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 التمھید:
 مرت أنھا بل زاخر تاریخ أو بدایة أي بدون بغتة جاءت طارئا أدبیا نصا تكن لم جدا القصیرة القصة أن المعلوم ومن

 والخاطرة والطرفة والحكمة والمثل النقش في تجلت كما الثرى ھذه على اإلنسان وجود مع فوجدت صعبة أدبیة بمراحل
 فمن ومكان زمان كل وفي ومصر عصر في أكلھا وستعطي السماء في وفرعھا األرض في أصلھا أن على فاطلعنا وغیرھا
 .القدیمة األزمان من زمن في شفویة كانت أنھا فوجدنا األدبیة، الفنون سیاق في الفرصة لھا نمنح أن الالزم
 بدون أو بمقصدیة الرقمیة المواقع في یكتبونھا ممن غیرھم أو كتابھا من كثیر أیدي بین شائع أدبي كنص ظھرت اآلن فھي
 أیضا فإنھا وغیرھا القصیرة الرسائل وخدمة اب والواتس بوك والفیس تویتر قصص من لكثیر الحال ھو كما مقصدیة أیة
 وأصولھا میزانھا في القصة تبقى أن جدا الصعب من ولكن جدا القصیرة القصة رحى تدور فیھا التي وسؤره دائرتھ لھ نص

 مجالھا في دورھا تبرز التي الخاصة أدبیتھ و إنشائیتھ و وجمالیتھ شعریتھ لھا ألن بحتة أدبیة مزاولة أیة بدون وقواعدھا
 .لھا المالئم

 القصة الفكاھیة، القصة الجاھلیة، قصص القرآن، قصص جدا، القصیرة القصة القصیرة، القصة: الرئیسیة الكالمات
 .االستسھال االكاذیب، األدبیة،

 
 :نشأتھا
 القرن من التسعینیات منذ القصصي األدب ساحة على وابرزت ظھرت جدا القصیرة القصة فإن العام الرأى أساس على

 اإلنسان أقلقت التي والمتشابكة المعقدة والثقافیة والسیاسیة االقتصادیة االجتماعیة الظروف من لمجموعة استجابة الماضي
 قراءة یستوجب الذي السرعة عامل عن ناھیك والتأمل واالستقرار التروي بنعیم یحس تتركھ وال وتزعجھ تقلقھ تزال وما

 والدراسة والروایة القصیرة كالقصة الطول في مسھبا أو كبیرا حجما یتخذ ما كل عن واالبتعاد جدا القصیرة النصوص
 في مستقرا منھ المثقف سیما وال الحالي اإلنسان وتنافس المعروفة المعاصرة المرحلة تجعل لم كما األكادیمیة واألبحاث
 رزقھ على والحصول وجوده إثبات قصد واإلبداعي والفكري والحضاري المادي السباق إلى دفعتھ بل حیاتھ وتیرة ھدوئھ
 وأصبح القراءة عن العزوف ظاھرة لذلك فانتشرت المعرفة طلب على واإلقبال والتقبل التلقى مستوى على ھذا كل أثر مما

 لغیاب الفراغ من تشكو والعامة الخاصة المكتبات بدأت كما علیھ الناس إقبال لعدم والركود الكساد من یعانى الكتاب
 حد إلى صواب وھو الكتاب بعض رأي ھذا). م2006‘الحمداوي."(والثقافة للعلم والمحبین القراءة وطلبة التعلم في الراغبین

 القصة على یقتصر لم العلمیة المادات بجیمع تتصل قبیحة عادة ھي والقراءة التعلم في الملحة الرغبة غیاب ولكن بعید
 .جدا القصیرة
 یرون الشكلیین إن. الشكلیة للحركة موطنا یعتبر حیث الغرب إلى یعود جدا القصیرة القصة حول الرأي لھذ واالستناد
 الحركة وتعرف جدا القصیرة القصة جنس ظھور في أثرا الثانیة العالمیة الحرب تلت التي والسیاسیة الفلسفیة للحركات
 القصة ظھور یروا أن الیریدون أنھم والمعنى للقص جدیدة قوالب إنشاء في الشكلیون بذلھا التي الجھود حصیلة المینیمالیة
 .وأسالیبھا بأذھانھا راغبة میول ولھم والفن األدب مجال في وتتشعبھا وتبلورھا جدا القصیرة

 جاسم أحمد ومنھم والحكایة الفكاھة بأدب یختزن حیث األدبي للتراث امتدادا جدا القصیرة القصة أخرى جماعة وتعتبر ھذا
 الفنیة القصة مستوى غلبة یعتقد بینما العربیة واألكاذیب األخبار وبین جدا القصیرة القصة بین صلة یرى الذي الحسین
 في وھم األدب من النوع ھذا ألصحاب ناضجة ثمارا تثمر السدید الرأي ھذا أن في شك ال القدیمة األشكال على جدا القصیرة
 . حقھا یعطونھا أنھم فلذا ھذه تبلور صالح
 القصة من األشكال من بشكل تقترب النثریة السردیة األشكال من مجموعة القدیم العربى تراثنا في نجد: الحمداوي ویقول

 تراثیا امتدادا الجدید الفن اعتبار یمكن ثم ومن منھا أسھل أنھا ھي جدا القصیرة القصة وبین بینھا والفارق جدا القصیرة
 والشذرة والمثل الحیوان وقصة والخرافة والخطبة واألرجوزة والشعر واللغز والحكایة والقصة والنكتة والخبر للنادرة
 بین مشتركة عناصر لھا فذكروا مثیالتھا عن جدا القصیرة القصة تتمیز التى العناصر في األدباء اختلف. الصوفیة والقبسة
 والجرأة القصصیة عناصر یعد الذي الحسین جاسم أحمد وھذا بینھا الفوارق وضحوا أنھم كما المختلفة والوجھات اآلراء
 أرجوزة في جدا القصیرة القصة خصائص بجمع قام فقد السوري الباحث مجلى ونبیل. الجنس ھذا أركان والتكثیف والوحدة
 األدیبة أن مع. الجملة وفعلیة والمفارقة والوحدة والتكثیف الحكائیة وھي أساسیة عناصر خمسة في ممیزاتھا أھم فحصر
 الحمداوي أما واإلدھاش، والتكثیف الحكائیة: ھى فقط ثالث في جدا القصیرة القصة خواص تختزل الموشح لبانة البارعة
 والنزعة المكثف واإلیحاء الحجم بقصر یمتاز حدیث أدبي جنس" بأنھا فیعرفھا كثیرة عناصر جدا القصیرة للقصة فیعد

