولعل التدقيق في هذه الشروط والسمات، سيقودنا إلى رؤية 
كثير من العناص��ر التي عدها بعض الباحثين أركاناً، وآخرون 
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تقني��ات للقصة القصيرة جداً، في حين يعدها هو مقاييس لتمييز 
الش��روط والس��مات الخارجية للقص��ة القصيرة ج��داً. وهو ما 
يجعلن��ا نرى فيها خليطاً من المالمح والتقنيات المس��تخدمة في 
الفنون القصصية جميعاً، وليس في القصة القصيرة جداً وحدها. 
وهذا الخلط من شأنه أن يشوش على الدرس النقدي الذي يهدف 

إلى التأسيس لهذا الفن السردي.

ولو أننا وقفنا عند ما س��ماه الباحث مقاييس للقصة القصيرة 
ج��داً، التي تبدو تفريعاً لما س��ماه معايي��ر للقصة القصيرة جداً، 
وكالهم��ا تعبير ال يخلو من غموض، في الداللة على اإلش��ارة 
إلى الخصائص أو العناصر، ألمكننا إثبات الملحوظات اآلتية:

1 – يذكر الباحث من المقاييس، ما يمكن عّده من المترادفات 
أو المدل��والت ذات الداللة التي يؤدي حضور إحداها إلى إنتاج 
األخ��رى، ربما رغب��ة في إثبات حجم االخت��الف والتمايز بين 
هذا النمط القصصي وس��واه، وهو ما يقود المتلقي إلى االقتناع 
بعّده جنس��اً أدبياً مس��تقاًل. فليس ثمة فرق كبير بين العناصر أو 

)المقاييس( اآلتية:

– اإلدهاش واإلبهار
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– المفارقة والمفاجأة

– االقتضاب والتكثيف والتركيز

فعلى س��بيل المثال، ليس ثمة ف��رق بين اإلدهاش واإلبهار. 
كما أن��ه ليس ثمة مفارقة فنية ال تخلّف لدى القارئ مفاجأة. من 
جهة أخرى فإن عنصر التركيز، ال بد له من أن يؤدي إلى نوع 
من االقتضاب والتكثيف، س��واء في اللغ��ة أو الحدث، والعكس 

صحيح أيضاً.

2 – إثب��ات الباحث بعض المقاييس التي يش��ترك فيها نمطا 
القص��ة القصيرة والقصة القصيرة جداً كما نعتقد، وليس القصة 
القصي��رة جداً وحده��ا، كما ذهب الباحث، وإن كنا نرى أن جّل 
– إن لم يكن كّل – ما ذكر من مقاييس متحقق في النمطين معاً، 

كما سبق أن أوضحنا. وهذه المقاييس بحسب تعبيره، هي)25(:

– التكثيف/ القصر/ التركيز/ الجملة البس��يطة/ االقتضاب/ 
اإلضم��ار/ الح��ذف/ اإلده��اش/ اإلبه��ار/ االهتم��ام بعالمات 

الترقيم/ التحكم في المسافة الجمالية.

وال أحس��ب أن الباح��ث، وه��و مخت��ص وأكاديم��ي متابع 
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لش��ؤون الس��رد، بعيد عن إدراك هذه الحقيقة التي تحدث عنها 
ج��ّل نقاد القصة القصيرة العرب والغربيون، بدءاً ب�)إدغار ألن 
بو( ومروراً ب�)فرانك أوكونور( وجمهور غفير من نقاد القصة 
والرواي��ة، الذين ذكروا هذه العناصر ف��ي كتاباتهم وتنظيراتهم 
للمكون��ات الفنية للقصة القصي��رة، حتى إنه ليس ثمة كتاب عن 

القصة القصيرة، يخلو من شرح لهذه األسس والخصائص.

لك��ن الباحث ربما احتج علينا بالق��ول: إن حجم التكثيف أو 
القصر أو اإلضمار أو الح��ذف أو التركيز في القصة القصيرة 
ج��داً أكبر منه في القصة القصي��رة. ونحن هنا لن نختلف معه، 
فه��ذا أمر طبيعي يحتّمه قانون االختزال. لكننا س��ندخل هنا في 
مقياس وحدة الكم، وتفاصيلها التي ال سبيل إلى ضبطها بقانون، 
ب��ل نح��ن نذهب إل��ى أن ثمة اختالف��اً في طريق��ة معالجة هذه 
اآلليات وتوظيفها، في النمطين السرديين، بما يجعل لكل منهما 
لغت��ه الخاصة، من دون أن ينقل هذا األمر، الش��كل القصصي 
الجدي��د إل��ى التحول النوعي، وإخراجه من نس��قه األجناس��ي. 
كم��ا يمكن للباحث أن يقول إن اإلبه��ار أو اإلدهاش في القصة 
القصي��رة ج��داً، هو غيره ف��ي القصة القصي��رة. وجوابنا على 
هذا أن حضور عنصر الدهش��ة واإلبهار، من ش��أنه أن يضيف 
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للش��كلين بعداً مهماً، ويكسبهما تميزاً خاصاً، لكّن مسيرة القصة 
القصيرة، والقص��ة القصيرة جداً معاً، ونماذجهما، تكش��ف لنا 
عن نجاح ع��دد من النصوص التي غاب فيها اإلبهار. فاإلبهار 
مقي��اس فن��ي متقدم م��ن النجاح والتمي��ز، لكنها درج��ة، دونها 
درج��ات م��ن النج��اح. كما أن اإلده��اش ليس مطلب��اً الزماً أو 
حتمي��اً، في الش��كل القصصي الناجح، أياً كان ش��كل هذا النمط 
وحجم��ه، على الرغم من حضوره في كثي��ر من نماذج القصة 
القصيرة، منذ موباسان حتى يومنا هذا. وال أحسب أننا يمكن أن 
نجعل االهتمام بعالمات الترقيم سمة لفن قصصي أو أدبي دون 
آخ��ر، فتلك أيقونات ورموز ال س��بيل إل��ى بناء نص قصصي، 
أو تحقي��ق فن قولي ناجح، م��ن دون ضبطها، فضاًل عن انعدام 

إمكانية احتكار فن قولي لها)26(.

3 – إثب��ات الباح��ث بعض »المقاييس« الت��ي يمكن للقصة 
القصيرة جداً أن تس��تغني عنها، وتحقق فيها نجاحاً وتميزاً، من 
دون حضورها فيها، أمثال: التنكير/ التنكيت/ التلغيز/ اإلرباك/ 

الحيرة الداللية/ االشتباك. 

إن اللجوء إلى أس��لوب التنكي��ر أو تحقيق حالة من اإلرباك 
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أو الحيرة، أم��ر تفرضه طبيعة النص، وآليات صوغه، واتجاه 
حبكت��ه وبنيت��ه الداللية، وال يمكن أن يك��ون موضوع تحبيذ أو 

تنفير.

إن دخولنا عصر المعلومات والتقانة، المتسارع في تبدالته، 
المختل��ف ف��ي إيقاعه، ال يعن��ي بالض��رورة أن نكتب قصصاً 
قصيرة، تصبح فيها الش��خصيات عارية من االسم أو المالمح، 
على الدوام. كما أن الس��خرية والتنكيت واإللغاز، ليست مطلباً 
بذاتها، إنما هي أسلوب تستدعيه بنية النص، وموحياته الداللية، 
وم��ا يريد القاص إيصال��ه إلينا، فضاًل ع��ن حضورها في هذا 
النوع الس��ردي أو ذاك، من دون أن يكون حكراً على نمط فني 

بعينه.

4 – إش��اعة مصطلح��ات وتعبي��رات، تحت��اج إل��ى ضبط 
وتدقي��ق. فلقد لجأ الباحث إلى اس��تدعاء بع��ض التعبيرات ذات 
الس��يولة الداللية، أو المس��تدعاة من حقول أخرى كالشعر، من 

أمثال: التناغم الداخلي/ التنوع الفضائي/ الحيرة الداللية.

فتعبي��ر التناغ��م الداخلي، أو التماس��ك الداخل��ي، أو البنية 
العضوية للنص، مطلب يش��ترط في كل نص س��ردي ودرامي 
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يس��عى إل��ى التميز، وأش��ار إليه معظ��م نقاد القص��ة القصيرة 
كإدغار ألن بو، وأوكونور. وال أحس��ب أن بالمؤلف حاجة إلى 
ه��ذا التفري��ع المبالغ فيه مبالغ��ة مفرط��ة، إال إذا كان هدفه أن 
يحيرنا معه، على طريقة الحيرة الداللية لديه. فلقد ذكر الباحث 
مقياس االش��تباك م��ع القارئ، وكان يريد ب��ه أن يخاطب عقله 
ويشاكس��ه، من خالل إش��راكه في فض الدالل��ة. ولعمري، فقد 
حمل القصة القصيرة ج��داً وزراً هي براء منه، وعبئاً في غير 
حاجة إليه. كما أشار إلى مقياس اإلرباك أيضاً، ولم يكتف بهما، 
ب��ل أض��اف إليهما التلغيز. وأحس��ب أن في ه��ذا كله رغبة في 

التنظير، بله اإلفراط فيه، ليس غير.

إن تحقيق المتعة العقلية للقارئ أمر مطلوب في هذا العصر 
وس��ائر عصور الفن واألدب واإلبداع، لكنها المتعة التي يحسن 
المب��دع الموهوب المدّرب تقديرها، لتأتي في س��ياق هاجس��ه، 
ومن جراء تخلّق كيمياء النص وتجلياته، وليست مقصداً نسعى 

إليه بتمّحل. أما التنوع الفضائي، فإن تحققه غير ممكن.

فالتنويع ف��ي الفضاءات النصية، والبعد عن النمطية، يتأتى 
كم��ا هو معل��وم من تعدد نص��وص الكاتب، ف��ي وقت نتحدث 



38

في��ه عن مقاييس النص القصصي الواحد. لذا فإنه ليس مقياس��اً 
يمك��ن الرك��ون إليه، وتطبيقه على نص واح��د، كما الحظ أحد 

زمالئه)27(.

ولئال نظلم الباحث، ال بد من مالحظة أنه عمد إلى المزاوجة 
ف��ي كتابه ومقاالته األخرى بين الجانب النظري والتطبيقي، قد 
قادته قراءاته وتحليالته إلى اس��تنباط مالمح ومقومات مختلفة، 
ما لبث أن جعلها جميعها، مالمح ومقاييس لنمط القصة القصيرة 
ج��داً. وهو إجراء ال يتفق والمنهجية العلمية، إذ األصل أن نلجأ 
إلى االنتخاب والمشتركات الفنية من خالل النصوص المميزة، 
ب��داًل من اعتم��اد مالمح أو مقاييس النص��وص التي تروق لنا، 
ونراها ناجح��ة ضمن معاييرنا النقدية، وإال فإننا س��نكون أمام 
عشرات المقومات واألركان والخصائص الفنية من جهة. ومن 
جهة أخرى، فالعناصر التقني��ة الموظفة في قصة قصيرة جداً، 
لي��س من الضرورة أن تحضر في س��ائر القص��ص، بل إننا ال 
نتوقع حضور األركان الرئيس��ة ف��ي كل قصة قصيرة جداً، ما 

دمنا رأيناها عند نقادها متفاوتة بين ثالثة وأربعة وستة. 

والح��ق أن العك��س هو م��ا ينبغ��ي للمدافعين ع��ن القصة 
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القصيرة جداً فعله؛ أي تخليص هذا النمط القصصي المميز من 
أرديته الثقيلة، ونزعها كما ننزع عن البصلة حلقاتها الخارجية، 
لإلبق��اء عل��ى حلقاتها المركزي��ة التي تمثلها، دون س��واها من 

األنماط السردية األخرى. 

وإذ تركنا قلياًل جان��ب التقنيات التي تحدث عنها الباحثون، 
في واقع القصة القصيرة جداً، كونها مجااًل رحباً الس��تثمارات 
وتوظيف��ات فنية، يصع��ب االتفاق عليها، فإن م��ن المهم – في 
رأينا – الوقوف عند ما نراه مش��تركاً، لدى الباحثين في شؤون 
القصة القصيرة جداً، من عناصر أو أركان أساسية، كما سماها 

معظم من تناولوها.

وإذا كان تباين الباحثين في هذه األركان والتقنيات، أمراً ال 
غبار عليه، في حقل الدراس��ات اإلنسانية والنقدية، فإننا نجد أن 
األركان أو العناصر التي يمكن أن تش��كل نقاطاً مش��تركة، في 

التصور النقدي لطبيعة هذا النمط السردي، ال تكاد تتجاوز:

1 – القصصية

2 – التكثيف

إذ حتى )المفارقة( ال تبدو ركناً مشتركاً بين الباحثين.
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مقارنات في غير محلها؟

لقد كان يلوح لي على الدوام، وأنا أتتبع محاوالت التأس��يس 
لمفهوم خاص للقصة القصيرة جداً، واس��تنباط أركانها، أن تلك 
المح��اوالت كان��ت تنطلق أكثر ما تنطلق م��ن واقع مقارنة هذا 
النم��ط القصصي بالرواية، ال بالفنون القصصية األخرى، ذلك 
أن الش��ريك السردي والتوأم المتاخم للقصة القصيرة جداً، الذي 
ينبغي مقارنته بها هو القصة القصيرة، وليس الرواية أو القصة 
الطويلة. أقول هذا ألن نظرة إلى األركان األساسية التي تواضع 
عليها معظم من تصدى لدراسة هذا الفن، تدلل على أن ال ركن 
جديداً من أركانه، قد اختلف أو زاد على ما عّد ركناً أساسياً من 
أركان القص��ة القصيرة. فلطالما كان الِقصر واإليجاز والحذف 
واالقتصاد والتركيز، مح��ط أنظار النقاد والباحثين الذين كانوا 
يقارنون بين القصة القصيرة والرواية. فلقد اش��ترطوا أن يكون 
التركي��ز ف��ي القصة القصيرة، ف��ي الحادث��ة وطريقة العرض 
والس��رد والموقف والتصوير، إلى الحد الذي يغدو فيه كل لفظ 
موحياً، وله دوره الذي ال اس��تغناء عن��ه)28(، مثلما ميز جورج 
لوكاتش يوماً القصة القصيرة بالقول: إنها تتعامل مع شظية من 
الحياة مس��تقاة م��ن إجمالي هذه الحياة)29(. أم��ا التكثيف فقد كان 
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ال��درس األول الذي كان على من أراد الدخول إلى عالم القصة 
القصي��رة إدراكه وتعلمه. فقد ميزوا القصة القصيرة عن القصة 
والرواي��ة بعدم العناية بالتفاصيل، أو حتى عدم االلتزام بالبداية 
والنهاي��ة، حتى قيل: إنها يمكن أن »تدور حول مش��هد أو حالة 
نفس��ية أو لمحة مح��ددة«)30(. أما المفارقة، ف��إن واقع حالها في 
القصة القصيرة يش��هد بأنها ظلت الس��مة التي تظهر وتختفي، 
بوصفها خصيصة تمنح القصة القصيرة ألقها الخاص وتميزها، 
من دون أن تكون شرطاً فنياً ملزماً على امتداد مسيرتها، وهي 

السمة التي طالما ترددت في قصص موباسان كما نعلم. 

أما القصصي��ة فأظنها تحصيل حاص��ل، وركناً من أركان 
الفن الس��ردي؛ رواية وقص��ة وقصة قصيرة ج��داً، تمييزاً لها 
من س��واها من الفنون الدرامية والشعرية األخرى. أليس اسمها 
يب��دأ بلفظة )قصة(؟ ومن ثم فإنها ليس��ت س��مة خاصة بالقصة 

القصيرة جداً وحدها.

وال تختلف وحدة االنطباع أو التأثير التي يتردد في أحاديث 
المقارن��ة، بوصفها س��مة مميزة في القص��ة القصيرة جداً، فلقد 
كان��ت حديث النقاد الممي��ز للقصة القصيرة، وال س��يما إدغار 
ألن بو، الذي اش��ترط أن تسهم كل كلمة فيها، في إحداث التأثير 
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ال��ذي وضعه المؤلف س��ابقاً، ذلك التأثير ال��ذي يرى أنه ينبغي 
اإلع��داد له مع أول جملة، أن يضعه نصب عينه دائماً، ليتدرج 
حت��ى النهاي��ة، حتى إذا وصل إلى أعلى نقط��ة تكون القصة قد 

انتهت معه)31(. 

وش��بيه به��ذا ما ذهب إليه )بو( م��ن أن المتعة في األجناس 
القصي��رة تنت��ج ع��ن إدراك الوح��دة والتفرد، مضيف��اً في أحد 
مراجعات��ه ألعمال هوث��ورن قوله: إن الوح��دة تتحقق فقط في 
عمل يس��تطيع عقل الق��ارئ أن يحيط به دفع��ة واحدة، ضارباً 
المث��ل بالقصيدة أواًل، تليها القصة القصيرة، من حيث إمكاناتها 
ف��ي تحقيق الوحدة. فالقصة القصيرة عنده وحدة متكاملة، يؤدي 
كل جزء فيها وظيفته ضمن خطة ش��املة، إذا ما ضمن القاص 
أن يقع كل جزء في موقعه المالئم، وإال تداعى كامل البنيان)32(. 

