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ممخص البحث

تنتمي مجموعة التماىي القصصية لمقاص ىيثـ بيناـ بردي الى جنس القصة
القصيرة جدا بوصفيا فنا ابداعيا ولونا نثريا لو اسسو ومبادئو واف لو تقنيات خاصة
يتـ توظيفيا في خدمة االدب .
وقد تناولنا اليات البناء السردي القصير في ىذه القصص وذلؾ عمى ثالثة
محاور ىي :
- 1بيف القصة والقصة القصيرة جدا .
- 2بيف قصيدة النثر والقصة القصيرة جدا .
- 3البناء السردي في التماىي .

المقدمة
ولد القاص ىيثـ بيناـ بردى في محافظة نينوى عاـ

1953وىو عضو اتحاد

األدباء والكتاب في العراؽ وعضو اتحاد األدباء والكتاب العرب وتعد رواية ( الغرفة
 )213أوؿ رواية منشورة لو عاـ .1987
وقد امتاز القاص ىيثـ بيناـ بردى بذلؾ الخط اإلبداعي المميز في الكتابة
القصصية القصيرة جدا وقد مارس الكتابة النقدية أيضا في كتبو ( قصاصوف
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 2009و (الذي رأى األعماؽ كميا)

و(انثياالت) .2007
وتنتمي مجموعتو القصصية ( التماىي ) إلى جنس القصة القصيرة جدا بوصفيا
فنا إبداعيا ولونا نثريا لو أسسو ومبادئو وأف لو تقنياتو الخاصة التي يتـ توظيفيا في
خدمة األدب.
وقد جعميا القاص في قسميف ضـ األوؿ الذي عنوانو الحياة سبع عشرة قصة
قصيرة جدا واشتمؿ القسـ الثاني الذي عنوانو مارس عمى ست عشرة قصة قصيرة
جدا ..وقد صدرت ىذه المجموعة في طبعتيا األولى عف دار الشؤوف الثقافية العامة
في بغداد عاـ ..2008
وألجؿ تحميؿ تمؾ القصص والوقوؼ عمى بنائية كؿ واحدة منيا عمدنا إلى اعتماد
النظر السردي في كشؼ تعالقات البناء النصي والسيميائي بحثا عف دالالت الكينونة
وبناء عمى أربعة محاور ىي:
وأغوار اليوية
ً
 .1القصة القصيرة جدا.
 .2بيف القصة والقصة القصيرة جدا.
 .3بيف قصيدة النثر والقصة القصيرة جدا .
 .4البناء السردي في التماىي .

القصة القصيرة جدا :
ال يخمو التغريب القصصي مف التجدد والظيور باستمرار فيو إبداع يتجدد بتجدد
الحياة  ،والف الكاتب ىيثـ بيناـ بردى مبدع فيو متجدد ويتجسد تجدده في التجريب
السردي في كتابة الرواية والقصة القصيرة تارة والمسرحية أخرى والقصة القصيرة جدا
ثالثة.
وىذا النوع القصصي األخير واف كاف ال يزاؿ بك ار لـ ينضج بعد عند اغمب
قصاصينا وكتابنا إال أف ذلؾ لـ يمنع الروح التجريبية لدى القاص مف المغامرة
وتجريب ىذا الشكؿ مف الكتابة .
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وألنو مارس كتاب القصة القصيرة لـ يجد بدا مف تجريب الشكؿ الثالث مف
أشكاؿ القصة وىو القصة القصيرة جدا وقد جاء تجريبو متوزعا في ثالثية محورية
ىي الشاعرية والفانتازية والرمزية .
ونستدؿ في إطار ىذه التعادلية التوازنية أف القاص عارؼ بما يفعؿ ومدرؾ
لألرضية التي يجرب عمييا فقد وسـ مجموعتو القصيرة جدا ب(التماىي) موظفا
تقنيات السرد التقميدية منيا والحداثية أيضا كاالسترجاع واالستباؽ في بناء الزمف
ومقاطع الوصؼ والحوار وتشكيالت الصورة والحذؼ فضال عف االمحاء والمفارقة .
ومف ىنا نممس التحدي الذي يواجيو كاتب القصة القصيرة جدا ىذا التحدي
الذي ال يممسو مف يمارس كتابة فنوف القصة األخرى واف كاف بدرجات مختمفة.
1