  والنفس والتجریب واالقتضاب التلمیح خاصیة فضالعن المباشرة وغیر المباشرة الرمزیة والمقصدیة الموجزة القصصیة
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 ‘لجملى القصیر الموسوم با لحركة والتوتر وتأزم المواقف واألحداثا
بااإلضافة إلى سمات الحذف واالختزال واإلضمار. كما یتمیز ھذا الخطاب 

یتجاوز السرد المباشر إلي ماھو بیاني الفنى الجدید با لتصویر البالغي الذي 
م). ھذه 2006‘ ومجازي ضمن بالغة االنزیاح والخرق الجمالى."الحمداوي

ھي آراء النقاد واألدباء الذین تظاھروا أفكارھم على موضوع القصة القصیرة 
 جدا وحاولوا محاولة جادة في سبیل تطویرھا وتصقیلھا وتخلیصھا.

 
 خلفیتھا:

حسین عن تاریخ القصة القصیرة جدا في بعده العربي یبحث أحمد جاسم ال
فیشیر إلى وجود الفرقین: "أحدھما یرید أن ینسبھ للثقافة العربیة في ظل حالة 
أمتنا التي تندب أمجاد ضائعة وتبكي على واقع مأزوم والفریق اآلخر یلمح إلى 

 أننا لم نأت بجدید وما نحن إال مقلدون للغرب....!".
سم الحسین یرى القصة القصیرة جدا فنا عربي الطابع والبنیة بید أن أحمد جا

والقالب وقد تولد بسبب الظروف الذاتیة والموضوعیة التي عاش في ظلھا 
المبدع العربي على الرغم من بعض المالمح الغربیة لھذا الفن الجدید وفي ھذا 

كثیر یمكن النطاق یقول الدارس:" بالتأكید، ھناك كتابات عالمیة متنوعة لكتاب 
أن تنضوي تحت إطار القصة القصیرة جدا منھا كتابات لـ"كافكا وآالن روب 
غربیة، وفرجینیا وولف، وأو ھزي وغیرھن" ولعل كتاب ناتالي ساروت 
"انفعاالت" ھو الصورة األولى المترجمة إلى العربیة لكن حین نقرأ المقدمة 

قصص قصیرة جدا ھذا  نفاجئ قلیال إذ كتب على أساس أنھ روایة جدیدة ولیس
ارتباك مدھش جدا تجاه تلوین القول في كتاب واحد مع أن المترجم وضع على 
صفحتھ األولى "قصص قصیرة جدا". فوجود ھذه النصوص لھذا الكاتب أوذاك 
ال یجعل ننسب ھذا الجنس لآلخر ألن الجنس المعنى "القصة القصیرة جدا" قد 

یة الطابع وھي منتوج مجتمع عربي إكتسب شكال وتقنیة وبنیة ودالالت عرب
فیما سبق كثیرا من الظروف التي أسھمت في نشوئھ و انتشاره طبعا قد  أوضحنا

یكون بعض كتابھا األوائل استفادوا من تجارب أخرى لكنھم لم یتابعوا الطریق 
والذین تابعوه وحققوا حضورا كتبوھا بتأثیر عربي خالص ولم تكتب القصة 

من األجناس تحت وطأة التأثر بالغرب أو تقلیده بل انطالقا  القصیرة جدا كغیرھا
 من ھم عربي ورؤیة عربیة.

ومن ھنا فقد انطلقت القصة القصیرة جدا عربیا في سوریا والعراق في بدایة 
السبعینیات من القرن العشرین وإن سبقت بإرھاصات حائرة تجاه ھذه النوع من 

لت وظھرت على وجھ األرض في األدب العربي الخالص وأول محاولة قد تج
صورة القصة القصیرة جدا وتلك اإلرھاصات قد حددت تضاریسھا ومالمحھا 
في البدایة ھي تلك المحاولة التي نشرت في ملف خاص بھا تضمن رؤى نقدیة 

 م.1974ونصوصا (الموقف األدبي، عدد آب
وولید وتلت ذلك جھود عربیة أخرى حدیثة فمثال محمد المخزنجي من مصر، 

الكویت ومحمود شقیر من فلسطین إنھم أدوا دورھم الریادي في  الرجیب من
ھذا المضمار وتركوا لألجیال القادمة التراث العربي في صورة القصة القصیرة 
جدا إضافة إلى جھود أخرى في بالد عربیة متعددة منھا ما أتیح لنا أن نطلع 

 كال متنوعة.علیھ ومنھا ما ستتیحھ لنا قابالت األیام األش
وإذا انتقلنا إلى سوریة فقد تطورت القصة القصیرة جدا في قالب عربي متین 
إلى مرحلتین ھامتین: تمتد المرحلة األولى من بدایة السبعینیات حتى الثمانینیات 
حالمة األوضاع األدبیة والمعرفیة بین دفتین من الكتب المتعلقة بالقصة القصیرة 

ة في خطى األرجل القدیمة بینما تبدأ المرحلة الثانیة وأضاء دروب الظلمة الھالك
الماضى "وتتكامل ظروف المرحلتین من حیث الفكر  مع التسعینیات من القرن

والسیاسة واإلجتماعیة والتقنیة واالقتصادیة وإن تبدت بعض االختالفات ضمن 
 الصورة الكلیة.

قة راحت من حیث إصدارات فقد صدرت في المرحلتین مجامیع وقصص متفر
تظھر في كثیر من الدوریات التي صارت تحرص على أن تحمل في أثناء كل 
عدد الكثیر من القصص القصیرة جدا خاصة خالل السنوات األخیرة وھذا 
تالزم مع شیوعھا بحیث لم یعد بإمكان تجاھلھا خاصة أنھ صار لھا كتاب كثر 

 وقراء یتابعونھا أینما نشرت.
فیھا مجموعات القصصیة عبر مراحل زمنیة وفي المرحلة األولى صدرت 

متباعدة وھي رمز كبیر إلضافة التراث العلمي في طراز حدیث وأسلوب جدید 
و اصطالحات متنوعة علمیة إضافة إلى عدد من القصص الملحقة 
بالمجموعات القصصیة، أما القصص البكر التي حققت مفھوم القصة القصیرة 

صي في مجموعتھ "الدھشة في العیون جدا بمعناه النقدي فھي لولید إخال
م). أما المجموعة البكر في السوریة فھي بالشك مجموعة نبیل 1972القاسیة" (

م). وتبع ذلك جھود الحقة كتبھا كل من 1976جدید "الرقص فوق األسطحة" (
 زكریا تامر وولید معماري وجمیل حتمل ونضال الصالح وآخرین.