أما البداية والنهاية فقد شدد النقاد على مطلب العالقة في ما 
بينهما، إذ رأوا أن القصة القصيرة، بس��بب من بنائها الخاص، 

فإنها تراكم كل ثقلها باتجاه النهاية، خالفاً للرواية)33(.

إشكالية المصطلح في التنظير للقصة القصيرة جداً:

م��ن الطبيع��ي أال تخل��و الجه��ود النقدية المتمح��ورة حول 
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القص��ة القصيرة جداً؛ من ارتباك ف��ي مصطلحاتها، وغموض 
ف��ي ما يمكن أن تدل عليه، فضاًل عم��ا ظهر لدى بعض كتّابها 
من استسهال في اس��تخدام تلك المصطلحات، ومن سيولة غير 

منضبطة.

ولع��ل أول ما نلحظه على الكتاب المؤس��س ألحمد جاس��م 
الحس��ين، هو اس��تخدامه لمفاصل المصطلحات األساس��ية لهذا 
الفن، على نحو يش��وبه نوع م��ن الغموض، لعل أولها مصطلح 
)األركان( الذي كان أول من أشاعه، ليتابعه عدد من الباحثين، 
م��ع ن��درة اس��تخدام النق��اد والباحثي��ن الع��رب له، ف��ي مقابل 
المصطلح��ات األكثر وضوحاً وش��يوعاً، الت��ي ألمحنا إليها من 
قب��ل. لكن م��ا يزيد األمر غموض��اً، لجوء الباح��ث في الفصل 
األول ال��ذي عرض فيه، لما س��ماه أركاناً إل��ى عنوان مركب، 
اتخذ ش��كل جملة العطف، وهو: )األركان واألس��س المكونة(. 
وه��و تركيب يضفي نوعاً من الغموض على الداللة المقصودة. 
فه��ل يدل العط��ف هنا على أن ثم��ة اثنين م��ن العناصر ُجمعا 
تح��ت هذا العنوان )األركان واألس��س(؟ وفي هذه الحالة يكون 
لكل منهما داللة مختلفة، وإن كان هذا االختالف نس��بياً؟ أو أن 
مصطلحي )األركان( و)األس��س( قد استخدما هنا على طريقة 
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المترادفات، وأنهما يحمالن الداللة ذاتها، وهو ما نرجحه؛ ألنه 
يختص بتناول أربعة من األركان األساس��ية. وهنا يثور س��ؤال 
عن الباعث على اس��تخدام اللفظ الم��رادف يا ترى؟ أهي حاجة 
الباحث إلى توكيد الداللة التي شعر بأنها محتاجة إلى ما يؤكدها.

وحي��ن ينتق��ل الباح��ث للحديث ع��ن التقني��ات القصصية، 
تطالعنا ظاهرة العطف نفسها في العنوان اآلتي: )تقنيات القصة 
القصي��رة جداً وعناصره��ا(. وهو ما يدفعنا إلى الس��ؤال ذاته: 
هل أن تقنيات القصة القصيرة هي نفسها عناصرها الفنية؟ ولَم 
اس��تجلب الباحث مفردتين للحديث عن تس��عة من التقنيات التي 
تخص هذا النمط األدبي؟ بل ربما أحس القارئ بنفس��ه مدفوعاً 
إلى الس��ؤال: هل ثمة ف��رق واضح بين قولن��ا: تقنيات القصة، 
وعناصرها؟ لكننا نعلم أن الخطاب النقدي قد اس��تخدم مصطلح 
العناص��ر في القص��ة القصيرة، ليدل على أسس��ها ومرتكزاتها 
المكونة، كالش��خصية والحدث والزمان والمكان وسواها، وأن 
اس��تخدام الباحث لها مرادفاً للتقنيات هنا، من ش��أنه أن يشوش 

على االستخدام القار للمصطلح القصصي ويخلط األمور.

لك��ن هذه الظاه��رة تتكرر ثالثة لدى أحمد الحس��ين في تلك 
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الصياغة التي حملت عن��وان: )خصائص القصة القصيرة جداً 
وعوام��ل أدبيته��ا(. صحيح أن الخصائص هي م��ا يمنح فناً ما 
أدبيت��ه، أو هويته األدبي��ة، لكن هذه نتيجة بدهية، لس��نا بحاجة 
إلى استحضارها في عنوان، من خصائصة اإليجاز والتكثيف، 
الله��م إال إذا كان مصطل��ح الخصائص قاص��راً في نقل الداللة 

المقصودة وإيصالها.

كما تثور أس��ئلة حيال استخدام الباحث جميل حمداوي، في 
الفص��ل الثاني من كتابه، عنوان )ش��روط القصة القصيرة جداً 
وس��ماتها الخارجي��ة(. فهل الجمع في العنوان هنا بين ش��روط 
القص��ة وس��ماتها، يدل على كونهم��ا أمراً واح��داً؟ وهل القول 
بالس��مات الخارجي��ة يفترض وجود س��مات داخلي��ة؟ وما هذه 
الس��مات الداخلي��ة التي لم يذكره��ا الباحث؟ وه��و األمر الذي 
جعل زميله الدكتور حطيني، يناقش��ه في الحيثية نفس��ها)34(، بل 
نحن نس��أل فيما إذا كانت العنونة والترميز واالنزياح واإليحاء 
والتبئير وسواها، سمات خارجية ال داخلية لهذا الفن السردي؟

وم��ا يلفت النظر أن لفظة ش��روط تدل كما هو معلوم، على 
أن��ه العنص��ر الملزم لتحقق هوية فن م��ا، أي بدونه ال يمكن أن 
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تكتمل هويته، كما لحظ يوسف حطيني، في مناقشته له)35(. وهذا 
يدفع بنا إلى التس��اؤل عن منزلتها بالنسبة للمعايير أو المقاييس 
المقدمة عليها. فلو قلنا مثاًل: إن من ش��روط كتابة القصة الفنية 
)الموهب��ة، والق��راءة، والدربة، وق��وة المالحظة(على س��بيل 
المث��ال، فهل يمكننا عّد هذه الش��روط خصائص الزمة للقصة، 

وهي ليست كذلك، كما يبدو؟ 

ولع��ل الس��يولة في اس��تخدام الباحث المصطل��ح، يعيد إلى 
أذهانن��ا عدول��ه ف��ي معالجت��ه لمبح��ث التقنيات، وتس��ميته له 
»الش��روط التكميلي��ة والتقني��ات العرضي��ة«. وهو م��ا يدعو 
إلى التس��اؤل أيضاً، عما إذا كان ثمة ش��روط أساس��ية وأخرى 
تكميلية، وعن كيفية التمييز بينهما عملياً في هذا الشكل األدبي؟ 
بل وعما إذا كانت ثمة تقنيات عرضية وأخرى ثابتة فيه، يمكن 

االستدالل عليها؟

إشكالية الحجم في القصة القصيرة جداً:

وإذا انتقلن��ا من إش��كالية االتف��اق على المفاهي��م والتقنيات 
وإش��كالية المصطل��ح عند الباحثي��ن إلى الوق��وف على الحجم 
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النموذجي، أو المالئم للقصة القصيرة كما تصوروه، أي الحجم 
ال��ذي يمكن ع��ده معياراً – إلى جانب معايي��ر أخرى – فاصاًل 
بين األش��كال أو األنماط والفنون الس��ردية؛ فسنجد أن صاحب 
أول كتاب عن القصة القصيرة جداً )أحمد الحسين(، يخرج بعد 
مناقش��ته عدداً من المعايير الخاصة بالحج��م المالئم لهذا الفن، 
لي��رى أنه ال ينبغي أن يتجاوز الصفحتي��ن. ثم يضيف إلى ذلك 
قوله: بل إنه يمكن أن يكون في عش��ر كلمات. وهو ما قد يمكن 
تفس��يره بأنه ي��رى أن الحج��م المالئم هو ما ت��راوح بين ال�10 
كلمات والصفحتين)36(. ومن الطريف حقاً أن يكون الحد األدنى 
الذي رآه الباحث هنا يش��كل ما يقرب من ثلث حجم آخر ش��كل 
قصص��ي نادى به المؤتمر الذي ضم مديري ثالث دور نش��ر، 
في ثالث دول من دول العالم، هي أمريكا وبريطانيا وأستراليا، 
وعقد عبر اإلنترنت، خالل ش��هري نوفمبر وديسمبر من العام 
)2012م(، بع��د أن اس��تكتبوا فيه عدداً من كب��ار كتّاب القصة، 
منّظرين إلى ما سموه )القصة التويترية( التي حددوها ب�)140( 
حرف��اً فم��ا دون. وه��ي أكبر بكثير م��ن الحجم األدن��ى للقصة 
القصيرة جداً الذي يراه الدكتور أحمد الحسين، وعدد ممن كتب 
وألف عن هذا الفن األدبي. أما جميل حمداوي، فال نكاد نجد له 
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رأياً يس��تقر عليه، فهو إذ يش��ير إلى أن الحد األدنى لهذا الفن ال 
ينبغي أن يقّل عن خمسة أسطر تارة، وصفحة واحدة على أكثر 
تقدي��ر تارة أخ��رى، نجده يدعو في موض��ع آخر إلى ضرورة 
أال تتع��دى مئ��ة كلمة في غالب األحوال! بل نجده في مقاربة له 
منشورة على أحد مواقع اإلنترنت، عن عوائق القصة القصيرة 
أكث��ر صرامة وحديّة في تحديده حجمها، إذ يرى أنها ينبغي أن 
تبتدئ بجمل��ة وتنتهي بنصف صفحة أو صفحة، إذ يكتب تحت 

عنوان: احترام صغر الحجم:

»سميت القصة القصيرة جداً بهذا االسم لمعيارين أساسيين، 
وهم��ا: القصصي��ة، وقصر الحجم. بمعن��ى أن القصة القصيرة 
جداً، وذلك على المستوى الكمي، تبتدئ بجملة، وتنتهي بنصف 
صفحة أو صفحة. ولكن إذا تعدت القصة القصيرة جداً الصفحة 
أو الصفحتي��ن أصبح��ت أقصوصة أو قصة قصي��رة أو رواية 
قصيرة جداً. لذا، ال بد من احترام الحجم القصير الذي يتناس��ب 

مع عمليات التكثيف، واالختصار، والتركيز، والتبئير«)37(. 

ف��ي مقابل ذلك نجد الق��اص هيثم بهنام ب��ردى، يحدد حجم 
القص��ة القصيرة جداً بي��ن 500 و2000 كلم��ة. وهو حد يجعل 
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الحج��م األدنى لها، يقرب م��ن الصفحتين، في حين يصل بالحد 
األقص��ى إلى ما يتراوح بين س��ت وس��بع صفحات! وأحس��به 
ال يتف��ق ف��ي هذا م��ع أي من نقاد هذا الش��كل الجدي��د: »أجمع 
المنّظرون والنقاد أن أنس��ب ط��ول للقصة القصيرة جداً هو أن 

يتراوح طولها بين 500 – 2000 كلمة«)38(.

أم��ا الباحث الدكتور حمداوي، فيدعو القاص هنا إلى مراعاة 
الحواجز واألسوار، لئال يحدث االختالط الذي يحظره، أو يحرمه 
بصرامة لم نش��هدها ل��دى المنّظرين والنقاد، من��ذ أيام أفالطون 
وأرس��طو. كما ال يبدو أنه مؤمن بالحكمة اإلبداعية التي نحس��ب 
أّن على أي منّظر أو ناقد أو منشغل بهموم اإلبداع أن يؤمن بها؛ 
وه��ي: أنه إذا ما أراد كاتب قصة قصيرة جداً موهوب أال يحترم 
التابوات النقدية – وهو ما يحدث اليوم – ، ليقدم لنا نصوصاً على 
قدر م��ن الجدة واإلقناع والتجاوز، فإننا س��نكون مضطرين إلى 

الذهاب معه لألسف، وليس مع ما يذهب إليه المنّظرون. 

ويعلل ذلك بقوله في الدراسة نفسها: إنها إذا تعدت الصفحة 
أو الصفحتي��ن، فإنها س��تتحول إلى أقصوصة أو قصة قصيرة، 

مدلاًل على ذلك بقصة )كيف تسلل وحيد القرن؟(.
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ب��ل نحن نجده في ه��ذه المقاربة، يعلق عل��ى قصة للقاص 
المغربي محمد تنف��و، لينتهي إلى عدها قصة طويلة جداً؛ ألنها 
تس��تغرق صفحتي��ن من الحجم المتوس��ط، كما يق��ول! وهو ما 

يجعلنا أمام أكثر من رأي، في مقالة واحدة له.

وهك��ذا ال يب��دو الباحثون المنّظرون له��ذا الفن القصصي، 
متفقين على الحجم، بعد أن سبق لهم االختالف على المصطلحات 
المستخدمة من قبلهم، والمفاهيم التي يصدرون عنها، والمالمح 
والتقني��ات الخاصة بالقص��ة القصيرة جداً؛ فبينه��م من ال يحبّذ 
تقنين الحجم الكمي للقصة القصيرة جداً، ومنهم من يتردد تارة، 
ليوافق اآلخرين الحقاً، ومنهم من يقنّن حجمها على نحو حاسم. 
وه��م في كل ذلك، غير متفقين على الحج��م الذي يجتهدون في 
تحديده. وال يخل��و حديثهم عن الحجم، واجتهاداتهم في تحديده، 
من تناقض مع ما يبدونه من رأي، يذهب إلى رفض كون الحجم 
)الِقصر( س��بباً للتمييز، بين القصة القصيرة والقصة والقصيرة 
جداً. وهنا ال بد من اإلش��ارة إلى المقارب��ة النقدية الواعية لدى 
جاس��م إلياس، في التماس كيميائية هذا الش��كل الجديد وتميزه؛ 
بنية وتقنيات. أما رفض الباحثين المنّظرين لهذا الشكل الجديد، 
فإن��ه لم يتعّد حدود التنظير، إذ هم حين يذهبون إلى االستش��هاد 
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أو التمثيل واالختيار، نجدهم ال يمثلون لهذه القصة إال بالنماذج 
التي تتراوح بين األسطر المعدودة ونصف الصفحة، فإن تعدت 

ذلك، فإنها لن تتجاوز غالباً حدود الصفحة الواحدة.

تمايز أم تجنيس؟ 

ما الذي يعنيه واقع هذا التشابه، في مرتكزات كل من القصة 
القصيرة والقصة القصيرة جداً؟ وما داللته، في ظل ما نقرأ من 
تنظيرات، تريد حصرها بفن القصة القصيرة جداً، والنظر إليها 

من ثم، بوصفها جنساً أدبياً مستقاًل؟

إن لذل��ك كله عندي داللة واحدة، تتصل بموقف نقاد القصة 
القصي��رة ج��داً، الذين ل��ن ينكروا حتماً اش��تراك فن��ي القصة 
القصي��رة، والقصيرة جداً، في هذه األركان، من حيث الظاهر، 
لكنهم قطعاً سيضيفون: إن الفرق الجوهري إنما يكمن في آليات 
اس��تخدام تلك األركان، وأش��كال توظيفها، أي أنه يكمن في لغة 
ه��ذا النم��ط القصصي، وخصائص��ه البنيوية، وإن لم نس��تطع 

الوقوف عليها بوضوح عندهم.

ونحن بدورنا س��نقول إن ه��ذا األمر مؤكد، وه��و ما يمنح 
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القص��ة القصي��رة ج��داً طابعه��ا الخ��اص، مثلما يمن��ح القصة 
القصي��رة، والرواية، والرواية القصيرة، الهوية الس��ردية التي 
تميز كاًل منها. وأن هذا التوظيف الفني الخاص للغة، وللعناصر 
الفنية، إنما يتوقف على ما تتيحه إمكانات النمط القصصي، وما 
تسمح به الطبيعة الذاتية للقالب القصصي وضرورات استخدام 
»الكثير في القليل«، أو»اس��تخدام أكثر الوسائل المتاحة إيحائية 
واقتص��اداً«، ع��ن طريق »تكديس أكبر قدر م��ن المعنى داخل 
مس��احة محددة«)39(. وال ش��ك في أن ه��ذه اإلمكانات الخاصة 
أليم��ا نم��ط قصص��ي، هي م��ا تمنح��ه النكه��ة والخصوصية 
المميزة. وهي خصوصية أقرب إلى البصمة المميزة، منها إلى 
أي ش��يء آخر. ويبقى الس��ؤال األهم هنا، هو: ه��ل يمكن لهذا 
التماي��ز أن ينزع هذا الش��كل القصصي من س��ياقه القصصي، 
لتصوي��ر خصوصيت��ه على أنها نقل��ة نوعية؟ لقد ق��اد الفضاء 
الجدي��د القاص إلى إمكانات تتفق وحيزه، وأعانه على اإلضافة 
الجديدة، مثلما أتاح فضاء الرواية المتس��ع نوعاً من التوظيف، 
مختلفاً، وس��عياً نحو التفكير في إمكان��ات الفضاء الرحب، وما 
يس��تدعيه من عناص��ر ومرتكزات. لقد رأى ولي��م فوكنر مثاًل 
أن المرء يس��تطيع أن يكون قليل الحذر في الرواية، وأن يضع 
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فيها )فضالت( زائدة، ولكن األمر مع القصة القصيرة مختلف، 
»فكل كلمة في القصة يجب أن تكون مناسبة«)40(. 