وقد كتب نقاد كثيروف عف ىذا الفف مثؿ د .نجـ عبد اهلل كاظـ

الحميد حمودي وأحمد جاسـ الحسيف، 2د.يوسؼ الحطيني.3
واىتـ الدكتور جميؿ حمداوي

4

وباسـ عبد

بفف القصة القصيرة جدا والتنظير ليا وذلؾ في

كتابو "مف أجؿ مقاربة جديدة لنقد القصة القصيرة جدا ( المقاربة الميكروسردية) وىو
يعني بالمقاربة الميكروسردية  " micro narrativeتمؾ المنيجية النقدية األدبية
المرنة والمنفتحة التي تدرس القصة القصيرة جدا في ضوء مكوناتيا الداخمية
وشروطيا الخارجية اعتمادا عمى مجموعة مف المستويات المنيجية الداخمية
والخارجية مع االستعانة بمجموعة مف المعايير والمقاييس والضوابط النقدية
والمصطمحات النقدية اإلجرائية سواء أكانت أصمية مقترنة بجنس القصة القصيرة جدا
أـ دخيمة ومشتركة مع باقي األجناس األدبية والفنوف األخرى".

5

6

وعنده أف ىذه

المقاربة تخضع لخطوتيف ىما مرحمة المكونات ومرحمة السمات..

بين القصة والقصة القصيرة جدا :
إف ىذا الموف القصصي حديث النشأة وىو وسيمة تعبيرية جديدة متميزة في
األسموب لـ يجربيا نجيب محفوظ وقؿ نطاؽ كتابتيا عند الجيؿ األوؿ مف
القصاصيف العراقييف ويقؼ نوئيؿ رساـ في مقدمة المحاوالت الجادة لمكتابة في ىذا
الفف .
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وكاف آرنست ىمنجواي أوؿ مف أطمؽ مصطمح "القصة القصيرة جداً" عمى

إحدى قصصو عاـ ـ ،1925ولـ يرد مصطمح القصص القصيرة جداً إال في ترجمة

كتاب "انفعاالت" لنتالي ساروت

التي ذىب الكاتب نياد التكرلي إلى

بػ"لرواية" وأضاؼ ليا فتحي العشري قصص قصيرة جدا.7

تسميتيا

والقصة القصيرة جدا فف إبداعي وجنس أدبي ولوف نثري فني لو أسسو ومبادئو
كما أف لو آليات معينة وتقنيات خاصة يتـ توظيفيا في خدمة ىذا الجنس األدبي.
ولعؿ أىـ سمة يجسدىا ىذا الموف القصصي القصير ىو التكثيؼ واالقتصاد
وقد يسمييا بعضيـ باألقصوصة وقد تسمى القصة الصاروخ..
واذا كانت القصة القصيرة فنا قصي ار ال يمتد إلى أكثر مف عشر صفحات ؛ فإف
القصة القصيرة جدا فف أكثر اختزاال وتكثيفا ال يمتد نفس كتابتيا إلى أكثر مف
صفحتيف وقد مارس الكاتب األمريكي جوف اوىا ار " كتابة األقصوصة في صفحة
ونصؼ الصفحة وتزدحـ الصحؼ اآلف بالقصص التي يقرؤىا الناس في خمس
8

دقائؽ "

وفي ىذا الجنس القصصي تقؿ الشخصيات واألحداث فيي ال تمتد وال تتشابؾ
الف الكاتب ينصرؼ عف رصد الواقع الخارجي مف خالؿ الغوص في أعماؽ
الشخصية وفكرىا ووجدانيا..وقد تشيع األحالـ والتخيالت البعيدة والذكريات
المختمطة..