یرة جدا في المرحلة األولى محمود السعید ومن الذین كتبوا أیضا القصة القص
الذي أقحم الخاطرة والشعر والخبر الصحفي في كتاباتھ القصصیة القصیرة 

 جدا. كماأقحمھا بسیل من اإلنشائیة والوصف المسھب.

وھناك أیضا الكاتب طلعت سقیرق الذي ألف مجموعتین "الخیمة" و "السكین" 
قصیرة جدا في ضوء تقنیات القصة إال أنھ حسب الدارس كان یكتب القصة ال

القصیرة ولم یستطیع التخلص منھا فنیا وجمالیا على الرغم من إكثاره من 
 الرموزو والتكثیف واالقتصاد اللغوي.

ومن ثم فقد تجاوزت القصة القصیرة جدا بسوریة "في نھایة ھذه المرحلة التي 
لى مرحلة دامت عقدین من الزمن مرحلة الرضاعة والطفولة والمراھقة إ

الشباب ....أي: المرحلة الثانیة حیث صارت أكثر استقرارا أكثر شیوعا أكثر 
نشرا ونما قراؤھا ومتابعوھا وكتابھا وبالتأكید مجموعاتھا وھا ھي إنجازاتھا 

 تتوالي یوما بعد یوم نشرا وأمسیات وإنتشارا ومحبة...".
قصة القصیرة جدا وفي ھذه المرحلة الثانیة ھناك عدة مراحل تتورت فیھا ال

بسوریة فیبلغ عمرھا سبع سنوات وقد عرفت ھذه المرحلة بظروفھا الخاصة 
ساسیا وتقنیا وفكریا واجتماعیا واقتصادیا، ھذه الظروف التي تتكامل مع 
الظروف المرحلة السابقة وقد نشر خالل تلك الفترة عشرات القصص القصیرة 

م حضورا 1997یرة جدا سنة جدا في الدوریات المختلفة وشكلت القصة القص
 صحفیا خاصا.

أما المجموعات فھي: "دفقة أخیرة" و"قمر على بابل" لمحمد إبراھیم الحاج 
صالح "أحالم عامل المطبعة" لمروان المصري، و"إیحاءات" لضیاء قصبجي 
و"ھمھمات ذاكرة" ألحمد جاسم الحسین و"میت الیموت" لنجیب كیالي، ھذه 

في ثراء العلم والمعرفة. ست مجموعات صدرت المجموعات القصصیة تزید 
في مرحلة قصیرة قیاسا للمرحلة السابقة وتلوح في األفق عدة مجامیع قصصیة 
قد تصدر ھذا العام أوفي العام المقبل وأعتقد أن انتشارا أوسع سیكون في 

 األعوام القادمة.
ال أن أحمد جاسم الحسین قد سطر تاریخا عربیا لتطور القصة القصیرة جدا إ

بدایة القصة القصیرة جدا قد تكون عربیة من حیث األصول والجذور فكثیر من 
إرھاصات القصة القصیرة جدا موجودة في تراثنا العربي كما في الخبرا 
والحدیث و النكتة والطرفة والنادرة وھذه اآلثار لھذا النوع من األدب قد 

أعین القراء  تبلورت وتزینت وتزخرفت في دائرتھا وأصبحت جدیدة في
والدارسین لكن تطورھا الحدیث مرتبط بشكل من األشكال بتطور القصة 
القصیرة جدا في أمریكا االتینیة في مرحلة مبكرة. لكن لدینا رأي آخر ھو أن 
جبران خلیل جبران قد كتب القصة القصیرة جدا في وقت مبكر مابین 

جنون، دار إحیاء م كما في "المجنون" لجبران خلیل جبران: الم1920و1914
"التائھ" لجبران  العلوم، الدار البیضاء، المغرب، الطبعة األولى بدون تاریخ.

خلیل جیران: دار إحیاء العلوم، الدار البیضاء، الطبعة األولي بدون تاریخ 
للطبعة. بل یمكن القول: إنھ أب القصة القصیرة جدا بال منازع ألن ھذا األدیب 

عظم صعاب األدب العربي ولھ صیت كبیر في العبقري العمالق قد جاب م
 میدان األدب العربي.

وھكذا، نصل إلى حقیقة باھرة توصل الدارس والقاري إلى مراده من الدراسة 
األصیلة والمراد في ھذا الفن العظیم الذي ھو نفاق ألسنتنا وھو أن كتاب 

بي "القصة القصة جدا" ألحمد جاسم الحسین ھو أول كتاب في العالم العر
یعرف قراء العربیة بفن أدبي جدید أال وھو فن القصة القصیرة جدا. ومازال 
القراء العرب یقفون منھ مواقف متناقضة فھناك من یدافع عنھ جملة وتفصیال. 
وھناك من یرفضھ باسم المحافظة على الذوق الشعبي السائد. وھناك من ظل 

لیبدي رأیھ بكل  یعرف أن یضع قدمیھ منتظرا الفرصة السانحة متردد ال
صراحة وإقناع ولكن من المھم جدا أن الجملة "المحافظة على األصل القدیم" ال 
معنى لھا ألن الزمان قد استدار كھیئتھ یوم خلق اللھ السموات واألرض فكل 
شئ حادث فاإلنسان سیحدث أشیاء جدیدة في الدنیا وھذا ما أعطى اللھ لھ من 

 ا سعى وأن سعیھ سوف یرى.یوم خلقھ وأن لیس لإلنسان إال م
عالوة على ذلك فقد قدم أحمد الحسین تنظیرا للقصة القصیرة جدا باالعتماد 
على استقراء أركانھا التي حصرھا في أربعة مقومات أساسیة: الجرأة ووحدة 
الفكر والموضوع والتكثیف والقصصیة. ھذه ھي األركان الخمسة لھا أھمیة 

واألدباء اآلخرون یسترشدون منھا بدون تكلم ال بالغة في صوغ ھذا الفن الجدید 
 معنى لھا.