االختالف على توصيف الشكل الجديد

الح��ق أن االخت��الف بين نقاد القصة القصي��رة جداً ال يقف 
عن��د ح��دود الخصائ��ص والس��مات واألركان والعناصر، بل 
يتع��دى ذلك إل��ى المفهوم، إذ نج��د اختالفاً في م��ا بينهم، على 
تعريفه��ا وحدها. فهيثم بهنام بردى يبدو أقربهم إلى الوس��طية، 
أو إلى تفهمها بوصفها قس��يماً للقصة القصيرة، أو لوناً آخر من 
أل��وان القص. لذا فهو يختار أطروح��ة دفاعية، تعتمد على نفي 
ما يمكن أن يشكل اتهامات سلبية عنها، لينتهي إلى أنها والقصة 
القصي��رة، تنبعان من األصل الس��ردي ذاته، وه��و ما ال يتفق 
معه فيه أغلبهم: ».. أنها ليس��ت تابع��ة عمياء للقصة القصيرة، 
أو أن بنيتها مغيبة وش��احبة إزاء صنوه��ا القصة القصيرة، بل 
إنها تق��ف على خط واحد، فهما تنبعان م��ن أصل واحد، ولكن 
ثم��ة اختالف��ات غير جوهرية تمي��ز القصة القصي��رة جداً عن 

األخرى«)41(.

في المقابل ال نش��عر من التعريف الذي يس��وقه أحمد جاسم 
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الحسين، بتلمسه ألي خصوصية لهذا الشكل السردي الجديد، أو 
تحديده الدقيق لخصائصها؛ وكل ما نقف عليه هو لغة، فيها قدر 
كبير من الش��عرية التي تصلح لكل فن س��ردي، إال إذا آمنا بأن 
القصة القصيرة جداً، ه��ي وحدها من يتوكل بالجانب المعرفي 
والثقاف��ي، وحث المتلق��ي على البحث، دون س��واها من أنماط 
التعبير األدبي أو الس��ردي: »القصة القصيرة جداً نص إبداعي 
يترك أثراً ليس فيما يخصه فقط، بل يتحول ليصير نصاً معرفياً 
دافع��اً لمزيد من القراءة والبحث فهو محّرض ثقافي يس��هم في 
تش��كيل ثقافة المتلقي عب��ر تناصاته ورم��وزه وقراءاته للواقع 
وعبر متطلباته التي يفرضها المتلقي على البحث والقراءة«)42(.

تراث القصة القصيرة جداً في األدب الغربي:

الح��ق أن النم��ط القصصي الذي تواضع على تس��ميته نقاد 
الغرب بالقصة القصيرة جداً، وأخذ به الخطاب النقدي العربي، 
 Microأو short short story لي��س س��وى ترجم��ة لمصطل��ح
Fiction . وه��ي تس��مية اصطالحية، ينطبق عليه��ا ما ينطبق 

على س��ائر مصطلح��ات األدب والفن، ويث��ار حولها من جدل 
ومالحظات ال تنتهي. لكن الذي يهمنا هنا، هو المواضعة النقدية 
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ف��ي الخطاب النق��دي العربي، وأخِذ النق��اد والباحثين المهتمين 
به��ا، والداعي��ن إلى عّدها جنس��اً أدبياً، بعد أن ش��اعت من َقبُل 
مصطلحات عدة، من مثل قصة الصورة، وقصة اللقطة، وقصة 
اللوحة، وقصة الومضة Flash Fiction والقصة القصيرة جداً، 

التي كتب لها في النهاية الذيوع واالنتشار.

إن ه��ذا النم��ط القصصي ال��ذي ظهر واضحاً في المش��هد 
الثقاف��ي العرب��ي، منذ منتصف الس��بعينيات، يوحي بأن توقيت 
ظه��وره، قد حدث من جراء تأثر بعض قصاصي الس��بعينيات 
العرب؛ عراقيين وس��وريين ومصريي��ن على نحو خاص، بما 
ترجم��ه الكاتب جالل العش��ري، م��ن كتاب للكاتب��ة األمريكية 
ناتالي س��اروت بعن��وان )انفع��االت( Tropismes عام 1971، 
عل��ى الرغ��م من ظهور كتابه��ا عام 1938 ف��ي أمريكا، ضمن 
موجة الرواية الجديدة التي كانت سائدة لدى بعض كتّاب القصة 
والرواي��ة األمريكيين والفرنس��يين، ولم تعده س��اروت قصصاً 
قصي��رة جداً، أو أي��اً من الكتابات الغربي��ة، وإنما كان ذلك من 

عمل المترجم الذي ذكر ذلك صراحة)43(.

إن مراجعة لنصوص )س��اروت( »تكش��ف لن��ا عن كونها 
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ص��وراً قد تبدو منقطعة من مجرى حي��اة ما، أو حياة مجموعة 
بشرية غالباً. ليس لها بدايات، بل إنك تحس وأنت تقرأ أول كلمة 
أو جمل��ة في الواح��دة منها أنك قد بدأتها، في الحقيقة، قبل ذلك، 
مت��ى؟ ال يمكن لك أن تع��رف. وإذ ال تمتلك الواحدة منها بداية، 
فإنها ال تنتهي أيضاً مع آخر كلمة منها، كما ال يمكن لك أن تقدر 
له��ا نهاي��ة. ولربما يرجع ذلك، مرة أخ��رى، إلى كونها صوراً 
وليست سرداً قصصياً أو خطاً حداثياً، ألنها تفتقد أي صراع أو 

حبكة أو تطور درامي«، كما يرى أحد الباحثين)44(. 

لك��ن ما أرج��وه هو أال يفهم م��ن كالمي ه��ذا، رغبتي في 
ممارس��ة حظ��ر على العق��ل النقدي العرب��ي، أو االنطالق من 
نظرة دونية. فليس ثمة ما يس��عد المرء أكثر من أن يس��تعيد هذا 
العق��ل دوره الخاّلق، إبداعاً وتنظيراً وحواراً، ضمن ش��روطه 
الموضوعي��ة الواعية بآف��اق النظرية النقدي��ة ونظرية األنواع 
األدبي��ة. وهو ما نجحت هذه الملتقي��ات والكتابات التي ظهرت 

إثره، في استعادة األمل في تحققه.

وال ري��ب في أن لظهور القصة القصيرة في الغرب ظروفاً 
وأسباباً معروفة، تحدثت عنها المرجعيات النقدية الغربية، مثلما 
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كان لظه��ور القصة القصيرة جداً ظ��روف وبواعث، ال عالقة 
له��ا بعالم التقنيات الرقمية والثورة المعلوماتية، كما يصّر كثير 
من منّظري هذا الفن؛ ألنها ليس��ت ولي��دة اللحظة الراهنة، كما 
نعل��م جميعاً، وإن كان ه��ذا ال يمنع من القول إن هذه التحوالت 
قد عمقت أش��كال هذا الفن القصصي، ومضامينه، وأنها أعادت 
إليه بريقه وزخمه، باعثة الحماس��ة من جديد، في نفوس نقاده، 

وفي كتابات القصاصين جميعاً.

لقد مرت على ظهور هذا الش��كل السردي في الغرب عقود 
طويلة، وكتب في��ه أبرز كتّاب القصة القصيرة الغربيين، مثلما 
انخ��رط في الكتاب��ة فيه، قصاصونا العرب، من��ذ ما يزيد على 

ربع القرن.

وم��ع ذلك يظ��ل إليق��اع العص��ر دوره في ظه��ور النمط 
الس��ردي القصي��ر، في الغ��رب أول مرة. نلمس ه��ذا فيما قاله 
الناقد األمريكي )ترنتول وايت(، حين أش��ار إلى الباعث وراء 
كتابت��ه لهذا الل��ون القصصي بالقول: إن��ه أراد»ببعض ما كان 
يكتب��ه قصصاً تقرأ أثناء انتظار س��يارة األجرة مثاًل«)45(، وهو 
المعنى نفس��ه الذي عبر عنه الناقد اإليرلندي )فرانك أوكونور( 
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حي��ن قارن بين أجواء الرواية ومجالها وأجواء القصة القصيرة 
وبنيته��ا، ذاهباً إل��ى أنه يتحتم في القص��ة القصيرة أن »تتركز 
حي��اة بأكملها، وتزدحم، في بضع دقائ��ق«، وذلك على العكس 
م��ن الرواي��ة« وهو م��ا يفرض عل��ى القص��ة »أن تختار هذه 

الدقائق – ما دام أنها دقائق فحسب – بعناية فائقة«)46(.

وقد يمي��ل بعض النق��اد الغربيين إلى تجن��ب التعويل على 
معي��ار الحج��م، أو زم��ن الق��راءة، كعام��ل حاس��م أو وحي��د، 
فيحددونه��ا بوحدة االنطباع أو األثر الذي تتركه في القارئ، أو 
في قراءتها في جلس��ة واحدة مثاًل)47( وهو ما ركز عليه القاص 

والناقد األمريكي إدغار ألن بو، ومن جاء بعده)48(. 

ويذه��ب أوكون��ور ف��ي تفريقه بي��ن الفنين الس��رديين إلى 
الق��ول: إن الف��رق بين الرواية والقصة القصي��رة ليس فرقاً في 
الط��ول، بق��در ما هو ف��ي الطبيع��ة الفنية لكل منهم��ا، إذ يلفتنا 
إل��ى أن القصة القصيرة ل��م تصبح كذلك، ألنها صغيرة الحجم، 
وإنم��ا ألنها عولجت بطريقة خاصة، وهي المعالجة الرأس��ية، 
خالف��اً للمعالجة األفقية للرواي��ة، ولتركيزها على نقاط التحول 
ف��ي الموقف، وجمعها بين الماضي والحاضر والمس��تقبل، في 
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لحظة واحدة ماثلة للعي��ان، حيث تبدو األزمنة المتعاقبة وكأنها 
متعاص��رة أو متزامنة، خالفاً للرواي��ة التي تغلّب منطق التتابع 

في معالجة موضوعة الزمن)49(. 

ولع��ل هذا هو ما جعل الرواية تمثل »صوت المجتمع« في 
حي��ن كانت القصة القصيرة ممثل��ة »لصوت الفرد« في وحدته 

ومناجاة لوعته)50(. 

والحق أن الحماس��ة التي تلوح ف��ي جهود المنّظرين والنقاد 
المتعاطفي��ن م��ع هذا الل��ون القصصي، ينبغ��ي أن تظل ضمن 
تقالي��د المقاربة العلمية وعب��اءة الموضوعية؛ بأن تضع حاجزاً 
بي��ن أهوائن��ا، وما نحب��ه ونتعاطف معه، وبين الحي��اد العلمي. 
م��ن جهة أخ��رى، فإننا مهم��ا اختلفنا مع نق��اد القصة القصيرة 
جداً، وحماس��تهم، فإن م��ن اإلنصاف القول إن��ه ألول مرة في 
تاريخ العقل النقدي األدبي الحديث، ينتج تراكم الخطاب النقدي 
العربي ح��راكاً نقدياً، تتمخ��ض عنه جهود نظري��ة وتطبيقية، 
لترس��م مالمح مش��روع منهجي ممكن، لخط��اب نقدي عربي، 
يرتقي إلى مس��توى الطموح، ويعيد األمل في إمكانية استئناف 
دورنا النقدي، بوصفنا أنداداً للعقل النقدي الغربي، بغض النظر 
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ع��ن اختالفنا في مدى الحماس��ة ف��ي هذا المش��روع، وحاجته 
إلى التطوير، والت��زام المنهجية والوضوح العلمي. على النحو 
ال��ذي جعل بعضه��م مثاًل، يذكر ما يزيد على العش��رين س��مة 
وخصيص��ة، له��ذا النمط القصص��ي الذي يح��دده، بين نصف 
الصفحة والصفحة من الحجم المتوسط، على الرغم من إدراكنا 
أنه ال يش��ترط توافر هذه الس��مات أو حضورها كلها أو بعضها 

في النص الواحد.

المبدع والناقد.. عالقة جدل أم وصاية؟ 

كان الناق��د منذ ب��روز دوره وتحدد عالقت��ه بالعمل اإلبداعي 
مفس��راً لإلبداع أو مقيّماً له، يأخ��ذ دور القارئ، وهو الدور الذي 
ألهمه خبرته، وأكس��به رؤيته وأدواته ومنطلقاته، تساعده في ذلك 
ثقافت��ه في مختلف فن��ون المعرفة. لذا فقانون الج��دل الذي يحكم 
العالق��ة بين المبدع والناقد، يوض��ح دور الناقد القارئ المنصت، 
وال أقول التابع. وحتى اللحظات التي ينطلق فيها الخطاب النقدي 
إلى المس��تقِبل، ليستش��رف أشكااًل ويبش��ر بإرهاصات، فإنه إنما 
يحق��ق ذلك كله، من خ��الل خبرته بالنصوص، وحس��ن إصغائه 
له��ا. ويخطئ من يمنح الناقد صوت الحاكم المس��تبد، وصولجانه 
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وأوام��ره. م��ن هنا فإن من الغريب أن يتجه النقد إلى تقديم نفس��ه 
على ُمجتِرح النص )المبدع(، ُمقنناً أو ُملزماً، أو حتى ُمستغرباً من 
ع��دم لجوء المبدع إل��ى تجنيس نصه، أو وضع عنوان لنصوصه 
الت��ي يرى المبدع نفس��ه أنها نصوص عصي��ة على التجنيس، أو 
عاب��رة فوقه. ولو أصررنا على هذا الدور النقدي، فإننا س��ننتهي 
إل��ى التش��كيك بوع��ي المبدع، وربم��ا تجهيله والح��د من حريته 
ف��ي االختيار. يقول أحد الباحثين الذين قدم��وا كتابين عن القصة 
القصيرة جداً وعدداً من الدراس��ات: »ولعل من الالفت أال تحمل 
المجموع��ات القصصية الت��ي تنتمي إلى هذا الن��وع )وهي قليلة 
ج��داً( على غالفها عب��ارة قصص قصيرة ج��داً، وربما كان هذا 
يعود إلى تش��ّكل الوعي اإلبداعي الذي سبق تشّكل الوعي النقدي 
عند الكتّاب، فأنتجوا ما أنتجوه ضمن سياق القص القصير«)51(. 

والس��ؤال هنا: ماذا نقول عن عشرات القصاصين العرب، 
ممن لديهم اطالع واس��ع عل��ى القصة القصيرة ج��داً، والثقافة 
الحداثية ونظري��ات النقد، ويكتبون اليوم قصصاً )قصيرة جداً( 
وال يعلقون توصيفاً محدداً على أغلفة مجاميعهم، وأولئك الذين 
يكتبونه��ا ويضعون عليه��ا عبارة )قصص قصي��رة(، مغاربة 

ومشارقة؟ 
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لق��د أصدر أح��د القصاصين الس��وريين ث��الث مجموعات 
قصصية لم يضع الثنين توصيفاً محدداً لجنس��ها تارة، في حين 
ذهب إلى توصيف إحداها ب�»كيمياء نصوص – وسرد« وكانت 
مجموعات��ه جميع��اً، إلى جان��ب مخطوطاته غير المنش��ورة، 
تنطوي على نماذج تقف في مصاف أنضج التجارب القصصية 
العربي��ة)52(، لما تواضعنا عليه ب�)القصة القصيرة جداً(، بل لقد 
ق��دم قصصاً قصيرة ج��داً، تخرج على جّل م��ا ذكر من أركان 
وأس��س مقارباتنا عنها، ليم��ارس ألواناً م��ن التجريب الذي لم 
يَُش��ر إلى أي من مالمحه في هذه المقاربات، ومثله قصاصون 
آخرون ف��ي أرجاء وطننا العربي. فهل نس��تطيع يا ترى إنكار 

انتساب مثل هذه النماذج العالية إلى هذا النمط القصصي؟ 

ب��ل ما الذي نقوله عن عش��رات النقاد العرب الذين يقدمون 
مقاربات نقدية عن هذا النمط القصصي، بوصفه نمطاً قصصياً 
قصيراً، وبأدوات مناهج حداثية؛ بنيوية أو تفكيكية أو س��يميائية 
أو تأويلية، أو ضمن مناهج القراءة والتقبل أو المنهج الثقافي أو 
س��واها؟ أنقول لهم إن عليكم أال تقولوا: فضاء القصة القصيرة، 

بل فضاء القصة القصيرة جداً مثاًل؟

يبدو هذا الموقف أقرب إلى الوصاية على اإلبداع والمبدعين، 
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حين يستغرب عدم لجوء بعض كتّاب السرد القصير إلى النص 
على أغلفتهم بأن ما أنتجوه إنما ينتمي إلى جنس القصة القصيرة 
ج��داً تحديداً، أو وضع نصوصهم تحت عنوان قصص قصيرة، 
ولي��س قصة قصيرة جداً، فضاًل عما في��ه من غمز من الوعي 
النقدي لهؤالء الكتّ��اب، فبداًل من أن نتفهم دواعي كتّاب القصة 
في إحجامهم عن نسبة ما يكتبونه إلى هذا الفن، في وقت مضى 
على نظريات التقنين والتس��وير والفصل بين األنواع بفواصل 
ح��ادة زمن غير قليل، منذ تحدث فيه أرس��طو، في وقت ش��هد 
عصرنا لجوء بعض المبدعين إلى اإلحجام عن تأطير نتاجاتهم 
ضم��ن أطر أجناس��ية محددة، إلحساس��هم بصعوبة إخضاع ما 
يكتبون��ه أحياناً لنوع أدبي واحد محدد، وألن ذلك س��يقودنا إلى 
إصدار أح��كام قيمة تجّرح من ثقافة الكتّاب ومس��توى وعيهم، 
وبينه��م عش��رات من كتّ��اب القص��ة القصيرة جداً ف��ي الوطن 
العرب��ي المبرزين الذين كان من المفي��د في تقديري أن ينصت 
الباحث إلى مس��وغات فعلهم. في وقت ال نجد هنا التس��اؤل عن 
تخلي بعض كتّاب القصة القصيرة جداً، خالفاً لألنواع السردية 
األخرى، عن وضع عناوين على أغلفة مجاميعهم، مكتفين بأن 

تحمل عنوان جنسها السردي حسب.
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ب��ل إن األم��ر ال يقف عند ح��دود مطالب��ة القصاصين، بل 
نق��اد القصة القصيرة جداً أيضاً، بض��رورة هجر المناهج التي 
ل��م تعد تصلح لفك مغاليق نص القص��ة القصيرة جداً المختلفة، 
المفارقة لجنسها، ليجترحوا منهجاً خاصاً، مستمداً من روح هذه 
النصوص الجدي��دة، كمنهج »المايكرو س��ردي« الذي اقترحه 
أحد نقاد هذا النوع القصصي، ورأى فيه المنهج الوحيد المؤهل 

لمقاربته.