9

واذا كانت القصة القصيرة ذات توزيع موحد لموحدات كؿ وحدة تأخذ ما يناسبيا
مف اإلضاءة أو التعتيـ ؛ فإف القصة القصيرة جدا غير ذلؾ ؛ ففي ىذا النوع مف
القصص ال تسمط األضواء إال عمى ما يبغي الكاتب إظياره  ،ويترؾ الجوانب
األخرى مظممة بغية تحفيز القارئ وحممو عمى االستدالؿ والتأمؿ  ،وصوال إلى إنارة
الجوانب المعتمة التي يتركيا القاص  ،أو كما يقوؿ باشالر " :نرى صو ار تنتج صو ار
نحتفظ بصورة في ذاكرتنا وىكذا أي اف الصورة ىي كؿ شيء عدا كونيا النتاج
المباشر لمخياؿ "

10

ومف ىنا فال تقسيـ منطقي متسمسؿ وال توزيع وحداتي متعادؿ  ،وقد يخمط
بعضيـ بيف القصة القصيرة والرواية القصيرة منشغميف بمسألة الحجـ وعدد الصفحات
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 ،ولعؿ فارقا جوىريا بينيما أال وىو إيقاع الموقؼ المكثؼ المعنى الذي لألسؼ ليس
لو أسس تضبطو أو معايير ترسـ لو..
وقد يرتبط اإليقاع "  ..بحركة األحداث وتطور الشخصيات وتصوير الجوانب
النفسية .وينوع القاص في قصتو بيف السرعة في الحركة والبطء فإذا رجع إلى الوراء
في الزمف ليبعث فنيا ما مف شأنو أف يجمي الموقؼ فعميو أف يكوف سريعا حتى ال
11

يقؼ الحدث طويال "

.

كما ال يستدؿ عمى الفارؽ بيف الرواية القصيرة و القصة القصيرة ،إال باإلحساس
والتذوؽ الفني ،واذا كاف " ..الموقؼ الروائي لو إيقاعو اليادئ المتميؿ  ..فاف
الموقؼ االقصوصي بالسرعة ونثر الممسة الدالة والكممة الموحية".12

وقد يتوغؿ فف القصة القصيرة جدا في الجوىر ال في الظاىر ويسعى نحو
العمؿ ال وراء المعموالت عبر تسخير الرمز والتجريد والالمعقوؿ والفانتازيا ويبقى
لمكاتب حرية االختيار التي " ال تحدىا القواعد كؿ التحديد وعبقريتو ىي التي تعينو
عمى اإلفادة مف الطريقة التي يختارىا أو عمى االنتفاع بكثير مف الطرؽ التي يزاوج

بينيا في قصتو ".13

وىناؾ خمط فني آخر ينبع مف ظاىرة التداخؿ االجناسي في انفتاح النص
السردي عمى النص الشعري باالقتصاد في المفظ وسرعة اإليقاع فتكوف القصة
القصيرة والقصيدة الشعرية متقاربتيف عمى المستوى التصنيفي لينتج عف ذلؾ ما
يعرؼ ب(القصة الشعرية القصيرة) .
وقد بزغ االتجاه التجريبي في القصة العراقية عموما خالؿ الستينيات حيف بدأ
البحث عف تقنيات سردية وأشكاؿ قصصية حداثية و" عبر عممية مخاض نفسية
وثقافية واجتماعية وسياسية معقدة فكانت الصيغة التجريبية تعبي ار عف تمرد فكري
ورؤيوي وجمالي شامؿ رافض لكؿ القيـ والمؤسسات واألعراؼ "