كما حدد لھا مجموعة من التقنیات والعناصر والشروط التي قد تحضر في ھذا 
الفن أوتغیب كالرمزیة والتناص واالنزیاح واألسطورة والمفاجأة واإلدھاش 

عضا والطرافة وتشغیل الحیوان واألنسنة والمفارقة ھذه العناصر تشد بعضھا ب
حتى تتكونت من مجموعھا مفارقات عجیبة ومصادفات غریبة ولو بأتیت 

 المفاھیم الدقیقة.
وقد قدم الدارس قراءات نقدیة فنیة ومرجعیة وتاریخیة وشعریة لمجموعة من 
النصوص التي تندرج ضمن جنس القصة القصیرة جدا دون أن یبحث عن 

ترم خصوصیاتھ التعبیریة منھجیة تقنیة خاصة بھذا الجنس األدبي الجدید فتح
 والداللیة والمقصدیة.
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وقد ربط الدارس القصة القصیرة جدا بالتربة العربیة تولیدا ونشأة وبنیة وقالبا 
وموضوعا لكنھ نسي أن للقصة القصیرة جدا بأمریكا الالتینیة تأثیرا كبیرا في 

یرة جدا كتاب القصة القصیرة جدا في عالمنا العربي. وقد أثبتنا أن القصة القص
عربیا قد خرجت من معطف جبران خلیل جبران كما خرجت القصة القصیرة 

). ھذان العمالقان من Gogol(غربیا من معطف الكاتب الروسي غو غول 
عمالقة األدب العربي أدا دورا ریادیا في رصد بنیان القصة القصیرة جدا ولھما 

بي وخارج الوطن الفضل في ھذا المجال على األمة األدبیة في الوطن العر
 العربي.

 
 جذورھا:

ثمة مجموعة من الموقف المتعلقة بجذور القصة القصیرة جدا فھناك من یرى 
أن جذور القصة القصیرة جدا غربیة لیس إال. وھناك من یدافع عن الجذور 
العربیة التراثیة تأصیال وتأسیسا. وھناك من یربط القصة القصیرة جدا 

فمثال "الروایة الفرنسیة الجدیدة" لكننا نضیف  بجذورھا الفرنسیة واألوربیة
موقف آخر یربط القصة القصیرة جدا بجذور ھا الضاربة في تربة آداب أمریكا 
الالتینیة ھذا ھو الجدل المعروف كما في كل صنف من صنوف اآلداب والفنون 

 والتاریخ والسیاسة والثقافة ولیس ھذا من القبیح إذا جاء بخیر جدید.
وقف األول أو االتجاه التغریبي أن القصة القصیرة جدا في الحقل ویعني الم

الثقافي العربي قد تأثرت بمجموعة من النصوص القصیرة التي كتبھا الروائیون 
غربیون ینتمون إلى الروایة الفرنسیة الجدیدة مثل: ناتالي ساروت كما في 

یر عملھا "انفعاالت" ونصوص كل من: كلود سیمون ومشیل بوتور وروب
بیانجیھ ومارغریت دورا وغیرھم ومن المؤكد أن جمیع الفنون والصنوف من 
اآلداب لھا جذورھا العربي الخالص فلونھا الغرب وقدمھا بقالب جدید وادعى 

 أننا موجدون لھذه الفنون واآلداب ھذه ھي حقیقة ظاھرة.
في  ویرى االتجاه التأصیلي أن للقصة القصیرة جدا جذورا عربیة قدیمة تتمثل

الموروث السردي مثل الخبر والنكتة والطرفة والحدیث والمقامة والمثل 
والقصة والنادرة والفكاھة واألسطورة والخرافة والحكم والتوقیعات وقصص 

 الحیوان.
وھكذا نقول أن ھذه الطبیعة التي فطرت من قلب البشر وخرجت إلى عالم 

اس القراء "فلیست الظھور أعلنت الضوضاء والضجة الصخب بین أوساط الن
القصة القصیرة جدا جنسا أدبیا قائما بذاتھ یؤسس بنفسھ وإنما ھو نوع أدبي 
فرعي لھ أصول یتكى علیھا ویستمد وجوده منھا كالنادرة والطرفة والخبر 
واألسطورة والخرافة والحكمة والمثل والحكایة الشعبیة والمقامة وغیرھا 

 القاص على ذلك.  بتأثیث سردي یقترب أو یبتعد بحسب قدرة
ویتضح لنا مما سبق أن القصة القصیرة جدا لھا أوصولھا في أرض اللغة 
العربیة وفرعھا في سماء األدب العربي الخالص ولكن بعض أوراقھا قد 
تطایرت ووصلت إلى تربة غربیة فاستغلتھا كثیرا وكستھا لباسا غربیا كشف 

جدا غربیا على لسان  الغربیة وأخفت العربیة ھكذا صارت القصة القصیرة
بعض المتنورین فعلى كل حال لھا مقومات تعود إلى الموروث السردي العربي 
القدیم وخاصة السردیات والمحكیات ذات النفس الكثیر جدا. لكن لھا أیضا 
مقومات أخرى تستمد من القصة القصیرة جدا في حقلھا الغربي عن طریق 

لوم جدا أن العطاء واألخذ طریق قدیم المثاقفة والترجمة والتعلم وھذا من المع
وسبیل مستقیم البأس بھ في أیة مرحلة من مراحل الحیاة الدنیویة وفي أي مجال 

 من مجاالت اآلداب والفنون واألنواع المتعددة في الذوق السلیم.
لھذا الفن الولید في الحقیقة جذور عربیة تتمثل في السور القرآنیة القصیرة  

وأخبار البخالء واللصوص والمغفلین والحمقى وأحادیث  واألحادیث النبویة
السمار عالوة على النكت واألحاجي واأللغاز دون نسیان نوادر جحا ومن ثم 
یمكن اعتبار الفن الجدید امتدادا تراثیا للنادرة والخبر والنكتة والقصة والحكایة 
 ویعد في العصر الحدیث امتدادا للقصة القصیرة التي خرجت مت معطف
الكاتب الروسي غوغول. ھذا وقد ظھرت القصة القصیرة جدا في أدبنا العربي 
الحدیث وذلك حسب المعلومات التي بین أیدینا منذ فترة مبكرة مع جبران خلیل 
جبران في كتابیھ " المجنون" و "التائھ" كما انتشرت في األربعینیات من القرن 

یوسف عواد مجموعتھ  العشرین وذلك عندما نشر القاص اللبناني توفیق
م، واحتوت على قصص قصیرة جدا لكنھ 1944القصصیة: العذرى" عام 

سماھا:"حكایات". وفي الفترة نفسھا سینشر المحامي العراقي یوئیل رسام 
قصصا قصیرة جدا كمایقول الناقد باسم عبد الحمید حمودي فعد ذلك بدایة 

تكتب القصة القصیرة جدا ظھور ھذا الفن في العراق ثم تالحقت األجیال التي 
في العراق وكثر اإلنتاج ما بین عقد الستین وعقد السبعین من القرن الماضي. 