والس��ؤال الذي يفرض نفس��ه هنا هو: إذا كان منهج مقاربة 
القص��ة القصيرة جداً المجترح هو المايكروس��ردي، فما طبيعة 
المناه��ج المالئم��ة لمقاربة القص��ة والرواية أو لتل��ك األنماط 
القصصية المتوقع ظهورها مس��تقباًل؟ هل سنشهد والدة مناهج 

نقدية تواكب مثل هذه الوالدات، وتشبهها في مالمحها؟

وم��ن المواق��ف التي يب��دو فيها الخط��اب النق��دي ذا نبرة 
تس��لطية أيض��اً، موق��ف االس��تغراب ال��ذي ال يخلو م��ن نبرة 
اس��تنكار، لمحاوالت بع��ض كتّاب القصة القصي��رة جداً، عدم 
إثب��ات عناوين ما، لنصوصهم القصصية، اعتقاداً من أصحابه، 
أن هذا األس��لوب ينطوي على داللة س��لبية، على الرغم من أن 
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ع��دم النص على عن��وان للقصة، يحتاج من الناق��د إلى مقاربة 
مناصية )س��يميائية أو تأويلية( للكش��ف ع��ن داللته، في ضوء 
أجواء النص: »ونسأل لماذا غابت العناوين؟ أينبع هذا من عدم 

الشعور باستقاللية النص، أم أن ثمة سبباً آخر؟«)53(. 

لقد قدم قصاصون عرب منذ منتصف الس��بعينيات على حّد 
علم��ي، مجامي��ع قصصية تجمع بين القص��ة القصيرة والقصة 
القصي��رة جداً، وأثبت��وا عليها عبارة قص��ص قصيرة، كما في 
مجموعت��ي »العي��ون« للق��اص العراقي خالد حبي��ب الراوي، 
الص��ادرة في عام 1977)54(، ومجموع��ة القاص إبراهيم أحمد، 
الصادرة عن وزارة اإلعالم، في السنة نفسها، والمعنونة ب�»20 
قص��ة قصيرة ج��داً«)55(، وهي قصص تواف��رت على مقومات 

القصة القصيرة جداً، مع تحديد القاص الصريح لهويتها. 

ولع��ل عودة إلى مجلتي األقالم والطليع��ة األدبية، وجريدة 
القادسية، في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وما بعدها، 
كفيل بالوقوف على نماذج عدة من القصص القصيرة جداً، التي 
كتبه��ا قصاصون من دون إش��ارة إلى ه��ذا التوصيف، ومثلها 
إصدارات ودوريات س��ورية ومصرية وتونسية وعربية، نشر 
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فيه��ا قصاصون عرب هذه النصوص الس��ردية، كزكريا تامر 
ووليد إخالصي من سوريا، ويوسف الشاروني ويوسف إدريس 
ونجيب محفوظ ويحيى الطاه��ر عبد الله والفرماوي، وغيرهم 
من مصر، وإبراهي��م أحمد وخالد حبيب الراوي وعبد الرحمن 
مجيد الربيعي وعبد الس��تار ناصر وموسى كريدي وحسب الله 
يحيى وهيثم بهنام بردى من العراق. وهناك من يعود بهذا اللون 
الس��ردي إلى القصاصي��ن الرواد، أو إلى أبع��د من ذلك، حيث 

ضروب الخاطرة والمقاصة. 

وم��ن كتّاب القص��ة الذين كتبوه��ا ويكتبونه��ا بحرفية فنية 
وجمالية عالية، من دون أن يس��موها باس��مها، عدد غير قليل، 
كهدية حس��ين، ومحمود ش��قير، وجميلة عمايرة، وإس��الم أبو 
ش��كير، وعش��رات غيرهم. ومن دولة اإلمارات: نجد عائش��ة 
الكعبي، وعائشة عبد الله، وفاطمة المزروعي، وآمنة الشامسي، 
وريا مهنا البوس��عيدي، ومريم الس��اعدي، وليلى س��الم الصم، 

وصالحة عبيد، وسلطان العميمي، وحصة لوتاه وسواهم. 

والس��ؤال ال��ذي يط��رح هنا ه��و: هل ثم��ة داللة م��ا لعدم 
اهتم��ام هؤالء القصاصين بتقييد قصصهم تحت نطاق هذا الفن 
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المتس��ارع المتبدل، في وق��ت يجهد فيه عدد م��ن نقادنا لتمييز 
األنماط وتس��ييجها، والمبالغة في التنظي��ر لها على هذا النحو؟ 
وهل أثر يا ترى عدم وضعهم إياها تحت عنوان»قصص قصيرة 
ج��داً« على طبيعة تلقي القارئ لها؟ بل ما داللة اس��تمرار جّل 
نقادنا العرب، في معالجاته��م للمجاميع القصصية، في التعامل 
معه��ا ضمن رؤية نقدية واصطالحية، ال تميزها كثيراً عن أفق 

القصة القصيرة؟

العودة إلى سرير )بروكرست( في خطابنا النقدي:

لقد مر عل��ى نظريات التجنيس قرون عدة، منذ ظهرت في 
ب��الد اليونان، في ظل عدد من النصوص أو األعمال اإلبداعية 
التي اس��تقى منها أرس��طو، على س��بيل الحص��ر، نظريته في 
األجن��اس أول مرة، في وقت تعدت فيه إلى عش��رات الماليين 
ع��ّداً اليوم، حتى تجاوزت توقعات منّظري اإلغريق والرومان 
والغرب والعرب جميعاً. لكن خطابنا النقدي ما زال مصّراً على 
م��ا يبدو، على دعوتها للدخول ف��ي أقفاصها القديمة، أو إنامتها 
على سرير )بروكرست(، في وقت تمر فيه كل يوم مياه جديدة، 
يثبت معها هذا الخطاب عجزه عن حس��م ما إذا كانت كثير من 
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النص��وص التي يعالجه��ا قصة قصيرة ج��داً أم قصيدة نثر؟ أم 
نصاً مفتوحاً، أم عابراً ألس��وار نظرية األجناس التي تعرضت 

الهنزازات منذ ظهرت جلية أول مرة في بالد اليونان؟

ولننظر إلى هذا النص الذي استش��هد ب��ه باحث عربي)56(، 
لمعرف��ة م��ا إذا كان قصيدة نث��ر أم قصة قصيرة ج��داً أم نصاً 
مفتوحاً، لنعرف إلى أي حّد يمكن الحديث بمثل هذه اللغة النقدية 

الوثوقية:

مشكلة:

»المشكلة:

أن أسوارها عالية..

أعلى من قامته..

من هامته..

من كل ساللمه!

المشكلة:

أن ال سبيل إليها.. إال القفص!«. 
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ولع��ل من الغري��ب أن الخط��اب النقدي الجدي��د المتحمس 
للقص��ة القصي��رة جداً، الن��ازع إلى عدها جنس��اً مس��تقاًل عن 
أرومتها القصصية جميعاً، يس��ارع، بداًل من تحريرها من ربقة 
األس��ر التجنيس��ي، وإيجاد توصيف جديد له��ا، إلى إخضاعها 
مجدداً لس��جن الجن��س األدبي القديم، معتقداً أن��ه يكرمها بذلك، 

ويحجز لها غرفة خاصة )Vip( في ذلك السجن. 

ال ري��ب ف��ي أن المبالغ��ة في البحث ع��ن التقني��ات الفنية 
للقصة القصيرة جداً، والتمّحل في اس��تنتاج س��مات فارقة لها، 
من ش��أنه أن يحرف ه��دف الفن صوب التكني��ك الفني، وربما 
الش��كلي المح��ض، الذي قد يتخذ ل��دى من يفتقر إل��ى الموهبة 
م��ن القصاصي��ن، حج��ة لتغطية فق��ره اإلبداع��ي. ولنتذكر ما 
أخذه )أوكونور( على )همنغ��واي( من إفراط في التعويل على 
التكنيك، بغية التغطية على مادة تافهة – على حّد تعبيره – تارة، 
ليص��ف ه��ذا التكنيك بأنه تكنيك يبحث ع��ن موضوع، بداًل من 

المزاوجة بين المعالجة الفنية والمادة القصصية)57(.

العودة إلى الحمولة األيديولوجية في الخطاب النقدي:

يلحظ على خطاب نقاد القصة القصيرة جداً، المتحمسين لها، 
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رغبتهم في إكس��اب خطابهم نبرة دراماتيكية الس��تدرار عطف 
الق��ارىء على هذا الوليد الذي يبدو لنا في كتاباتهم، وكأنه لقيط 
منبوذ من عصبة النقاد الذين يناصبونه العداء، وال يعترفون به 
ابناً س��وّي الخلقة، مس��تقلها، ومختلفاً عن أخوته وأخواته تارة، 
وبأن المؤمنين به��ذا الفن؛ مبدعين ونق��اداً، يواجهون اتهامات 

مختلفة. 

إن ش��حن الخطاب النق��دي لنقاد القصة القصي��رة جداً بلغة 
تعبيري��ة كه��ذه، إنما يهيئ القارىء لتصور أم��ر تلقي هذا الفن 
الس��ردي ف��ي مش��هدنا الثقافي، وكأن��ه حرب بي��ن طائفتين أو 
جماعتين: مؤمنة وجاحدة، وأن ثمة ناراً مس��تعرة وحاالت كّر 
وفّر وترّصد دائم. نجد هذا األمر على س��بيل المثال ال الحصر 
واضح��اً في كتابات د. أحمد الحس��ين ود. حمداوي ود. حطيني 
في كتابه الصادر مؤخراً، الذي لم ينفك يكرر العبارات الواردة 
في كتابه األول وس��ائر مقاالته، إذ نراه يستخدم مفردات لغوية 
غي��ر بعيدة عن معج��م المواج�هة والدفاع عم��ا يؤمن به طرفا 
النزاع. فمنذ الس��طر األول من كتابه الج�ديد، يحرص المؤلف 
عل��ى تذك�يرنا أن دراس��ته تتص��دى للدف�اع عم��ا يؤمن به، إذ 

يق�ول:
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»تسعى هذه الدراس��ة إلى الدفاع عن القصة القصيرة«)58(. 
مثلما نقف بعد بضع صفحات على مفردات المواجهة واالنتصار 
التي تمتح من معجم الخصومة ذاته في وصف الحالة، كالقول: 
»وانطالقاً من الخالف«)59(، »في مواجهة هذا االفتراض الذي 
أنتص��ر ل��ه«)60(. وربم��ا ذهب إل��ى أبعد من ذلك، في تقس��يمه 
طرفي الخالف، لوصف نفس��ه والفري��ق الذي يقف معه بصفة 
المؤمني��ن بموضوعتهم التي نذروا أنفس��هم لها، إذ يقول: »أما 
اليوم فقد تحول هذا اإلحس��اس بفع��ل التراكم اإلبداعي والنقدي 
نظرية صلبة يس��تند إليها المؤمنون باس��تقاللية ه��ذا الفن«)61(. 
في حي��ن يصنف الفري��ق المقابل إلى مترددي��ن، ال بد لنظرية 
االستقالل الصلبة للقصة القصيرة جداً أن تشّدهم شّداً نحو عقيدة 
اإليمان تارة، ومعترضين يبدون وكأنهم يواجهون أمراً واقعاً ال 

مفّر لهم من االعتراف به تارة أخرى، يقول:

»أما اليوم فقد تحول هذا اإلحس��اس بفعل التراكم اإلبداعي 
والنقدي إلى نظرية صلبة يس��تند إليها المؤمنون باستقاللية هذا 
الف��ن، وتش��د المترددين نح��و اإليمان بهذه االس��تقاللية، وتقنع 
المعترضي��ن بأنه��م يواجهون أم��راً واقعاً تس��نده كتب نظرية 

تؤسس له«)62(. 
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عن بدايات ظهور القصة القصيرة جداً:

ومن بين اآلراء المنهجية التي يطرحها الباحث د. حطيني، 
ربطه ظهور القصة القصيرة جداً أو والدتها، على حّد وصفه، 
بظه��ور الملتقي��ات المخصصة لها، بدءاً من ع��ام 2000 تارة، 
وبظه��ور أول كتاب نقدي عنها، ألحمد جاس��م الحس��ين)63(، أو 
ه��ذا م��ا يمكن أن توحي ب��ه عبارة الباحث، وكأنن��ا به يريد أن 
يقول إن الملتقيات وكتاب الحسين اللذين ُعنيا بهذا الفن، ونّظرا 
له، قد سبقا ظهور هذا الفن، أو أن األخير كان ثمرة لهما. وهذا 
األم��ر برغم عدم واقعيته، فإنه يتجاه��ل مرحلة تزيد على ربع 
الق��رن، ظهرت فيها نصوص ناضجة لهذا الفن القصصي، في 
دول عربي��ة ع��دة، ومجموعات مس��تقلة أو مختلطة مع القصة 

القصيرة، ملتزمة بالتسمية الصريحة أو مبتعدة عنها)64(. 

ومن اآلراء التي تبدو ذات طابع قس��ري وال تملك حظاً من 
الواقعي��ة واألدلة الواضحة ذلك الرأي الذي يصدر عنه الباحث 
نفس��ه، إذ يرى أنه قد بات لدينا ش��كالن للقص��ة القصيرة جداً، 
عربي��اً، األول: مغاربي يُعنى باالش��تغال على »تفاصيل النص 
الصغرى«، والثاني: مشرقي، »يعتمد تكثيفاً أشد، ويجعل اللغة 
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مجرد إشارات برقية تحمل الحدث وداللته«)65(. وبغض النظر 
ع��ن طبيعة اللغة المس��تخدمة التي يصعب الوق��وف فيها على 
حمول��ة داللي��ة دقيقة، فإن من غي��ر المنطقي افت��راض وجود 
أس��وار عازل��ة مميزة كهذه، يكت��ب فيها المبدع��ون العرب أو 
يلتزم��ون، تبع��اً للمزاج المغربي والمش��رقي، وكأنهم في فرق 
رياضي��ة أو أحزاب سياس��ية. وال نش��ك أننا نس��تطيع أن نأتي 
بعش��رات النص��وص الداحضة لهذا الزعم، م��ن كل قاص من 
قصاص��ي هذا الفن، مش��ارقة ومغاربة، يكتبون ضمن الش��كل 
نفس��ه. لكن األمر األهم من ذلك كله أن للتنظير النقدي شروطاً 
ينبغي مراعاتها، وتقاليد ال ينبغي تجاوزها أو الحياد عنها؛ ألننا 
بذلك نكون أش��به بمن يس��طر تأمالته الشخصية واألحالم التي 

تداعب خياله.