14

وكاف القاص العراقي المبدع ىيثـ بيناـ بردى قد عرؼ بكتابة األشكاؿ القصصية
بمختمؼ أنواعيا كالرواية والقصة القصيرة ؛ فقد كتب القػػاص رواية الغرفة

203

عاـ  ،1987ورواية قديسو خدياب  ،2008ولو مجاميع قصصية منيا تميباثي  ،كما
جرب الكتابة المسرحية في مسرحية الحكيمة والصياد. 2007
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وقد بدا القاص ىيثـ بيناـ بردى الذي ينتمي " إلى جيؿ السبعينيات في القصة
العراقية  ،بدأ النشر منتصؼ سبعينيات القرف الماضي "

15

 ،بممارسة كتابة القصة

القصيرة جدا كتجربة ريادية بدءا مف عاـ  1989فكتب (حب مع وقؼ التنفيذ قصص
قصيرة جدا) و(الميمة الثانية بعد األلؼ قص ص قصيرة جدا)  1995و(عزلة انكيدو
قصص قصيرة جدا) 2000
وقد جاء تجريب القاص ىيثـ ليذا الموف بعد أف توطد أسموبو الفني في السرد
والحوار والوصؼ وبعد أف صار لو لوف تأممي ميتافيزيقي ساحر لكنو واقعي أيضا ،
فكانت قصصو القصػيػرة مفاتيح تمج األفاؽ وال تغمؽ المسارات  ..إنيا مغامرات
تجريدية أكثر منيا تحصيمية مف منطمؽ أف " التجريدية ىي إظيار الحقيقة
الميتافيزيقية المطمقة لجوىر الحياة بصرؼ النظر عف الزماف والمكاف وخارج الزماف
16

والمكاف " ..

وىي مشاريع لطريؽ نيتدي إليو بأنفسنا ال بمساعدة النص أو صاحبو " وعظمة

الفناف ىي أف يعطينا فمسفتو ..مف خالؿ مواقؼ وجودية ألشخاص ".17

ولعؿ مف دوافع الكتابة في ىذا الفف ىو الرغبة في ولوج التأمؿ الفمسفي بغية
إكساب القراء بعدا جديدا يرمي إحػداث اليقظة المعرفية لوثبة إبداعية سردية عمى
مستوى الحدث والشخصيات وألجؿ " خمؽ وقائع معرفية نجد ترجمتيا في إثارة
المسائؿ وطرح القضايا أو في تشخيص الواقع وتحميؿ الظواىر  ..أو في إتقػاف فف
18

الفػيـ ولػعبة التفكر "

وقد تغدو بعض القصص القصيرة جدا لوحات أو رسومات يميز مالمحيا
نمطاف..النمط األوؿ يتمثؿ في اإليقاع الخفي لمغة المنسابة وينيض النمط الثاني
عمى اإلشارة الدقيقة في (الكممة والمضموف ) ومصائر الشخصيات اآلدمية .

بين قصيدة النثر والقصة القصيرة جدا :

كانت قصيدة النثر خير مثاؿ ألي تمرد شكمي عمى جنس أدبي لو قوانينو

وأشكالو واعني بو شعر التفعيمة .وىنا تأتي القصة القصيرة جدا تمردا جديدا ألنيا
جنس نثري ليس لو قوانيف تحده وىي تخالؼ جنسيا المألوؼ الذي لو قوانينو وأشكالو
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وقد وجد النقد األدبي " نفسو عاج از تماما عف الحكـ عمى مؤلفات تيدؼ طواعية إلى