قصص قصیرة جدا في البالد وذالك مع الكاتب العراقي شكري الطیار  فانتشرت
الذي نشر آنذاك الكثیر من نصوصھ في الصحف والمجالت العراقیة وخاصة 

م. كما أوردت بثینة الناصري في 1985مجلة: "الكلمة" التي توقفت سنة 
م قصة سمتھا "قصة 1974مجموعتھا القصصیة "حدوة حصان" الصادرة عام 

 قصیرة جدا" ونشر القاص خالد حبیب الراوي خمس قصص قصیرة جدا 
م، ونشر عبدر الرحمن 1975ضمن مجموعة "القطار اللیلي" الصادرة عام 

نفسھا. كما كتب األدیب ھیثم بھنام مجید الربیعي قصصا قصیرة جدا في الفترة 
م بعنوان: "صدى" ونذكر كذلك ضمن الالئحة: 1977بردى قصتھ األولى سنة 

جمعة الالمي وأحمد خلف وإبراھیم أحمد وآخرین الذین بذلوا جھودھم الجبارة 
تجاه تطور القصة القصیرة جدا في الوطن العربي حتى ظھرت القصة القصیرة 

في السبعینیات من القرن العشرین كما نجد ذلك جلیا جدا في سوریا وفلسطین 
عند الكاتب السوریین أمثال زكریا تامر ونبیل جدید وولید إخالصي والفلسطیني 

م 1996محمود علي السعیدي أما المغرب فظھرت القصة القصیرة جدا في سنة 
فمن المحاولین األولین في ھذا الصدد الحسین زروق في مجموعة "الخیل 

م، 2001" وجمال بوطیب في مجموعة القصصیة القصیرة جدا سنة واللیل
وثمة محاوالت أخرى في ھذا المجال لم تزل تبدو في حیز اإلمكان والوجود 
كما نجد ذلك عند: یوسف الشاورني ونجیب محفوظ ومحمد زفزاف وأحمد 
زیادي وإبراھیم بوعلو في مجموعتھ القصصیة "خمسون أقصوصة في خمسین 

ھر لنا أنھا كلھا عن غیر وعي وقصد ویتبین لنا من كل ھذا أن والدة دقیقة" فیظ
فن القصة القصیرة جدا وذلك من حیث الوعي والمقصدیة بشروط الجنس 
تحبیكا وتخطیبا كانت والدة عراقیة وذلك علي غرار والدة قصیدة التفعیلیة مع 

غیر وعي بدر شاكر السیاب ونازك المالئكة. ولكن والدة ھذا الفن وذلك من 
وإدراك مع أن والدة جبرانیة بدون منازع. فعلى الرغم من ذلك لم تتبلور القصة 
القصیرة جدا باعتبارھا جنسا أدبیا جدیدا من جھة ولم تثر الجدال الفكري 
وإلبداعي حول االعتراف بمشرو عیتھا في ساحتنا الثقافیة من جھة أخرى إال 

ذلك في دول الشام "السوریا على مع بدایة التسعینیات من القرن العشرین و
سبیل الخصوص" ودول المغرب العربي "المغرب" على سبیل المثال. ومن 
األسباب الحقیقیة وراء ظھور ھذا الفن القصصي الجدید في عالمنا العربي: 
وتیرة الحیاة السریعة وإكراھات الصحافة والغزو اإلعالمي الرقمي 

ة نصوص القصاصین الغربیین واإلكتروني والمثاقفة مع الغرب وترجم
وإستحاء كتابات كتاب أمریكا الال تینیة والمیل إلي كل ماھو سریع وخفیف 
وتفضیل خاصیتي اإلیجاز واالختصار في عملیتي: اإلبداع والترسل. ألن الكالم 
كما عند العرب وبلغاتھم وفصحائھم ما قل ودل فطابق المقال المقام أوال ثم 

ل ثانیا. ومن باب اإلضافة تعد سوریة من الدول راعى الكالم مقتضى الحا
العربیة األولى والسباقة إلى إرساء فن القصة القصیرة جدا تنظیرا وإبداعا 
وكتابة وإشرافا ونقدا وذلك منذ السبعینیات من القرن العشرین وال سیما مع 
المبدع المتمیز زكریا تامر الذي كتب مجموعة من القصص القصیرة جدا بشكل 

ي عفوي وولید إخالصي في محموعة "الدھشة في العیون القاسیة" تقائ
م). فقد 1976في مجموعة. "الرقص فوق األسطحة" ( م)، ونبیل جدید1972(

كانت الملتقیات األولى للقصة القصیرة جدا تقام بسوریة ومنھا انطلق ھذا الفن 
ا" للناقد بشكل حقیقي تنظیرا وتطبیقا وتوجیھا. ویعد كتاب "القصة القصیرة جد

السوري أحمد جاسم الحسین أول كتاب ینظر للقصة القصیرة جدا با لوطن 
م، وتبعھ كتاب الفلسطیني یوسف 1997العربي وقد تم نشره بسوریة سنة 

م. ھذا وقد 2004حطیني: "القصة القصیرة جدا بین النظریة والتطبیق" سنة 
منا ھذا إذ یمكن انتشعت القصة القصیرة جدا بسوریة انتعاشا كبیرا إلي یو

الحدیث عن كثیر من المبدعین المتمیزین في ھذا الفن المستحدث مثل: طلعت 
سقیر في مجموعتیھ "الخیمة و"السكین" وولید معماري ونضال الصالح ومحمد 
إبرھیم الحاج صالح وضیاء قصبجي ونجیب كیالي وعمران عز الدین في 

د وعدنان محمد مجموعة. "یموتون وتبقى أصواتھم"وعزت السید أحم
ونورالدبن االھاشمي وجمانة طھ وانتصار بعلة ومحمد منصور وإبراھیم خریط 

 وفوزیة جمعة المرعي.
 