النزوع إلى التقنين المفرط في الخطاب النقدي:

ثمة مبالغة واضحة في الخط��اب النقدي المصاحب للقصة 
القصي��رة جداً، نحو الس��عي إل��ى التفريع والتقنين والتش��قيق، 
لم��ا ال يتس��ع له ه��ذا الفن. وهو نزوع من ش��أنه إرهاق جس��د 
ه��ذا الف��ن الخاطف الوام��ض، بمزيد م��ن المبالغ��ة والتمّحل، 
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بل التعّمل النقدي، كما في تقس��يم بعضهم س��ماتها إلى س��مات 
خارجية وداخلية، وتقسيم التقنيات إلى تقنيات عرضية وسواها، 
والش��روط إلى ش��روط أساس��ية وأخرى تكميلية)66(، أو قصِر 
بعضه��م اعتماد القصة القصيرة ج��داً على الحبكة المعقدة دون 
البس��يطة، كما ف��ي فنون النث��ر األخرى)67(، واخت��الف البداية 
والنهاي��ة فيها، عن س��واها من الفن��ون النثري��ة، إذ يرى بداية 
القصة القصيرة جداً خاطفة لبصر القارىء، ال أول ما تصادفه 
عينه، وتأتي النهاية س��ريعة حاس��مة وتنويري��ة، أو القول بأن 
المفارق��ة في هذا اللون الس��ردي تقتية مهمة، وقول آخرين أنها 
ش��رط الزم من ش��روطها، وليس خياراً)68(، وس��وى ذلك مما 
يهدف إلى تحويل هوية القصة القصيرة جداً إلى ما يشبه الكائن 

الهالمي أو قل الخرافي.

ونحن هنا نجد أن اللغة المس��تعملة ف��ي وصف الفارق بين 
االس��تهالل القصص��ي في القص��ة القصيرة، عنه��ا في القصة 
القصيرة جداً، بحاجة إلى ضبط داللته اللغوية إن أردنا أن نجنب 
القارىء س��وء الفهم المحتمل، في نفي أن يكون أول ما يصادفه 
في القصة، وذلك ألن البداية في جميع ألوان الس��رد القصصي 
ال ب��د من أن تكون أول ما تصادفه عين القارىء، بغض النظر 
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ع��ن خطفه��ا بصره أو عدم خطفها. في الوق��ت الذي ال نجد ما 
يؤي��د الباحث، في ذهابه إلى اس��تبعاد اعتم��اد القصة القصيرة 
جداً على الحبكة البس��يطة، وحصرها بالحبكة المعقدة على هذا 
النحو الصارم. فلم نعثر في حيثيات التنظير النقدي العربي على 
موقف رافض لهذا الفن السردي، أو مشكك في قيمته اإلبداعية، 
ب��ل رأينا مقاربات وردوداً تتفاوت في مس��تويات طرحها حول 
هذا الفن السردي، بسبب من طبيعة الخطاب النقدي المصاحب 
الذي لم يكن خطاباً موحداً منسجماً مع نفسه، بقدر ما كان خليطاً 
م��ن رؤى وأفكار وآراء ش��خصية مختلفة فيما بينه��ا، إلى حّد 
التقاطع والتناقض في أغلب مستوياتها، بدءاً بعناصرها وأركانها 
وس��ماتها، مروراً بتقنياتها وحجمها وتاريخ ظهورها وأسبابه، 
وانتهاء بلغتها ومصادر ظهورها وتصنيفها األجناسي، وهو ما 
حدا بنا إلى تخصيص هذه الصفحات لمناقشة تلك األفكار، أماًل 
في الوصول إلى ما نطمح إليه جميعاً. أما إذا كان ثمة من ينكر 
على القصة القصيرة جداً شرعيتها أو هويتها السردية، فإنه فاقد 
لحساس��ية المبدع، أو منطٍو على رؤى محافظة متكلس��ة، شأنه 
ف��ي ذلك ش��أن الذين يقفون ضد الجديد، كم��ا حدث على امتداد 
مس��يرة التطور والتحديث في مختلف فنوننا وأجناس��نا األدبية، 
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التي جوبهت بمحاوالت الرفض والتشكيك.

وأحس��ب أن الوصول إلى رؤي��ة نقدية ضمن خطاب نقدي 

علم��ي في لغت��ه ونتائجه، بعيداً عن األدلج��ة والتهويش مطلبنا 

جميعاً. وهو م��ا يقتضي أن ننظر إلى فن القصة القصيرة جداً، 

أو الس��رد القصير، أو الس��رد الوامض كما أحب أن أسميه)69(، 

على أنه نوع قصصي، ش��أن الرواية والقصة والقصة القصيرة 

التي تنتمي جميعها إلى جنس السرد، وليست جنساً قائماً بنفسه. 

كم��ا أنها تنهض على عناصر وتقني��ات ال تختلف عن عناصر 

وتقنيات القصة القصيرة إال في طريقة توظيفها، ونوع حبكتها، 

وش��كل إدارته��ا للغتها وعناصره��ا، إدارة أق��رب إلى الخلطة 

الكيميائية التي ترتبط بموهبة القاص وحذقه، أكثر من ارتباطها 

باخت��الف تلك العناصر وتوافره��ا. إن مراعاة هذه الخلطة هو 

ما يمنح الس��رد القصي��ر هويته المميزة، م��ن تكثيف قصصي 

واخت��زان للدالل��ة، وحرص عل��ى تفجير المفارق��ة. إن ضيق 

مس��احة الفضاء الس��ردي في هذا الن��وع القصصي هو ما أدى 

بتلك العناصر والتقنيات والس��مات إلى أن تعيد تموضعها داخل 

البنية القصصية، لتتشكل منتجة لنا هذا النوع المميز)**(. 
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م��ن ناحية أخ��رى فإن القص��ة القصي��رة جداً، أو الس��رد 
القصير في صورته الناضجة المنضبطة، ليس وليد ملتقيات أو 
مؤتمرات األلفية الثالثة، بل هو قديم، كتب فيه قصاصون عرب 
معروف��ون في وطننا العربي منذ س��بعينيات القرن العش��رين، 
حين أصدروا مجموعات قصصية تحت عنوان القصة القصيرة 
جداً، أو ضم��ن مجموعاتهم القصصية القصي��رة. كما أن النقد 
يرى أن حرية المبدع هي المعّول عليها في تسمية ضروب الفن 
الجدي��دة، الت��ي ينتجها أو يجترحها، مع ح��ق النقد في مقاربتها 
وإقام��ة الحوار معها، واقتراح التأطير المناس��ب لها، من دون 
وصاي��ة أو إصدار ألحكام قيمية عل��ى الوعي اإلبداعي النازع 
نحو تجاوز التسمية، أو اختيار تسميات يراها أكثر انسجاماً مع 

ما يكتبه.

والح��ق أن الخط��اب النق��دي في غير حاج��ة إلى ضروب 
المبالغ��ة في التنظي��ر والتقنين، للوصول إل��ى افتراضات غير 
واقعي��ة، ولتحويل الس��رد القصي��ر إلى طائر العنق��اء، بل هو 
بحاج��ة إلى تجن��ب األح��كام المعيارية في النظ��ر إلى األنواع 
الس��ردية المختلفة. فليس ثم مج��ال لتفضيل نوع على آخر، بل 
لتفضيل فن على س��واه. فل��كل نوع قصصي حاجته ومقتضياته 
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ودواعيه، مثلما لكل منه، نكهته وسحره. وكما ال يمكننا المقارنة 
أو المفاضل��ة بين حاجة اإلنس��ان إلى الماء أو اله��واء، فإنه ال 
يمكنن��ا أن نفاضل بين القصة القصي��رة والقصة القصيرة جداً. 
وال ري��َب في أّن في القصِة القصيرة جداً ما ال نجده متحققاً في 

القصة، أو القصة القصيرة، والعكس صحيح أيضاً.

وبحك��م التكثيف الش��ديد لفضاء الس��رد القصي��ر، فإن من 
المتوق��ع أال يره��ن المبدع نتاج��ه بهذا الن��وع القصصي، من 
دون أن يلج��أ إل��ى التنوي��ع ف��ي كتابات��ه، وال س��يما أن الفنون 
اإلبداعي��ة، ف��ي جانب كبير منها، هي اس��تجابات إليقاع الحياة 
ومقتضي��ات الحاج��ة. كما أن الخطاب النق��دي للقصة القصيرة 
ج��داً يجد فرصاً أضيق، في المقارب��ة والتحليل، إذ يتعذر عليه 
االنطالق في اس��تغوار البنى والتش��كالت واألحداث والفضاء 
الس��ردي مع القصة القصيرة ج��داً، مقارنة باألنواع القصصية 
األخ��رى. ونظرة مقارنة إل��ى المقاربات التطبيقية التي أنجزها 
النقاد والباحثون لمقاربة هذا اللون القصصي كفيلة بالتدليل على 
ذل��ك، ومنه��ا الفصل الذي أعده الباح��ث د. حطيني عن القصة 
القصيرة جداً في اإلمارات الذي لم تتعد فيه المقاربات التطبيقية 

للنصوص المختارة، ربما األسطر الثالثة)70(.
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يلح��ظ على جهود الباحثين والمنّظرين لفن القصة القصيرة 
جداً، وقوعهم في ضرب من ضروب الفصام، بين ما ينّظرون 
ل��ه من قواعد وتنميطات، وأف��كار ومقوالت يجترحونها، وبين 
ما يختارونه من نصوص يس��عون إل��ى التنويه بها أو مقاربتها 
والوقوف عندها، إذ نلحظ في كثير من هذه النصوص المختارة، 
غياباً لما ش��ددوا عليه من عناص��ر أو مكونات، يمكن أن تميز 
هذا اللون الس��ردي من سواه، حتى ليصل األمر إلى االستشهاد 
بنم��اذج ال يمكن للخطاب النقدي الجاد عّدها نصوصاً س��ردية 
أو قصص��اً قصي��رة جداً بح��ال، بل يتجاوز األم��ر ذلك إلى ما 
يكتبه بعض النقاد والباحثين أنفسهم، من نماذج بسيطة، ال نرى 
فيها تلك اللغة الش��عرية المميزة لهوي��ة القصة القصيرة جداً أو 
رمزيته��ا الموحية، أو مفارقتها أف��ق توقع القارىء، أو توفرها 
على حبكة قصصية محكمة، وما إلى ذلك من س��مات يلح على 
ضرورة توافرها، زمالؤنا الباحثون والنقاد في القصة القصيرة 

جداً.

جدل التسمية:

وربم��ا كان عل��ى النقاد الذي��ن يرون في القص��ة القصيرة 



80

جداً جنساً أدبياً مس��تقاًل ومميزاً من القصة القصيرة، أن يعدلوا 
ع��ن المصطلح ال��ذي ارتض��وه له��ذا النمط الس��ردي، لألخذ 
بأح��د المصطلحات األكثر داللة عل��ى هويتها المنبثقة من واقع 
بنيته��ا الفنية، وتش��كيل كيمياء عناصرها الخ��اص. وإذا كانت 
مصطلحات من قبيل: األقصوصة أو القصة الصرعة أو القصة 
الكبس��ولة أو األقصودة أو القصة الصغيرة جداً، ال تبدو مالئمة 
كما نرى، فإن ثمة من اقترح مصطلحات أخرى، عبّر كل منها 
عن خصيصة م��ن خصائصها الداخلية مثل )القصة اللقطة( أو 
)القصة اللوحة( أو )القصة الصورة(، إذ تبدو األكثر انس��جاماً 
م��ع تصورهم لبنية الش��كل الجديد، وذل��ك ألن اإلصرار على 
التس��مية ال يبدو موفق��اً أو دقيقاً، بقدر ما كان عنصر تش��ويش 
على هذا الشكل الجديد، وعلى موقفهم مما كانوا يأملونه؛ لسبب 
بسيط يتصل بما في هذه التسمية من حمولة تحمل إيحاء واضحاً 
بعنص��ر الِقص��ر )الكمي( مانحة إياه ثقاًل أساس��ياً، من دون أن 

يكون الميزة الجوهرية لهذا النوع القصصي. 

وإذا كان��ت القص��ة اللوح��ة، والقصة الصورة، مس��ميات 
استخدمت كثيراً في فضاء الشعر، حتى بدت أقرب إلى طبيعته، 
ف��إن الق��ص المكتنز، وقصة اللقطة مما يمك��ن أن يتجاوز عالم 
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القص��ة القصيرة جداً وحدها، إل��ى القصة القصيرة أيضاً، التي 
كثيراً ما تتخذ شكل اللقطة واالكتناز.

لقد س��عى بعص النقاد إلى إطالق مصطلح السرد القصير، 
على هذا النوع الس��ردي، وهي تسمية مناسبة، وإن اقتربت من 
التس��مية األصل، ف��ي تركيزها على الحجم. وق��د كنا نتمنى لو 
أن التس��مية جنحت لصالح التسمية )الس��رد الوامض(، لما في 
ذلك من تركيز على أبرز خصيصة مميزة فيه. وهي خصيصة 
بنيوية )داخلية(، وليس��ت ش��كلية )خارجية(. فلق��د قاد التكثيف 
واإليجاز وش��حن ال��دال بحمولة داللية إضافي��ة، إلى إنتاج هذا 
الش��كل الس��ردي الجديد، وليس حجم هذا الش��كل الجديد وحده 

)القصر(. 

لكن��ي هن��ا ال أقترح تس��مية، فقد مرق الس��هم واس��تقرت 
التس��مية، وسبق الس��يف العذل، كما يقول المثل العربي. ولعل 
القصة القصيرة جداً ليس��ت وحدها من يعان��ي دقة المصطلح، 
فلق��د ش��اب هذا القص��ور مصطلحات الش��عر أيضاً: كالش��عر 

العمودي، والشعر الحر، وقصيدة النثر، وسواها.

والحق أن اعتماد مصطلح »القصة القصيرة جداً« قد عّمق 
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ل��دى الق��ارئ، من دون أن نقصد، اإلحس��اس ب��أن الفارق بين 
»القص��ة القصي��رة« و»القصة القصيرة جداً« ه��و )جداً(، أي 
الحج��م أو القالب ليس غير. أما إذا كنا نعتقد بأن االختالف بين 
النمطي��ن، يتجاوز الحجم إلى الطبيعة النوعية للبنية الس��ردية، 
نظراً لش��كل المعالجة، واالس��تخدام اللغوي الخاص وأس��اليب 
التوظيف، كما يذهبون إلى ذلك، ونميل نحن أيضاً إلى االعتقاد 
به، فإنه كان علينا التحول إلى إحدى التس��ميات البديلة المش��ار 
إليها، لتجاوز إش��كالية الداللة، وما تخلفه في الذهن من تناقض. 
ولعل من الظلم للقصة القصيرة جداً حصرها في »حيز جغرافي 
)طباعي(، أو مفهوم كمي )الحجم(؛ ألنهما يرتبطان بالس��رعة 

الداخلية للنص« كما يقول »خرثي لوتانو«)71(. 

وف��ي ظن��ي أن أمراً كه��ذا، لم يكن بعيداً ع��ن أذهان بعض 
النقاد المش��تغلين على ه��ذه الموضوعة، لكنهم وجدوا أنفس��هم 
مضطرين إلى التس��ليم بالتس��مية، بعد أن ش��اعت وانتش��رت، 
لتفرض نفس��ها مصطلحاً دااًل على هذا النمط القصصي، بدليل 
انطفاء بعض التسميات التي حاول بعضهم األخذ بها، في مقابل 

التسمية األخيرة وتوقفها. 
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والح��ق أن ما يميز بين الرواي��ة Novel والرواية القصيرة 
Noviella المس��ماة القص��ة القصي��رة الطويل��ة، غي��ر قلي��ل، 

ومحسوس؛ أدوات، وأساليب، ووسائل معالجة، وفضاءات. فما 
يمي��ز بين )صخب البحر( لفيركور ورواية )الحرب والس��الم( 
لتولس��توي أو )األرض البكر كنا حرثناها( لش��ولوخوف كبير 
ج��داً. كما أن ما يميز بين رواية )الطريق( أو )اللص والكالب( 
لنجي��ب محفوظ من جه��ة و)الجريمة والعقاب( لديستويفس��كي 
كبي��ر أيض��اً. وف��ي المقابل فإن م��ا يميز بين القص��ة القصيرة 

والرواية، أوضح من أن يخفى على القارىء.

وإذا انتقلن��ا من الس��رد إلى الش��عر فإن ما يميز بين ش��عر 
التفعيل��ة وقصيدة النثر كثير، لكننا لم نجد تنظيراً موازياً، يجعل 
م��ن هذين اللوني��ن أو الفنين، بل منهما ومن قصيدة الش��طرين 
أجناس��اً نوعية مستقلة، وليس جنس��اً أدبياً واحداً، اعتماداً على 
الخصائص األس��لوبية والبنيوية التي تتحك��م في بنية كل منها، 

وهو أمر ال يخلو من داللة وال ريب.

م��ن هنا فإن نفي ك��ون القص��ة القصيرة جداً جنس��اً أدبياً، 
مختلفاً تماماً عن عائلتها الس��ردية، ومس��تقاًل تماماً، ال يقلل من 
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ش��أنها، وال يحول دون تبين الخصائص الفنية التي تميزها من 

كل من، القصة والقصة القصيرة. كما ال يرفع من ش��أن القصة 

القصيرة جداً أن تكون جنس��اً قصصياً أو أدبياً مس��تقاًل، فضاًل 

ع��ن أن ه��ذا االخت��الف، قد بدا ل��دى نقادها أنفس��هم، ينحصر 

في عدد م��ن الخصائص الرئيس��ة، هي: االخت��زال والمفارقة 

والُحبكة. وهي الخصائص التي تتفرع عنها س��ائر الخصائص 

الثانوية، من تركيز واختصار ووحدة وإيماض وإيحاء وسواها. 