تحطيـ كؿ شكؿ وكؿ بنية أدبية ".19

واذا كانت القصة بأنواعيا جميعا تناسقية ؛ فاف القصة القصيرة جدا فوضوية
كضرورة حيوية ألنيا تفكؾ الوحدة والقانوف لتعيد صياغة الوحدة والقانوف برتبة فنية
متساوية وبال دونية في النظر إلييا بالنسبة إلى األشكاؿ القصصية األخرى .
فالقصة القصيرة جدا ىي تمرد أكثر منيا توطف وفوضى أكثر منيا كيفية ،
ويكمف موضع التعقيد والصعوبة في إنتاج ىذا النوع مف التجنيس األدبي بما يتطمبو
مف جيد معرفي عقمي أوال وحس تصويري داخمي انفعالي ثانيا ..
ولما كاف البعداف العقائدي الفمسفي الميتافيزيقي والنفسي الباطني الغائر يشمالف
الكينونة اإلنسانية ممثمة بالعقؿ والعاطفة معا ؛ فإف اإلبداع يتطمب تغميب سمطة
العاطفة عمى العقؿ عبر االنصياع لندائيا..
وعند ذا ؾ يكوف جنس القصة القصيرة جدا ف ار ار مف القطبية نحو ارضاخ العقؿ
ليكوف ربيب العاطفة وصنوىا ...
ويبدو أف إرىاصات الواقع المتصارعة تكمف في كتابة األجناس التجريبية
المتمردة عمى المألوؼ عموما وجنس القصة تحديدا  ،فضال عف تحديات المحظة
الراىنة وصراعاتيا وضرورات الحياة الحاضرة في تعقيداتيا وتشابكيا وىي في أقؿ
تقدير دوافع خفية كي تكوف موئال محف از نحو التأصيؿ أوال ثـ الممارسة آخ ار .
لكف ىذا ال يعني أف القصة القصيرة جدا بتمردىا ونيجيا الفوضوي وأىدافيا
التقويضية متقاطعة مع جنس القصة أو ىي عمى طرفي نقيض معيا  ،بؿ عمى
العكس فيي متواصمة اجناسيا ووظيفيا سواء أكاف ذلؾ في المنطمؽ أو في
المنتيى ..
واذا أردنا أف نحدد بعض سمات ىذا الجنس ،فإننا نقوؿ باختصار انو فف
قصصي شعري فيو زماف محدد ومكاف معيف وترسـ األحداث والشخصية في إطار
فكرة مضمنة غير مباشرة.
وقد وصفيا الناقد جاسـ عاصي بأنيا فف االختزاؿ والتكثيؼ  ،وحدد أىـ
خصائص ىذا الجنس عند ىيثـ بيناـ بردى مؤكدا " أف االرتقاء بالمشيد الحياتي
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عبر الفف عنده ميمة أساسية عمى الرغـ مف صعوبتيا في ىذا الضرب مف
20

الكتابة"

.

وليذا يصرح القاص في تقديمو ليذه القصص قائال  " :القصة القصيرة جدا فف
صعب جدا"

21

ثـ يكشؼ عف تجربتو الشخصية في كتابة ىذا الجنس  ":أجيدت

نفسي في البحث عف ىذه الركائز أو األسس وأنا أوىـ نفسي بافتراض مفاده قد يكوف
ىذا النص مما يندرج بمصطمح ما بعد الحداثة وقد تكوف ىذه األسس متشظية مف
22

ثنايا ىذه الكممات"