 روادھا:
یعلم الجمیع أن ھناك الكثیر من كتاب القصة القصیرة جدا في العالم العربي 
حیث نستحضر من فلسطین فاروق مواسي ویوسف حطیني ومحمود علي 

سوریا المبدع زكریا تامر ومحمد الحاج صالح وعزت السعید. ونستدعي من 
السید أحمد وعدنان محمد ونور الدین الھاشمي وجمانة طھ وانتصار بعلة 
ومحمد منصور وإبراھیم خریط وفوزیة جمعة المرعي وعمران عز الدین 

 أحمد وغیرھم من األدباء الماھرین.
لناصري وخالد حبیب ونذكر من العراق: شكري الطیار وإبراھیم سبتي وبثینة ا

الراوي وھیثم بھنام بردي الذي كتب مجموعات قصصیة عدة ضمن ھذا الفن 
م، و"اللیلة الثانیة بعد 1989الجدید كمجموعتھ "حب مع وقف التنفیذ" سنة 

م، وقد جمع كل ھذه 2000م، و"عزلة أنكیدو"سنة 1996األلف" سنة
موعات القصصیة المجموعات في كتاب بعنوان "القصة القصیرة جدا: المج

 م".1989-2008
ونذكر من المغرب: حسن برطال وسعید منتسب وعبد اللھ المتقي وجمال الدین 
الخضیري ومصطفي لغتیري وحمید ركاطة والسعدیة باحدة والحسین زروق 
وجمال بوطیب وفاطمة بوزیان ومحمد فاھي ومحمد تنفو وإسماعیل
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م بوعولو ومحمد زفزاف وأحمد البویحیاوي وعز الدین الماعزي ومحمد إبراھی 
زیادي وعزیز بومھدي وعبد الرحیم الحجري والمھدي الودغیري وعبد المجید 
الھواس ومصطفى جباري وسعید الفاضلي وسعید بوكرامي ومحمد عتروس 
وعبد العالي براكات وأنیس الرافعي وتوفیق مصباح ومصطفى الكلیتي ومحمد 

د أشویكة وفوزي بوخریص وعبد عزالدین التازي وھشام بن الشاوي ومحم
الطیف النیلة وسعید أحباط ونور الدین محقق وعبد الحمید الغرباوي وعبد 
العالي بركات وحسن البقالي ومحمد الشایب وسامي دقاقي وحسن األشرف 
ومحمد العناز وعبد الفتاح بن الضو وجبران أبو مروان كرناوي ومحمد داني 

شیر األزمي وھشام حراك ورشید البوشاري ومیلود بنباقي وتوفیق مصباح والب
وخالد سلیكي وأحمد لویزي وكریم راضي ومحمد زیتون ومحمد الكالف 
ومحمد مفتوح ومنصف بندحمان و عبد الرحمن بویعالوي وعبد الواحد استیتو 
والطاھر لكنزي ومحمد سعید الریحاني وإبراھیم أبویھ ومحمد العزوزي وعبد 

ایني ومصطفى طالبي وكمال دلیل الصقلي  لوورالغني صراض ومحمد أكراد ا
وعبد الغفور خوي وحسن ملواني وإسماعیل غزالي وأو سعید لحسن ومحمد 

 معتصم وعبد الحكیم باكي وعمر طاوس وعبد السالم بلقاید وجمیل حمداوي.
ونذكر من الجزائر عبد القادر برغوث الذي كتب مجموعة من النصوص 

مواقع رقمیة وال سیما إیالف، موقع إیالف،  القصصیة القصیرة جدا في عدة
 م.2006-12-26موقع رقمي، بتاریخ: 

ونستحضر من المملكة العربیة السعودیة حسن علي بطران في مجموتھ "نزف 
من الرمال" وحسن بن علي البطران:نزف من تحت الرمال، صدرت بالمملكة 

المصبح في مجموعتھ م. وفھد 2009العربیة السعودیة في طبعتھا األولى سنة 
 یستدق" "الزجاج وحروف النافذة" وسھام العبودي في مجموعتیھا "خیط ضوء

سھام العبودي: خیط ضوء یستدق، المكتبة الوطنیة، األردن، الطبعة األولى سنة 
 م. و "ظل الفراغ".2004

وإذا ما أردنا أن نتحدث عن البدایات األولى لھذا الفن في وطننا العربي سنجد 
یرا من المبدعین العرب كتبوا قصصا قصیرة جدا في فترة مبكرة أن كث

وظھرت محاوالت عدیدة في ھذا المجال تندرج ضمن مرحلة البدایات حیث إن 
معظمھا إن لم نقل كلھا كانت عن غیر وعي كما نجد عند: یوسف الشاورني 
ونجیب محفوظ ومحمد زفزاف. ولم یظن ھؤالء أن أعمالنا ھذه ستظھر على 

 العالم وسیسئلون الناس عنا عنھا حتى أصبحت عمال أدبیا مھما. ساحة
ففي العراق نشر في األربعینیات المحامي نؤئیل رسام قصصا قصیرة جدا كما  

یقول الناقد باسم عبد الحمید حمودي فعد ذلك بدایة لظھور ھذا الفن في العراق. 
ي مرحلتي ثم تالحقت التجارب حتى بلغت درجة كبیرة من النضج الفني ف

الستینیات والسبعینیات فنشر بثینة الناصري في مجموعتھا "حدوة حصان" 
خالد  م قصة أسمتھا "قصة قصیرة جدا" ونشر القاص1974الصادرة عام 

حبیب الراوي خمس قصص قصیرة جدا ضمن مجموعتھ "القطار اللیلي" 
 م، ونشرھا عبد الرحمن مجید الربیعي في نفس الفترة1975الصادرة عام 

وكذلك جمعة الالمي وأحمد خلف وإبراھیم أحمد وآخرین ویبدو أن تطور وعي 
القاص واطالعھ على التجارب العربیة والعالمیة وتحلیل النتائج المستخلصة 
أدى إلى إنتاج نوع آخر من القصة یختلف كلیا عن ما ھو سائد أصال مع أن 