أم��ا القصصية فليس��ت مما يميز فن القص��ة القصيرة جداً، من 

س��واها من أل��وان القص، بل ه��ي خصيصة تميزه��ا وغيرها 

م��ن أنماط القص، من جنس الش��عر أو النصوص المس��رحية، 

وإن ل��م تك��ن تخلو من تأثر بهما أحياناً. وم��ع ذلك فإننا ال ننكر 

الخصوصي��ة الت��ي تتمتع بها القصة القصيرة ج��داً، وإن كانت 

ه��ذه الخصوصية ال تدعونا إلى القول باالس��تقالل عن الجنس 

القصصي أو السردي. 

وم��ع ذلك لم نجد من النقاد العرب، من يجهد نفس��ه إليجاد 

مميزات أسلوبية حاسمة وتفصيلية بين هذين النمطين السرديين، 

أو بين القصة القصيرة والرواية، على النحو الذي ش��هدناه لدى 
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بعض نقادنا، عل��ى الرغم من اعتقادي بأن موضوعة التجنيس 
ليس��ت هي القضية المهمة التي ينبغي إش��غال أنفسنا بها، وبأن 
تاري��خ التنظي��ر الغربي المختل��ف ثقافياً عن تاريخن��ا، لم يعدم 
بضع��ة نقاد، ممن لم يكترثوا لنظرية األجناس كثيراً، قد اتجهوا 
نحو الحديث عنها بوصفها نوعاً أو جنس��اً قصصياً، دون تلبث 
طوي��ل عن��د ذل��ك. فالباحث المغرب��ي جميل حم��داوي رفض 
مح��اوالت بعض زمالئه الذي��ن نّظروا للقص��ة القصيرة جداً، 
ورأوا فيها وحدة سردية صغرى صدرت عن القصة القصيرة، 
وأن من الصعب عدها جنس��اً مس��تقاًل)72(، أو ألنهم اس��تخدموا 
مناهج نقدية في مقاربتها، يصلح تطبيقها على الفنون الس��ردية 
أو األدبية األخرى، طالباً منهم أن يس��لكوا مس��لكه، في اجتراح 
منهج نقدي مشتق من واقع القصة القصيرة جداً، وال يصلح إال 

لمعالجتها، بوصفها الجنس القصصي المستقل)73(. 

إن كسبنا لوالدة ش��كل قصصي طريف ومميز، ك�»القصة 
القصي��رة جداً« أهم ف��ي تقديري من التفك�ي��ر بوه��م التجنيس 
ال��ذي ت��آكل، حتى لم يعد ف��ي أعين كثير م��ن المبدعين الكبار 
ق��ادراً عل��ى إقناعنا بوج��وده، أمام أي نص أدب��ي جديد، يكتبه 

مبدع موهوب.
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ولعل موقف الفيلسوف اإليطالي )كروتشه( معروف، حين 
أنكر في نهايات القرن التاس��ع عش��ر، حقيقة األجناس األدبية، 
ساخراً منها، ومنّظراً بعمق لها. وال شك فإن سخرية فيلسوفنا لم 
تأت اعتباطاً، بقدر ما جاءت نتيجة إلحساس��ه بضيق أفق النقاد 
والمنّظرين، وتقديس��هم للقواعد الت��ي كانوا يصدرون أحكامهم 
عل��ى األدب ومبدعي��ه، في ضوئه��ا، واس��تمرارهم في ترديد 
صداها قروناً طويلة، مع رفضهم أي مغايرة أو خروج عليها.

إن نظرية األجناس األدبية ببساطة، ماهيات وأنماطاً عقلية 
ومفاهيم، تم استقاؤها من الواقع التاريخي. وإذا كان التاريخ هو 
التغي��ر الذي ال يعرف التوقف أو الثب��ات، فإن من الطبيعي أال 
يظل جامداً أو خاضعاً لفكرة ثابتة، أطلقها المنّظرون في عصر 

من العصور، أياً كانت عقولهم وعبقرياتهم)74(. 

والح��ق أن ال أحد ينكر الوجود التاريخي لألجناس األدبية، 
لكننا نرفض أن تتحول إلى قيمة جمالية أبدية، وأن نس��تمر في 
التضحي��ة بحري��ة المبدع عل��ى مذبحها، وعلينا أن نس��تمد من 
ماليين النصوص المتراكمة الجديدة، المفاهيم التي تعيد تشكيل 
البُنى. وعل��ى المبدعين والفنانين أال يتيح��وا للبالغة أن تهيمن 
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على اإلبداع، تح��ت أي حجة، لتقطيع أوصال اإلبداع، وتعليبه 
ضمن علب َقْبلية جاهزة. 

وال ريب في أن ال أحد يش��ك في الدور الكبير والمهم الذي 
أدته نظرية األجناس األدبية في تربية الحس بالنظام والتقليدية، 
وإرش��اد الناقد والمؤلف معاً. لكن من الحق أن يقال: إن الحقيقة 
التاريخية لهذه األجناس تفترض تحوالت جديدة، بعد أن شهدت 
الفن��ون اإلبداعي��ة متغيرات كبيرة، حتى ل��و أدى بنا األمر إلى 

إعادة النظر فيها.

ولع��ل الحقيقة التي يستش��عرها كل مبدع حقيقي لألدب، أن 
م��ا يميز األعمال األدبية الكب��رى، أنها تأبى االنصياع الحرفي 
لجنس أدبي بعينه، شأن األعمال األخرى. فهي وإن كانت تعبر 
عن بعض مالمح الجنس الذي اختارته، فإنها كانت تحمل على 
ال��دوام مالمح الخروج على ذلك الجنس، والنزوع نحو الرغبة 
في التأس��يس لمفاهي��م جديدة. يقول الق��اص والناقد األرجنتيني 
إنريكي أندرس��ون إمبرت مثاًل: »فالعمل األدبي الهام ال ينسب 
لنوع بعينه، بل ربما ينس��ب لنوعين: أحدهما هو الجنس األدبي 
ال��ذي التزم المؤلف ب��ه، أما اآلخر فهو ذلك الجنس اآلخر الذي 

أسس له من خالل مفاهيم جديدة«)75(.
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م��ن هنا فنح��ن نعرف من خبرتن��ا المتواضعة أن نصوصاً 
أدبية كثيرة، كانت على الدوام هي التي تدفع المنّظرين والنقاد، 
إلى إعادة النظر في مفاهيمهم لنظرية األجناس، وتعديلها وليس 
العك��س. كم��ا أن اإلبداع هو ما يس��ترعي اهتم��ام الناس عبر 
التاريخ أكثر مما تس��ترعيهم النظري��ة النقدية، وإن كان هذا ال 
يعني التقليل من شأن النقد، ودور الناقد الذي يمثل الجناح الذي 

يضمن لإلبداع الطيران برشاقة وانسيابية أخاذة. 

إن الباحثين والنقاد الحريصين على القصة القصيرة جداً – 
ونحن منهم – لن يخس��روا هذا النمط القصصي الجميل، إذا ما 
س��عوا إلى إعادة اس��تقراء مالمح هذا الفن، بقدر ما ينتهي بهم 
األمر إلى كس��ر قواعد األنظم��ة المغلقة، التي تأس��ر هذا الفن 
وتكبّ��ل حرية المبدع، ويحاول بعض النق��اد الحفاظ عليها. لكن 
ليس من الضروري أن يكون هذا التمرد هدماً محضاً، من دون 
منظ��ور دقيق، فإلى جانب اله��دم، ثمة عملية إعادة للبناء، وفق 
مفاهيم جديدة، تعيد تشكيل منظومة األجناس األدبية، في ضوء 

التراكم النصي، وثقافة المبدع المتجددة، بتجدد العصر)76(.

إن على من يرى القصة القصيرة جداً جنس��اً أدبياً مس��تقاًل 
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أن يكون مدركاً لنظرية األجناس األدبية، وما تش��تمل عليه من 
مقوالت ومفاهيم تراتبية مح��ددة. فالقصة أو الحكاية نوع أدبي 
كم��ا هو معلوم، والس��رد جنس أدبي أع��م، يتفرع عنه النوعان 
وسواهما من األنواع السردية. وال يخلو نوع سردي أو شعري 
م��ن تح��والت متأتية من حرك��ة التناف��ذ والتن��اص والتداخل، 
لتجع��ل منه نصاً متغيراً أو هجيناً، بعي��داً عن أن يكون مصمتاً 
خالص��اً. لكن هذا التنافذ الذي يكس��ب الن��وع عناصر إضافية، 
عن طريق خروج��ه الجزئي عن العناصر الرئيس��ة المهيمنة، 
ل��م يخرج القصة القصي��رة جداً من دائرة الجن��س، كما نزعم، 
وإن س��مح له باكتس��اب مالمح ن��وع آخر، ذلك أن ه��ذا النوع 
الجديد ل��م يحقق قطيعة مع إطاره الس��ابق. وإن على المؤمنين 
بهذه النظرية أن يقدموا أطروحة نقدية أكثر تماسكاً وإقناعاً، إن 
أرادوا إقناعنا بما يذهبون إليه. وهذا ما عبر عنه الناقد المغربي 
عب��د الفتاح كيليط��و بدقة ووضوح حين ق��ال: »هناك عناصر 
أساسية وعناصر ثانوية. إذا لم يحترم النص العناصر الثانوية، 
ف��إن انتماءه إلى الن��وع ال يتضرر. أما إذا ل��م يحترم العناصر 
األساسية )المسيطرة( فإنه يخرج من دائرة النوع ويندرج تحت 

نوع آخر أو، في الحاالت القصوى، يخلق نوعاً جديداً)77(. 
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ولعل هذا ما جعل بعض نقاد القصة القصيرة جداً، كس��عاد 

مس��كين وجاس��م خلف إلياس وعبد الدائم الس��المي وس��واهم، 

يع��دون الش��كل الجديد نوعاً أدبياً، وهو م��ا يمكن قبوله بوصفه 

نوع��اً ثانوياً، أو ش��كاًل قصصياً، ال جنس��اً مس��تقاًل عن النوع 

القصصي المعروف بالقصة القصيرة، كما ألمحنا.

ويكفي دلياًل على ما نقول، أن نعود باألذهان إلى خمسينيات 

القرن العش��رين، وإلى األدب الفرنس��ي تحدي��داً، حين ظهر ما 

يعرف ب�»الرواية الجديدة« التي خرقت البروتوكول الس��ردي 

آن��ذاك، ونّظ��ر لها نق��اد وروائيون فرنس��يون ك��� )آالن روب 

غرييه( و)ميش��يل بوت��ور( و)ناتالي س��اروت(؛ بتمردها على 

ع��دد من العناصر األساس��ية لفن الرواية، م��ن دون أن يّدعي 

النق��اد المنّظرون لها، أنها لم تعد رواية أو أنها أصبحت جنس��اً 

روائياً أو نوعاً أدبياً، مختلفاً أو مس��تقاًل. وأن كّل ما فعلوه أنهم 

نّظ��روا نقدياً لمالمح هذا الش��كل أو اللون الجديد، مضيفين إليه 

صف��ة الجدي��دة أو المضادة، على الرغم م��ن أن تمرد أصحاب 

الرواي��ة الجديدة، وما أحدثوه من انزياح س��ردي، لم يكن بأقل 

مما أحدثه أصحاب القصة القصيرة جداً. 
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م��ن هن��ا فليس ف��ي صالح ه��ذا الس��رد المده��ش اختراق 
التصورات النقدية التي انتهت إليها الدراس��ات النقدية العالمية، 
للمس��اواة بي��ن الج��زء والكل، أو الخل��ط بين الن��وع والجنس. 
فم��ن ألف باء نظرية األجن��اس األدبية أن نقول إن الجنس أكبر 
م��ن النوع، وإن الجنس الس��ردي يجمع تح��ت عباءته األنواع 
القصصي��ة الت��ي تتف��رع من��ه، كالرواي��ة، والقص��ة الطويلة 
)النوفي��ال(، والقصة القصيرة، والقص��ة القصيرة جداً. من هنا 
فإن على نقاد هذا النوع الس��ردي أن يقدموا لنا أطروحة مقنعة 
حين يعدونه جنساً قائماً بذاته، كي ال يقفوا عند ضروب التحدي 
الالمنهج��ي، منطلقين من خلط بين مفهومين، هما: االس��تقالل 
والجن��س، معتقدي��ن أن القصة القصيرة جداً فن مس��تقل بذاته؛ 
ولم��ا كانت كذل��ك فهي جنس بذاته! يقول د. حطيني: »تس��عى 
هذه الدراسة إلى الدفاع عن القصة القصيرة جداً بوصفها جنساً 
أدبي��اً مس��تقاًل، له أركانه وميزات��ه التي تميزه م��ن فنون النثر 
األخرى، وتجعل منه مصطلحاً مستقراً تنضوي تحته مجموعة 

من النصوص اإلبداعية التي تشترك بصفات محددة«)78(.

وقد نجد أنفس��نا أمام سؤال مفاده، لَم يا ترى لم نجد من بين 
نقاد الس��رد الغربيين جميعاً؛ فرنس��يين وأمريكيين وأوروبيين 
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)ش��رقيين وغربيين(، ناقداً واحداً، يطلق على فن الرواية؛ الفن 

الس��ردي األكثر س��حراً وتأثيراً وإش��غااًل لجهود ه��ؤالء النقاد 

ومنّظريهم، الذين خرجوا علينا بنظريات السرد الحداثية، جنساً 

قائم��اً بذاته، وعّدوها نوعاً قصصياً أو س��ردياً، أو جنس��اً أدبياً 

أو قصصي��اً، وأحياناً نوعاً س��ردياً رئيس��اً. فكيف تكون القصة 

القصيرة جداً جنساً قصصياً؟ 

إن االعت��راض على وصف القصة القصي��رة جداً بالجنس 

هن��ا، ليس لرغب��ة منا في الحف��اظ على األس��وار األفالطونية 

المتهالكة بين الفنون، وإنما ألن هذا التوصيف أريد له أن يخص 

القص��ة القصيرة جداً وحدها، من بين فنون الس��رد القصصية، 

بما في ذلك الرواية مثاًل، ومن دون أن يحل لنا إشكالية عّد هذا 

الفن جنس��اً، في الوقت الذي نقول: إن الفنون القصصية جميعاً 

متفرعة من جنس السرد!

من أجل خطاب نقدي متماسك:

لقد كش��ف هذا الخطاب النقدي ع��ن حقيقة أن الخالف فيما 

بين النقاد المتحمس��ين لهذا الف��ن أكبر من االتفاق على توصيفه 
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وتحديد ماهيته. يبدو هذا واضحاً في تحديد األسس أو المكونات 
الرئيس��ة للقصة، مثلما يبدو في الشروط الواجب توافرها فيها، 
س��واء في تحدي��د نوعية مفرداتها أو عدده��ا، بل إن االختالف 
ق��د يصل إلى ح��ّد أن بعضهم ي��رى في بع��ض العناصر ركناً 
م��ن أركانه��ا الالزم��ة، الت��ي ال تحق��ق القصة القصي��رة جداً 
حضوره��ا بدون وج��وده، في حين يراه آخ��رون محض تقنية 
ال تفق��د القصة القصيرة جداً هويتها بدونه، كما في الموقف من 
المفارقة وس��واها. ويكفي على س��بيل المثال النظر إلى ما جاء 
في كتابات كل من: أحمد الحس��ين، ويوس��ف حطيني، وجاس��م 
خلف، وجميل حمداوي، وهيثم بهنام بردى، وس��عاد مس��كين، 
ولبانة مش��ّوح، و....، لمعرفة حقيقة أن ما يتفقون عليه هو أقل 
مما يختلفون فيه. وما يقال من اختالفهم في هذه الحيثيات يصح 
عل��ى تحديدهم حج��م القصة القصيرة جداً ومس��احتها الورقية؛ 
ما بين جملة وخمس��ة أسطر، وعشر كلمات، و500 كلمة، كحد 
أدن��ى؛ ونصف صفحة أو صفح��ة أو مئة كلمة أو صفحتين، أو 
2000 كلمة كحد أقصى، في حين يميل بعضهم إلى التخفف من 

شرط التحديد، مبتعداً عن الوقوع في مهاويه)79(. 

ومم��ا يتص��ل بعدم االنس��جام في رؤي��ة الخط��اب النقدي 
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المصاح��ب للقصة القصيرة جداً، ما ذهب إليه الباحث يوس��ف 
حطين��ي، من أن العنصر الذي يبدو ممي��زاً وفارقاً وجوباً، بين 
القصة القصيرة، والقصة القصيرة جداً هو عنصر )المفارقة(، 
ما يجعل من سؤالنا الباحث عن األركان والمميزات واالستقالل 

أمراً مشروعاً، بل الزماً؛ إذ يقول:

»وأما في م��ا يتعلق بالمفارقة في القصة القصيرة جداً فإننا 
نؤك��د أن المفارقة ميزة الزمة من ميزات القصة القصيرة جداً، 
وال ش��ك أن المواقف التي تنش��أ في الرواي��ة والقصة قد تعتمد 
عل��ى المفارقة، ولكن القصة القصيرة جداً تش��ترطها، بوصفها 
ركن��اً الزم��اً غير كاٍف م��ن أركان البناء؛ ألن افتق��اد المفارقة 

يجعل القصة مجرد حالة سردية..«)80(.

وال يكتفي الباحث بهذا التمييز في النظر الستخدام المفارقة 
في هذي��ن اللونين القصصيين، بل نراه يخرج النص الس��ردي 
القصي��ر الذي ال يتضمن عنص��ر المفارقة من »جنس« القصة 

القصيرة جداً: 

»ويذكر هنا أن االس��تغناء عن المفارقة في النص السردي 
الصغير جداً، يخرج هذا النص من الجنس نفس��ه، ألن الحكاية 
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دون مفارقة، ستكون دون لحظة تنوير كاشفة، صادمة، وبالتالي 
دون نهاية تعطي القص��ة القصيرة جداً انفتاحها الذي ينبغي أن 

يكون زاخراً بالدالالت«)81(.

والح��ق أن في هذا الن��ص جملة من االفتراض��ات التي ال 
يمكنن��ا القبول بها، إذ ال يمكنن��ا بعد كل تنظيراتنا عّما يميز لغة 
الس��رد القصير وتكنيكه وس��ماته، أن نع��ود لنخرجه من جنتنا 
لمجرد غي��اب المفارقة؛ ألننا بذلك نضع ه��ذا العنصر في كفة 

معادلة لسائر مكونات هذا الفن السردي وعناصره الفنية.

وعلى الرغم من أني أرى أن لعنصر المفارقة أهمية كبيرة 
في القص��ة القصيرة والقصة القصيرة ج��داً، وأجد فيها معطى 
يمنح النص السردي القصير سحره وتأثيره الكبير في المتلقي، 
فإني أس��تطيع أن استشهد بعشرات القصص القصيرة جداً التي 
اكتس��بت مكان��ة كبيرة واعترافاً نقدياً واس��عاً م��ع عدم توفرها 
عل��ى عنص��ر المفارقة. ه��ذا من جهة، ومن جه��ة ثانية فإن ال 
عالقة بين خس��ارة الحكاي��ة للمفارقة ولحظة التنوير الكاش��فة 
الصادم��ة على حّد تعبي��ر الباحث. فلحظة التنوير الكالس��يكية 
ه��ذه عنص��ر مفترض وق��ار، ونقطة ال بد من وصول الس��رد 
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القصي��ر إليها، لجالء الموقف وانكش��افه للمتلقي، بغض النظر 
ع��ن المفارق��ة. فالمفارقة هنا ليس��ت الموكول��ة وحدها بتحقيق 
لحظ��ة التنوير الكاش��فة، بل التكنيك القصص��ي وتدبير القاص 
وخبرت��ه وحذق��ه. وبالتالي فال عالق��ة للمفارقة أيض��اً بانفتاح 
النهاية الزاخرة بالدالالت، إذ بمستطاع القاص أن يقدم لنا نهاية 
زاخرة بدالالتها اإليحائية بعيداً عن المفارقة، وإال فإن التصديق 
على هذا االفتراض سيقودنا حقاً إلى رفض القول بامتالك آالف 
القص��ص القصيرة جداً دالالتها الثرة، ألننا لم نش��عر بحضور 

المفارقة في نهاياتها!

ولننتقل هنا إلى محاولة الباحث االتكاء على ثنائية المشابهة 
واالختالف، لالنطالق منها إلى القول بالخصوصية التي تتمتع 
به��ا القصة القصيرة ج��داً. يقول الباحث: إن��ه يريد أن يتحرك 
بي��ن قطب��ي المش��ابهة واالخت��الف ليبي��ن »أن المتش��ابه بين 
القصة القصيرة ج��داً وغيرها من فنون النثر الحكائي، ال يلغي 

االختالف الذي يمنح هذا الفن خصوصية«)82(. 

ونح��ن نتفق م��ع الباحث في ما يذهب إلي��ه من خصوصية 
القص��ة القصي��رة جداً، لم��ا تتضمنه م��ن اختالف ع��ن فنون 
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الس��رد الحكائي، إل��ى جانب ما يجمعها وإياها من متش��ابهات. 
لك��ن الباحث يواصل فكرته منتق��اًل من مفهوم الخصوصية إلى 
مفهوم آخر مفارق هو االستقالل، إذ يقول: إن »وجود عناصر 
مش��تركة كثيرة بي��ن القصة القصيرة ج��داً والقصة القصيرة ال 
يحرمها من استقاللها، ألن األجناس كما أشارت الدكتورة سعاد 

مسكين، استناداً إلى تودوروف، تتوالد من بعضها«)83(. 

وهن��ا ال نمي��ل إلى اس��تخدام مفه��وم االس��تقالل المضلل، 
ونؤث��ر عليه مفهوم الخصوصي��ة أو الهوية المميزة لفن القصة 
القصيرة جداً، بين األنواع السردية األخرى. هذا أواًل. أما األمر 
الثاني فهو اإلش��ارة إلى فكرة تودوروف في توالد األجناس من 
بعضها، وعالقتها بما ذهب إليه من تشابه، بين القصة القصيرة 
ج��داً والقص��ة القصيرة؟ فهل توالدت القص��ة القصيرة جداً من 
القص��ة القصيرة مثاًل؟ نحن نعلم أن الباحث وزمالءه يرفضون 
فك��رة أبوة أو أموم��ة األلوان القصصية للقص��ة القصيرة جداً. 
إذن م��ا المقصود هنا ب��زج فكرة التوال��د التودوروفية؟ واألهم 
م��ن ذلك هو ما نريد أن نص��ل إليه من نتيجة مؤداها أن القصة 
القصي��رة جداً، والقص��ة القصيرة، والرواي��ة، أنواع قصصية 
لجنس أعم هو جنس الس��رد - كما قلنا، وليس��ت أجناس��اً، كما 
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يش��ير الباحث وبعض زمالئه. بل إن الباحث يقتبس فقرتين من 
الباحثة سعاد مسكين، تشير كلتاهما إلى أن القصة القصيرة جداً 
نوع س��ردي في معرض االتكاء على فكرة االس��تقاللية لديها، 
من دون أن يتوقف الباحث عند توكيدها لمفهوم النوع السردي، 

في الفقرتين)84(. 

ومع ذلك فإن الباحث يعود بعد صفحة إلى استنتاج غريب، 
ف��ي معرض حديثه عن المتش��ابه بي��ن القصة القصي��رة جداً، 
وسواها من ألوان الس��رد الحكائي ليقول: »وعليه فإن االستناد 
إلى التش��ابه في بعض عناصر األجن��اس األدبية ال ينزع عنها 

أحقية التجنيس«)85(.

ولعمري لس��ت أدري م��ا العالقة بين القول بالتش��ابه، بين 
بعض عناصر القصة القصيرة جداً، وعناصر القصة القصيرة 
م��ن جهة، وفك��رة أحقية تجنيس القصة القصي��رة جداً من جهة 

أخرى؟!

ه��ل يري��د د. حطيني أن يقول: إن تش��ابه بع��ض عناصر 
القصة القصيرة جداً، مع عناصر فنون السرد األخرى، ال ينزع 

عنها هذا المفهوم، وال يمنعنا من عّدها جنساً أدبياً؟
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إن كان ه��ذا م��ا يقصده، ف��إن المنطق لن ي��ؤدي إلى جعل 
المقدم��ة تفضي إلى النتيجة الت��ي توصل إليها؛ ذلك أن المنطق 
ينبغ��ي هن��ا أن يؤدي بن��ا إلى ترجي��ح العكس، إذ التش��ابه بين 
األشياء ال يقود إلى االعتقاد باستقاللها وكونها جنساً قائماً بذاته! 
ب��ل إننا نكرر القول: إن االختالف بين عناصر القصة القصيرة 
ج��داً والقصة القصيرة مثاًل، ال ينبغ��ي أن يفضي بنا إلى القول 
بأن القصة القصيرة جداً جنس أدبي أو قصصي مس��تقل، وذلك 
ألنها تظل ش��أن س��واها من الفنون القصصية األخرى )ومنها 
الرواي��ة( نوعاً قصصياً ضمن نظرية الجنس الس��ردي المميز 
بين الس��مات الرئيس��ة والفرعية. فليس كل اخت��الف يقود إلى 
االستقالل والقطيعة، ما دام ثمة اختالفات في الدرجة، ال تصل 
إلى حّد االختالف النوعي، والتحول من الفرع إلى األصل، فما 

بالنا بالمتشابهات؟

إن م��ن الواج��ب هن��ا التوكيد عل��ى أن الجهود الت��ي بذلها 
نق��اد القصة القصي��رة جداً، العرب، تعّد مح��اوالت مهمة على 
طري��ق إث��ارة الحوار المنهج��ي الجاد حول هذا الفن الس��ردي 
الجميل، بغية تضييق مس��احة الخالف، فيما بين دارسيها، على 
مستويي اإلطار النظري والتطبيقي؛ بهدف ضبط المصطلحات 
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والمفاهي��م، وتعديل المواقف، وتطوير الرؤى. فمش��روعية فن 
القص��ة القصي��رة ج��داً، وخصوصيتها، ال يمك��ن ألي مقاربة 
علمية جادة، التشكيك فيها. فهي في ظني، ليست ظاهرة عابرة، 
بل حاج��ة، أملتها ظ��روف العصر، والتح��والت االجتماعية، 
وعّمقه��ا التحول الرقم��ي، وتبدل إيقاع حياتنا، ودخول إنس��ان 
العصر في تعقيدات غير مس��بوقة، وممارسات، اضطرته إلى 
اتخاذ أس��لوب، يمكنه فيه انتهاك التابوات، وتعرية المس��كوت 
عنه، بأكثر الوس��ائل اقتصاداً وإيحاء وتخفياً. كما أنها جزء من 
حركية األنواع األدبية، وتحوالت البنى الس��ردية، وس��يرورة 

التجريب الدائبة. 

لك��ن علينا أن نخفف من غلواء أحكامن��ا المطلقة، لصياغة 
أس��ئلة مفتوح��ة، أكثر من تقديم إجابات مغلق��ة نهائية، مع الحّد 
من ن��زوع المبالغة، في التقنين والتقعي��د والتكديس والمفاضلة 
واإلقصاء الذي لس��نا بحاجة إليه، فهو يزيد من ضبابية الرؤية، 
أكث��ر مم��ا يتج��ه بها نح��و الوضوح، كم��ا مر بن��ا، من خالل 
اس��تعراضنا محاوالت التنظير النقدي لفن القصة القصيرة جداً 
)الس��رد الوامض( التي شهدت خالفات أصحابها؛ مصطلحات 
وأركان��اً، ومالم��ح وتقنيات. كما أن علين��ا أن ننتهي إلى إثبات 
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أحد أمرين: إما أن تكون القصة القصيرة جداً جزءاً من الس��رد 
القصص��ي، تش��اركه في جّل خصائصه وعناص��ره الفنية، مع 
االحتفاظ بما يميزها، ويمنحها خصوصيتها، شأنها شأن القصة 
والرواية القصيرة والرواية؛ فتتمتع بالتميز واالستقالل النسبي، 
من دون أن تفك ارتباطها بجنسها السردي، أو تكون قد امتلكت 
عناصر فني��ة مختلفة، تجعلها عابرة لنس��ق األنواع القصصية 
السابقة عليها. وهنا ينبغي أن نمنحها اسمها الدال على اختالفها 
النوع��ي، وليس اس��مها ال��ذي ال تتميز فيه بغير لفظ��ة )جداً(، 
لتنطلق من س��جن الجنس )القصصي( غير مأسوف عليه، كي 
ال نظ��ل ندور في حلق��ة التجنيس الذي يط��ال كاًل من الرواية، 
والرواي��ة القصي��رة، والقص��ة، والقصة القصي��رة، في الوقت 
نفس��ه الذي نرجع هذه األجن��اس القصصية إلى جنس قصصي 
أو س��ردي أعل��ى، في دورة مفرغ��ة غير منطقية. أم��ا أْن نعد 
هذا الش��كل القصص��ي الجديد، جنس��اً أدبياً مس��تقاًل، من دون 
أن نُثب��ت وجود عناصر فني��ة، مختلفة نوعياً، م��ن واقع البنية 
الداخلي��ة، وكيمياء العناصر، وحركته��ا، فإن ذلك مما يضعف 

من موضوعية الجهود، وعلمية المحاولة.

أم��ا األمر اآلخر المهم، فه��و اعتقادنا بأن ما بذل من جهود 
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طيب��ة، في مجال مقارب��ة القصة القصيرة جداً، والكش��ف عن 
خصائصه��ا البنيوية، مازال بحاجة إل��ى إضاءة أعمق وجهود 
إضافي��ة. فم��ا يميز الس��رد الوام��ض هذا، في ظن��ي، أمور لم 
يت��م التركيز عليها بما يكف��ي، وأبرزها: نبرته��ا الخاصة التي 
تمنحه��ا جواً مميزاً. وهي نبرة مرتبط��ة بدورها، بخصيصتين 
جوهريتين، هما: لغتها الخاصة، التي تجمع بين لغة النثر ولغة 
الش��عر معاً. وأقصد بلغة الش��عر جانبه الداللي المش��ع ال بعده 
الش��اعري المجن��ح، فضاًل ع��ن حبكتها الخاص��ة، المتأتية من 
طريقة معالجة الكاتب قصته معالجة مختلفة عن معالجاتها، في 

سائر األنماط القصصية األخرى.

م��ن هن��ا فإن أول م��ا يترتب على ه��ذه العناصر، أن يكف 
النقاد المتحمسون لها، حماسة عاطفية، عن عّد كل سرد قصير 
الحج��م )قصة قصيرة جداً( لنُخرج عدداً غير قليل مما توهمنا، 
وتوه��م أصحاب المقاربات النقدية، أنه��ا قصص قصيرة جداً، 
ونبتع��د عن الحرص عل��ى التكديس، في ض��وء المعايير التي 
نس��تقرئها، لنس��تخرج الخصائ��ص المائ��زة له��ا، ونُبِعد ما ال 
يُك��ّرس هذه الخصائص، من دون أس��ف أو خس��ارة. ولعل ما 
يعيننا عل��ى تحقيق ذلك، العزوف عن المبالغة في التوس��ع في 
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تعداد خصائصها وسماتها المميزة لها. إلى جانب ضبط أدواتنا 
العلمية في مقاربة الش��كل الجديد أو الظواه��ر الفنية األخرى، 
لتجاوز مظاهر الخلط والضبابية واالرتباك الذي ش��هدناه على 
المس��تويات كافة، إلى جانب نبذ االعتص��ام بما نعتقد، ورفض 
الرأي اآلخر، واالنس��ياق وراء فرح سريع، يرى في كل جديد 
بدياًل لما سبقه، وإبطااًل لوظيفته، بعد أن وقفنا على صدور نقاد 
هذا الش��كل الس��ردي الجديد، عن أحكام نقدي��ة، تجنح إلى عّده 
بدي��اًل للقصة القصيرة، أو تطوراً عنه��ا. إن علينا؛ كتّاباً ونقاداً 
ومثقفين، أن نعي حقيقة أنه ال يمكن ألي نوع أو ش��كل أدبي أو 
فن��ي، أن يعوض عن س��واه، أو يكون بدياًل عنه. فلكل ش��كل، 
دوره ووظيفت��ه وتأثيره الذي ال يمكن لس��واه أن يحققه. كما أن 
لكل ش��كل س��ردي، وظيفة يؤديها. فالباعث ال��ذي يحدو قاصاً 
إلى كتابة الس��رد الوامض، ليس نفس��ه ال��ذي يدعونا إلى كتابة 
القص��ة أو القصة القصيرة. من هنا فإن أجواء وبواعث الس��رد 
القصي��ر أو الوامض، خاصة ومح��ددة، وأنه إن كان ثمة كتّاب 
قص��ة قد أخلصوا لكتابة القصة القصيرة، س��نوات طويلة، فإن 
م��ن الصعب على القاص، أن يك��رس جهده كله إلنتاج قصص 
قصي��رة ج��داً؛ ألن طبيعة الرس��ائل الت��ي يحملها هذا الش��كل 
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الس��ردي خاصة ومح��ددة، ولها ش��روطها الموضوعية وليس 
القرارات الذاتية فحسب.

خاتمة:

وبحك��م التكثيف الش��ديد لفضاء الس��رد القصي��ر، فإن من 
المتوق��ع أال يرهن المبدع نتاجه بهذا النوع القصصي، من دون 
أن يلجأ إلى التنويع في كتاباته، وال س��يما أن الفنون اإلبداعية، 
ف��ي جانب كبير منها، هي اس��تجابات إليقاع الحياة ومقتضيات 

الحاجة. 