عینیات مقارنة بظھوره في األرب بعض الدالئل تشیر إلى أن ھذا الفن بدأ عراقیا
عربیا لو استثنینا تجربة القاص اللبناني توفیق یوسف عواد الذي أصدر 

م، واحتوت على قصص قصیرة جدا 1944مجموعتھ القصصیة (العذرى) عام 
لكنھ اسماھا "حكایات" إبراھیم سبتي: محنة القصة القصیرة جدا، مجلة الحوار 

 م .2006-05-26اریخ ، بت1562المتمدن، مجلة رقمیة، بغداد ع: 
وإذا كان عدد من الدارسین یقرون بأن القصة القصیرة جدا نشأت في أمریكا 
والغرب ثم إنتقلت إلى عالمنا العربي عن طریق الترجمة والمثاقفة وال عیب في 
ذلك فإنھ یجب أن نقر أیضا بفرضیة تأسسھا على جوانب من موروثنا السردي 

والطرفة واألسطورة والخرافة والحكمة والمثل  الزاخر ممثال في الخبر والنادرة
والحكایة الشعبیة والمقامة وغیرھا. لھذا فقد تتبع الناقد المغربي جمیل حمداوي 
ھذا الفن الجدید بالتحقیب في مساره الثقافي العربي إلي یوم الناس ھذا فخلص 

  إلى أن ثمة خمس مراحل مرت بھا القصة القصیرة جدا وھي كآلتي:
 

 مراحلھا في األدب العربي:
الیمكن فھم القصة القصیرة باعتبارھا فنا مستحدثا في الساحة العربیة المعاصرة 
إالبربطھا ببعدھا التاریخي والتكویني وال یمكن أیضا بشكل من األشكال 
استیعاب مكوناتھا الفنیة والجمالیة والداللیة والمقصدیة إال إذا تتبعنا ھذا الفن 

وتحقیبا وتصنیفا في األصول العربیة الخالصة وذلك بالنبش في  الجدید تأریخا
جذوره السردیة العربیة القدیمة واالنفتاح على إنتاجات اآلخرین في الثقافة 
الغربیة وتتبعھ بالتحقیب في مساره الثقافي العربي من بدایة القرن العشرین إلى 

المراحل والفترات یومنا ھذا. ویعني ھذا أن للقصة القصیرة جدا مجموعة من 
التاریخیة الھامة التى مرت بھا مدا وجزرا ھذه ھي حقیقة القصة القصیرة جدا 
في التاریخ العربي للفنون اآلداب فحینما نؤرخ للقصة القصیرة جدا في أدبنا 
العربي فثمة مجموعة من المراحل التى ینبغي تحدیدھا واستعراضھا لذا یمكن 

 متعاقبة التالیة:الحدیث تاریخیا عن المراحل ال

 المرحلة التراثیة:
نجد في تراثنا العربي القدیم مجموعة من األشكال السردیة النثریة تقترب بشكل 
من األشكال من القصة القصیرة جدا كا لحدیث والخبر والفكاھة والنادرة 
والمستملحة والطرفة واألحجیة والكالم والحكایة والقصة والمقامة واللغز واآلیة 

ذا أن للقصة القصیرة جدا جذورا عربیة قدیمة تتمثل في السور القرآنیة ویعني ھ
القصیرة واآلحادیث النبویة الشریفة وأخبار البخالء واللصوص والمغفلین 
والحمقى وأحادیث السمار ومن ثم یمكن اعتبار الفن الجدید امتداد تراثیا للنادرة 

ألرجوزة والخطبة والخرافة والخبر والنكتة والقصة والحكایة واللغز والشعر وا
وقصة الحیوان والمثل والشذرة والقبسة الصوفیة والكرامة. ھذا ویعج كتاب 
"المستطرف في كل فن مستظرف" منشورات النور للمطبوعات، بیروت، 

م. لشھاب الدین محمد بن أحمد األبھشي  2004لبنان، الطبعة الطبعة الثانیة 
تتخذ طابعا تراثیا ورمزیا واجتماعیا بمجموعة من القصص القصیرة جدا، وھي 

وتشیر إلى أن ما حواھا ھذا الكتاب ھو من أصیل القصة القصیرة جدا والزم 
للقاري والطالب والدارس أن یستفید من مثل ھذه الذخائر العلمیة والمعرفیة كي 

 یصل إلى ما یرید ھواه.
 

 مرحلة الكتابة الالواعیة:
قصیرة جدا بعفویة وتلقائة دون علم أو وعي تتسم ھذه المرحلة بكتابة القصة ال

أو درایة بھا نظریة وتطبیقا وتبدأ ھذه المرحلة من بدایة القرن العشرین وتمتد 
أو حتى سنوات  حتى سنوات التسعین في بعض الدول العربیة كا لمغرب مثال

األلفیة الثالثة في دول عربیة أخرى كلیبیا والجزائر وموریتانیا وتونس وذلك إذا 
تحدثنا طبعا عن إصدار المجموعات القصصیة القصیرة جدا. ومن ثم فقد وجدنا 
في ھذه المرحلة نماذج سردیة قصصیة قصیرة جدا كتبت بطریقة عفویة 
وتلقائیة دون أن یكون لدى صاحبھا وعي بقضیة التجنیس بأنھ تجنیسا وتنمیطا 

ائھ" و"المجنون" وتنویعا كما نلفي ذلك عند جبران خلیل جبران في كتابیھ "الت
في العقد الثاني من القرن العشرین وما نجده من نصوص قصیرة جدا عند 
نجیب محفوظ كما في كتابھ "أحالم فترة النقاھة" لنجیب محفوظ، دار الشروق، 

م. وما كتبھ یوسف إدریس، وزكریا 2005القاھرة مصر، الطبعة األولى سنة 
م. ویوئیل رسام 1944ى" عام تامر، وتوفیق یوسف عواد في مجموعتھ "العذر

وذنون أیوب ویاسین رفاعیة والطیب صالح ومحمود تیمور وسعد مكاوي 
ویوسف الشاورني وخالد حبیب الراوي وعبد الرحمن الربیعي ومحمد عبد 
المجید ومحمد إبراھیم بوعلو صاحب مجموعة "خمسون أقصوصة في خمسین 

م من اآلخرین الذین حاولوا م. وما كتبة أحمد زیادي و غیرھ1983دقیقة" عام 
محاولة جادة رصینة طیبة تجاه ھذا الفن الجدید وما برز من العباقرة النابغین 

 في مجال األدب والفن والروایة ھذه ھي األصل من العلوم والفنون.
 