وال ب��د لي، قبل أن أنه��ي مقاربتي من أن أقف على الدرس 
ال��ذي تعلمت��ه م��ن كت��اب الناق��د األمريك��ي »واالس مارتن« 
المات��ع المهم، والمترجم إلى العربية بعنوان »نظريات الس��رد 
الحديثة«، مثلما أتمنى عل��ى نقاد القصة القصيرة جداً، وكتّابها 
والمولعي��ن بها، أن يعوا هذا الدرس، ال أن يتخففوا من غلوائهم 
ف��ي التعبير عما يبهرهم حس��ب، بل والنظ��ر إلى موضوعتهم 
على أنها ال تتصل بمس��تقبل النوع الس��ردي ال��ذي يحبونه وال 
بمس��تقبل الدراس��ة األدبية فقط، كما يقول مارتن، بل بمشروع 
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المس��تقبل. لق��د ش��غل واالس مارتن في كتابه بمس��ح نظريات 
الس��رد الحديثة ومناقش��تها، على اختالف مش��اربها الفرنس��ية 
واأللمانية واألمريكية وس��واها، حتى إذا ما وصل إلى الصفحة 
الثانية والخمس��ين بع��د المئتين نراه يفاجئن��ا بجملة أمور، هي 
أق��رب إل��ى االعترافات التي تمثل لي درس��اً حقيقي��اً. فهو بعد 
هذه المناقش��ات كلها، يعلن أنه ال يعرف ما هو الس��رد، وأنه لو 
كان يعرف ذلك، ما كان ش��غل نفس��ه بكل هذه المناقشات، وأن 
كتابه سيكون بعد هذه الصفحات التي مرت ماتعاً وحقيقياً، وأن 
علين��ا في النهاية أن نتعلم أكثر، ليس من الكتب والمقاالت التي 
تزودنا بالمعرفة التي ننتظرها عن النظريات الس��ردية، بل من 
المس��رودات نفس��ها، التي تشكل مصدر أي ش��يء ذي قيمة قد 

نساهم فيه الحقاً. 

م��ن هنا فإن علين��ا جميع��اً أن نقلّب النظر ف��ي النصوص 
الس��ردية، وأن نتأملها بوعي حقيق��ي، بوصفها المصدر األول 
للوص��ول إلى نتائج جادة ذات قيمة، مع القدرة على الفصل بين 
الذات والموضوع، تفادياً من أي تشويش محتمل. يقول )واالس 

مارتن(:
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»ولكن المقدمة المنطقية )نحن ال نعرف ما هو السرد( تمنح 

االفتراضات المسبقة بأننا نعرف أية معرفة تعطينا المسرودات. 

ما هو، إذن، السرد؟ 

وبع��د أن وصلت إلى النقطة التي قد يب��دأ عندها كتاب عن 

الس��رد ممتٌع إمتاعاً حقيقياً، ال أستطيع غير القول بأنني ما كنت 

ش��رعت في مناقش��ة النظريات الحديثة لو كن��ت أعرف كيف 

أجيب عن الس��ؤال. إن فهم الس��رد هو مش��روع للمس��تقبل ال 

مستقبل الدراسة األدبية فقط. وقد صنع ريكور، في مؤلفه الزمن 

والس��رد، بداية س��يجدها الكثي��رون مفيدة حتى وه��م يفككونها 

ويعي��دون بناءه��ا. وعل��ى المؤرخين والفالس��فة أن يعرفوا كم 

يستطيعون أن يتعلموا من نظريات السرد األدبية التي ناقشتها، 

وعلين��ا نحن، بق��در ما عليهم وأكثر، أن نتعل��م منها. وقد يكون 

األفض��ل، ونحن ننتظر المقاالت والكت��ب التي تعطينا النظرية 

الت��ي ننتظرها، أن نقرأ المس��رودات ألنها س��تكون مصدر أي 

شيء ذي قيمة، قد نساهم به في الموضع«)***()86(.

نعم، علينا ونحن نكتب أن نتحلى بالمس��ؤولية األدبية، وأن 

نفكر ال في مس��تقبل الدراس��ة األدبية وحدها، بل في ما نكتب، 
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بوصفه مشروعاً للمستقبل. وهو ما يتطلب منا أن نحقق انفصااًل 
عملي��اً بين ال��ذات والموضوع، لنخرج من حال��ة التماهي التي 
تدفعنا إليها مشاعر الحب والشغف لقيمة ما، إذا ما أردنا تحقيق 
معرفة علمية بموضوعنا، ال معرفة مغشوشة، كما يذهب محقاً 

واالس مارتن. 

وه��ا أنا بعد ما أثاره في ذهني الخط��اب النقدي المصاحب 
للس��رد الوامض، والحوار الذي أردت أن أقيمه مع من اجتهدوا 
ف��ي الكتابة في��ه والتنظير له، وإنضاج الظ��روف الموضوعية 
لتدارس��ه وإقامة الملتقي��ات التي تتناوله وتعنى به، أجد نفس��ي 
بعي��داً عن امت��الك كلمة الفصل أو اإلحس��اس بيقيني��ة األفكار 
التي عنّت ل��ي وأودعتها هذه الصفحات. وكل ما أنا واثق منه، 
أن��ي قد تفاعلت مع الخطاب النق��دي المطروح حول هذا النوع 
الس��ردي الجميل، وأن هذا النوع الس��ردي القصير الذي أطلقنا 
عليه اس��م القصة القصيرة جداً أو الس��رد الوامض، إن ش��ئتم، 
س��رد قصصي ذو خصوصية، مردها حبكة القاص الموهوب، 
وطريقة إدارته لها، وشكل اللغة التعبيرية التي استخدمها، على 
نحو من االنزياح اللغوي والداللي. وأن هذا الضرب من السرد 
القصصي، ضرب فني أصعب من سواه؛ ألنه سرد فاضح لمن 
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ال يمتلك موهب��ة قصصية حقيقية؛ ألنه يلزمه اللعب فوق رقعة 
محددة، وإمكانات مقتضبة، بمهارة رجل السيرك الحاذق؛ فإما 

النجومية أو السقوط المدوي.

٭٭٭
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مختارات من ال�سرد الوام�ض

قبل اأن اأذهب في المراآة:

»وكأنن��ي أدفع عن جس��دي تهمة العش��ق، 
اغتس��لت، قلت لنفسي: س��أخرج من )مملكته( 
س��أرمي )التاج( الذي ما لبس��ته يوماً، سأهرب 
إل��ى بالد ال تعرف حدود وجهه ومالمح ش��كله 

ونزقه وانفالته.

فتح��ت درج المالب��س، ارتدي��ت ثوباً بلون 
البحر، وضعت على ياقته دبوس��اً بشكل زهرة 
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الكارديني��ا، تعط��رت بعط��ر كنت قد نس��يته في أح��د األدراج 
ففاح��ت رائحته التي تش��به رائحة الياس��مين، وتركت ش��عري 
منس��داًل على كتفي فقد مللت لملمته إلى الوراء، مددت أصابعي 
إلى أق��الم الروح واخترت لوناً فاتحاً مررته على ش��فتي.. كل 
ذل��ك فعلته من دون أن أنظر إل��ى المرآة .. وحين وقفت أمامها 
إللقاء نظ��رة قبل أن أخرج، أذهلني أنن��ي ارتديت الثوب الذي 
يحب��ه، وتعطرت بعطر الياس��مين الذي يرغب فيه، وس��رحت 
شعري كما كان يفضله منسداًل على كتفي.. وكان الدبوس هديته 

لي في ذكرى لقائنا األول«)87(. 

٭٭٭
لماذا اإذن:

»أطّل المذيع على شاشة التلفزيون، ليعلن نبأ انتهاء الحرب، 
أمطرت السماء رصاصاً وهالهل.. اشتعل الفضاء بألعاب نارية 
ملونة .. رقص الشيوخ على أنقاض ما تبقى من أعمارهم، نحر 
الموس��رون الذبائح، ضمَن الفقراء طعاماً وفيراً.. تبادل الجنود 
التهاني والقبل، تنفس��ت الس��واتر بعمق نافض��ة أكداس الرمال 

عن كاهلها. 
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وحدهم الش��هداء راحوا يحملون السالح ويركضون صوب 
الحدود«)88(.

٭٭٭
اأحدهم يطرق الباب:

»على باب شقته، طرق شخص ما ثالث طرقات متناغمات، 
س��ار متوجساً وهو يرهف الس��مع لصق الباب من الداخل، ثمة 
وجوه اس��تعرضها في ذهنه، المؤجر، بائع الخضار، المسؤول 
الحزبي، جامع التبرعات، وألنه ال يملك ما يسد أفواههم فقد ظل 
لصق الباب ولم يفتح، تكررت الطرقات –ثالثاً – بش��كل أعنف 
وبالنغمات ذاتها، تذكر صاحب كشك السجاير الذي استدان منه 
مبلغاً من المال قبل أسبوعين، ووعد برده في غضون يومين أو 

ثالثة، ولذلك فهو ال يريد أن يفتح..

م��رت فت��رة صمت قصي��رة قطعته��ا ثالث طرق��ات كما 
ف��ي المرتين الس��ابقتين، لذلك ظل لصق الباب يرهف الس��مع، 

ويتساءل:

 – لماذا ثالث طرقات وبنغمة معينة؟



112

وبرغ��م مرور وقت طويل على آخر ثالث طرقات، إال أنه 
ل��م يفت��ح الباب ظناً منه أنه��م ينصبون كميناً لإلمس��اك به.. لقد 
بلغت ديونه حداً لم يستطع معه إال التفكير جدياً بوضع حّد لهذه 
المهزلة، وخالل تلك اللحظات الحرجة تفتق ذهنه عن قرار في 

الهروب عند الصباح، قبل طلوع الشمس.

ف��ي آخر المس��اء، عندما وضع رأس��ه على الوس��ادة تذّكر 
الم��رأة الت��ي تعّرف إليها صب��اح هذا اليوم ف��ي الحافلة.. وهي 
الم��رأة األولى ف��ي حياته التي كانت س��تدخل ش��قته بعد ثالث 

طرقات كما اتفقا«)89(.

* *

»ال أعرف عنها شيئاً..

كّل ما في األمر أنّها ظهرت في إحدى قصصي فجأة. كنت 
أكت��ب عن حرٍب ما. ثم مّدت رأس��ها في لحظ��ٍة غير متوّقعة، 

وصرخت بي:

– ماذا تفعل؟..

ومضت تخّرب كل شيء..
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أمسكت فرشاتها، وراحت تعيد طالء سماء القّصة باألزرق.

انحن��ت عل��ى الميّت ال��ذي أرهقن��ي العمل عل��ى اختالق 
األح��داث التي تؤّدي به إلى الم��وت. قبّلته من فمه، فوقف على 

قدميه ضاحكاً.

وبالممسحة نّظفت األرض من بقع الدماء..
امرأٌة أفسدت علّي رعبي.. وحزني«)90(

* *

»انتحلُت خالل حياتي شخصيّات العشرات من البشر..

هذا هو جوهر عمل كاتب القّصة في الحقيقة..

ف��ي إحدى القصص انتحلُت ش��خصيّة قاط��ع طريق.. وفي 
أخرى ش��خصيّة طفل.. انتحلُت شخصيّة رجٍل وحيد.. حّطاب.. 

شاعر.. سّجان..

انتحلُت كذلك ش��خصيّة ميت.. بل انتحلُت ش��خصيّة مفتاح 
صدئ ذات مّرة..

ما كان يغيظني على الدوام هو الس��هولة التي تكتشفين فيها 
حقيقتي..
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تقرئين القصة، وتقولين:

عندما تكون حزيناً فإّن صوتَك يش��به الصوت الذي يصدره 
هذا المفتاح وهو يدور داخل القفل..

هذا الحّطاب الذي يهوي بفأس��ه على الش��جرة يذّكرني بك 
عندما تشدني إلى حضنك..

الض��وء المنبعث م��ن نافذة هذا العج��وز األرمل.. هو ذاته 
ضوء عينيَك كلّما كنَت على أهبة السفر..

سائق الس��يّارة.. رائحة عرقه.. ههههههههههههه.. إنّه أنت 
ويداك تعبثان في جسدي..

وهكذا..

دائماً..

ومعِك فقط..

أكون كاتب قّصٍة فاشاًل«)91(.

* *

»ع��ام 1815 لم أكن قد ولدُت بعد.. ولم يولد أّي من إخوتي 
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أو أخواتي.. أبي كذلك.. وأّمي..

كنّ��ا عائلة ال وجود له��ا، لذلك كنّا مجهولي��ن تماماً. ال أحد 
يعرف عنّا ش��يئاً. وسجاّلت األحوال المدنيّة تخلو من أّي إشارة 
إلينا. لم يكن لنا أس��ماء على الحدود، وال في مراكز الش��رطة، 
وال في قوائم المطلوبين أمنيّاً. ولم نكن معّرضين لخطر الموت 

ذبحاً في مجزرة وطنيّة..

عام 1815 كنّا عائلة سعيدة حّقاً«)92(.

* *

»يوم استالم الجثث. الخميس من كّل أسبوع. ما بين الساعة 
الثامن��ة صباحاً والثانية بعد الظهر. ثالث كوى فقط، وخلف كّل 

واحدٍة يصطّف مئات البشر.

العمل منّظم بش��كل جيّد. وغالباً ما تس��ير األمور بسالسة، 
ودون مشاكل كبيرة.

يح��دث أحيان��اً أن تص��اب ام��رأٌة باإلغم��اء، أو يبكي أحد 
األطفال، أو يتس��اقط مط��ٌر غزير، لكّن الموّظفي��ن كانوا دائماً 
ينهون مهّماتهم على أكمل وجه. يس��لّمون الجثث كلّها، وأحياناً 
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قبل انتهاء الدوام. هنالك أش��خاص قد يضطّرون إلى العودة في 
األسبوع المقبل، ألّن الجثث التي تخّصهم لم يتّم إعدادها بعد.

المس��ألة ببس��اطة أّن الجثث كانت تُس��لّم على شكل قوارير 
صغيرة. رماٌد أس��ود بداخلها... ال ضرورة للدفن طبعاً.. الجثث 
قب��ل أن تتح��ّول إلى رماد تكون قد ُغِس��لت جيّ��داً، ولُّفت بالعلم 
الوطن��ّي جيداً، وُصلّي عليها جيّداً، وُذِرفت الدموع فوقها جيّداً، 
وس��ير بها في مواكب عس��كريّة منّظمة جيّداً، وأُحرقت جيّداً.. 
ول��م يبق إال أن نحتفظ بها في خزائن مغلقة جيّداً، و... ننس��اها 

جيّداً«)93(.

٭٭٭
ُن�سٌب تذكاري:

��ط نصب تذكاري أكبر ساحة فيها.  »في مدينة تاريخية توسَّ
وف��ي أح��د األيام أوع��ز النصب لعم��ال النظاف��ة أن يكفوا عن 
تنظيف��ه ذلك اليوم؛ ألنه يريد أن يتذوق طعم غبار المدينة. ولما 
كان ش��خصية هامة فقد انصاعوا لرغبت��ه. اقترب طفل صغير 
يبيع الحلوى من قاعدة النصب، وحين اطمأن إلى أنه في مأمن 
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من العيون، قضى حاجته، حيث لم يكن هناك بيٌت يستره. عندما 
فرغ نظر إلى وجه النصب نظرة فيها اعتذار وخجل. في اليوم 
التالي ُه��رع عمال النظافة لينظفوا المكان وقد ش��عروا بتأنيب 
الضمير. حين ش��رعوا بعملهم، أمره��م النُصب أال يزيلوا آثار 
الطف��ل الصغي��ر؛ ألنها خلّصت��ه من رائحة الزي��ف في قصائد 

المديح المنقوشة على رخامه«)94(.

٭٭٭
اآدم يختار:

»عندما أُهبط آدم )عليه الس��الم( إلى األرض بأمر من الله 
ج��اءه جبري��ل )عليه الس��الم( قائاًل: إن الله يخيِّ��رك بين ثالث 
ِهبات لتختار واحدة تستعين بها ذريّتك على شقائها في األرض: 
الّدي��ن، العقل، الحياء. قال آدم دون تردد: إذن أختار العقل. أمر 
جبريل الديَن والحياَء أن يرتفعا؛ فأبيا أن يرتفعا معه إلى السماء. 
قال مس��تغرباً: أَعصيتُما؟ قاال: معاَذ الله، لكنا أُمرنا من موالنا 

( أن نكون مع العقل حيث يكون«)95(. )عزَّ وجلَّ

٭٭٭
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طمئنونا عنكم:

»يتنّقل المذيع من خيمة ألخرى في مخيّم الّزعتري لالجئين 
السوريين. يجري مقابالت مع النازحين في برنامجه )أنت على 

الهوا(. 

من الخيمة رق��م 1: أنا النازح علي بن محمد الماوردي من 
حل��ب، أهدي تحياتي إلى أهلي في بس��تان القصر، نحن بخير، 
ننع��م بال��دفء والمس��كن، ال ينقصنا س��وى رؤيتكم، س��المي 

الخاص إلى ابني محمد بن علي الماوردي، طمئنونا عنكم.

من الخيمة رق��م 2: أنا النازح محمد بن علي الماوردي من 
حل��ب، أهدي تحياتي إلى أهلي في بس��تان القصر، نحن بخير، 
ننع��م بال��دفء والمس��كن، ال ينقصنا س��وى رؤيتكم، س��المي 
الخاص إلى أبي علي بن محمد الماوردي، طمئنونا عنكم«)96(.

٭٭٭
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