 بتجنیسھا: مرحلة الوعي
أما ما یتعلق بمرحلة الوعي بتجنیس القصة القصیرة جدا فتمتد ھذه المرحلة من 
سنوات السبعین إلى یومنا ھذا فقد ولدت القصة القصیرة جدا بالعراق على 
غرار شعر التفعیلة مع بدر شاكر السیاب ونازك المالئكة حیث أوردت بثینة 

م. 1974الناصري في مجموعتھا القصصیة "حدوة حصان" الصادرة عام 
قصة سمتھا "قصة قصیرة جدا" ونشر القاص خالد حبیب الراوي خمس 

م. 1975قصیرة جدا ضمن مجموعة "القطار اللیلي" وقد صدرت سنة قصص 
"الرصاصة". ویعد من  ونشر القاص الفلسطیني محمود علي السعید مجموعتھ

الكتاب األوائل الذین استخدموا مصطلح القصة القصیرة جدا، أنھ یغلف قصصھ 
ید القصیرة جدا بالخاصیة الشعریة ألنھ كان شاعرا موھوبا ونشر السوري ول

م تحت عنوان "الدھشة في العیون 1972إخالصي مجموعتھ األولى سنة 
القاسیة" ونشر السوري نبیل حداد مجموعتھ البكر "الرقص فوق األسطحة" 

م. ویعني ھذا بشكل من األشكال أن فترة السبعینیات من القرن 1976سنة 
جنیسي الماضي ھي نقطة انطالق القصة القصیرة جدا في العالم العربي بوعي ت

مقصود. ویمكن اعتبار ھذه المرحلة كذلك مرحلة التجنیس والتأسیس لفن أدبي 
القول كذلك بأن ثمة أقاصیص قصیرة  جدید ھوفن القصة القصیرة جدا. ویمكن

في سنوات الستین بید أنھا لیست قصصا قصیرة جدا وال تتوفر فیھا مكونات 
 ة التجنیس.ھذا الفن األدبي الجدید باإلضافة إلى عدم وجود نی

وأجناسیا  وعلى الرغم من ذلك فإن القصة القصیرة جدا لم تتبلور فنیا وجمالیا 
إال مع بدایة التسعینیات من القرن الماضي وخاصة في العراق ودول الشام 
وبالضبط في سوریة. بید أنھا لم تنتعش كما وكیفا إال في المغرب الذي أصدر 

یرة جد. وبالتالي كانت الدولة بمفرده أكثر من ستین مجموعة قصصیة قص
 األكثر بروزا من غیرھا في ھذا الجنس األدبي المستحدث إبداعا ونقدا توثیقا.

 
 مرحلة التجریب والمثاقفة:

وفي مرحلة التجریب والمثاقفة تحلیل ھذه المرحلة على استفادة كتاب القصة 
ایة الفرنسیة القصیرة جدا من تقنیات السرد الغربي كما یتضح ذلك جلیا في الرو

الجدیدة والروایة النفسیة المنولوجیة: روایة تیار الوعي وروایة ما بعد الحداثة 
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والقصة القصیرة جدا بأمریكا الالتینیة،كما كتبھا كل من: خولیو كور ناثار 
وخوان خصوصي أریوال وخولیو طوري وأدولفو بیوي كاسارس وإدور دو 

أوكتامبو وبور خیس وخوان بوش غالیانو وروبرتو بوالنیو وفكتوریا 
وأوغیستو مونتیرو، ومن ثم فقد استعان كتاب القصة القصیرة جدا بالعالم 
العربي بتقنیة التشظي وتشغیل االستراع واإلكثار من نقط الحذف وتسریع 
الزمن وانتقاء األوصاف والمیل إلى االختزال والتكثیف واالقتصاد وتخییب أفق 

تنویع الرؤى السردیة وتشذیر السرد واالستفادة من االنتظار وخلخلة السرد و
الفانطاستیك والشاعریة واألسطورة والرمز والتناص ھذه ھي تقنیات الفنون 
األدبیة التي تتبلور وتتزین على ساحة األوراق لتكون في طیات الزمان إلى أبد 

میتا اآلبدین ولذا یقال من الحق أن تكون میتا فحیا ومن الفاسد أن تكون حیا ف
 واألمثلة كثیرة متنوعة لھذه األمثال العربیة.

 
 مرحلة التأصیل:

وفي مرحلة التأصیل نرى أن بعض الكتاب من العرب بدؤوا في تأصیل 
قصصھم القصیرة جدا كتابة وبناء وقالبا وتشكیال ورؤیة كما فعل جمال 
الغیطاني وأحمد توفیق وبنسام حمیش ورضوي عاشور وغیرھم الذین ساھموا 

مجال الروایة. ونالحظ ھذا التأصیل جلیا عند بعض الكتاب المغاربة إیضا  في
مثل مصطفى لغتیري وجمال بوطیب ومحمد تنفو وجمال الدین  إن بطریقة كلیة

الخضیري الذي كتب أخیرا مجموعة تراثیة متمیزة عربیا وھي بأكملھا تأصیل 
 في تأص یل وھي تحت عنوان "حدثني األخرس بن صمام".

للقصة القصیرة جدا یتمثل في  لقاء النظرة العابرة على تاریخ طویلبعد إ
مجموعة من المراحل والحقب ویمكن حصرھا في المرحلة التراثیة التي 
ارتبطت باألجناس واألنواع واألنماط السردیة العربیة القدیمة، ومرحلة الكتابة 

م القصصیة الالواعیة منذ بدایة القرن العشرین، وذلك مع مجموعة من األقال
القصیرة جدا، التي كتبت ھذا الفن السردي الجدید بعفویة وتلقائیة مباشرة. وفي 
ھذا الصدد، یمكن الحدیث أوال عن بدایة جبرانیة بامتیاز ویمكن الحدیث ثانیا 
عن مرحلة التجنیس في سنوات السبعین التي انطلقت بالعراق والشام وھناك 

اح على تقنیات السرد الغربي وثمة رابعا ثالثا مرحلة تجریبیة تتسم باالنفت
 مرحلة التأصیل التي تستلھم التراث العربي بناء وقالبا وصیاغة ورؤیة.
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