ومرد ىذا الياجس الحقيقي أف ىذا الجنس لـ يزؿ يحتمؿ اإلشكاليات التجريبية
التي ال تمنحو مشروعية أف يكوف جنسا قائما بذاتو عمى الرغـ مما حققو مف نضوج
عالميا وربما عربيا عند يوسؼ إدريس ويوسؼ الشاروني ومف جاء بعدىـ .
وقد دفع وجود تمؾ اإلشكاليات القاص ىيثـ إلى كتابة مقالة ميّد فييا لمجموعتو
23
التماىي تحت عنواف " القصة القصيرة جدا بنياف ليس مشيدا عمى الرماؿ"
أف القصة القصيرة جداً ما زالت تتعرض إلى نوع مف إنكار
وذىب بعضيـ إلى ّ
بعض النقاد ليا  ،بحجة أنيا غريبة عف جنس القصة القصيرة أو أنيا مجرد خواطر
وجدانية ،أو أنيا الحقة بقصيدة النثر.
البناء السردي في التماهي :
تنقسـ مجموعة التماىي إلى قسميف ىما (الحياة) و(مارس) اشتمؿ القسـ األوؿ
عمى سبع عشرة قصة واشتمؿ الثاني عمى ست عشرة قصة قصيرة جدا..
ولعؿ في العنوانيف ما يوحي بالوحدة الموضوعية الفنية الخالصة ،فمار س شير
الخصب والربيع وىو عنفواف الحياة ومنبعيا ومبعثيا ومف ىنا يصبح مارس محيال
عمى الحياة والحياة محيمة عمى مارس وكالىما شيء واحد..
وتمعب الحيوات في األقصوصة األولى التي عنوانيا التماىي دو ار رئيسا في
إضفاء البعد الداللي عمى األقصوصة بوصفيا ىيئات إنسانية األولى (الطفؿ) الذي
يمثؿ ربيع الحياة واألخرى (المرأة العجوز) التي تمثؿ خريؼ العمر وبيف الربيع
والخريؼ يحصؿ التماىي .
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وقد استعاف القاص بتقنية الوصؼ لتحقيؽ ىذا البعد الداللي الذي كشؼ عنو
القاص بشكؿ ذكي في ىذه التقنية متخذا مف المكاف بنية محورية بعد أف جعؿ
التماىي ثيمة موضوعاتية كونيا بنية منفتحة عمى الشعر واألساطير.
واف في تكرار العبارات ( التمازج النادر ػ التالقي الالمعقوؿ ػ صوت يتماىى ػ
يمتحـ الكفاف ػ تمتقياف  )..ما يؤكد النزعة التوحدية في التمبس بيف الذات والموضوع
واالنعكاس لثنائيات التوجس ومنيا التاريخ/الكوف وفي أوصاؼ دقيقة وشاعرية "
قرب ساؽ المنضدة يجمس كياف يسابؽ الدقائؽ نحو حتوفيا يداعب بأصابعو الجبمية
24

دمية صغيرة وفي عينيو براءة أطفاؿ الكوف"

ويتمازج (السرد والشعر) في لحظة خاطفة تصدـ القارئ فإذا بو يتأممو متماىيا
مع المقروء جماليا وفكريا وقد تأخذه صدمة اإلبداع نحو اصطياد الداللة التي ىي
منتيى الطمب بما ال يقبؿ التسوبغ إال بنجاح القصة ورصانتيا .
وتأتي المفارقة في أقصوصة (نيرفانا) باالرتداد عمى المكاف عبر الوصؼ
المسترسؿ كموحة ساكنة تنتظر مف يأتييا ناظ ار إلى ما فييا مف عبارات قارة..
ويشكؿ السرد الموضوعي مضمار القصة وىو ينقؿ الحكاية بضمير الغائب
مستخدما بنية حكائية زمنية استرجاعية  ،باستثناء سطري البداية والخاتمة إذ يحوؿ
مجرى القص إلى ضمير المتكمـ ..واألغرب مف ذلؾ انو ينيي القصة بالعودة إلى
ذات العبارة التي بدأىا بو وبما يحقؽ لمقصة بنية دائرية ابتدأت مف حيث انتيت
( دخمت بعد أف خمعت خفي  ،رأيت )..وانتيت ( خرجت ،لـ انتعؿ خفي ،التفت،

25
بدؿ دخمت ب(خرجت) وانتعمت خفي ب( لـ انتعؿ خفي) مع بقاء
رأيت )  ،لكنو ّ
(رأيت)..

وىذا التكثيؼ السردي المرف الذي يتمثؿ في (سرد ذاتي  +وصؼ مكاني  +سرد
موضوعي +سرد ذاتي ) وفي حدود صفحتيف إنما يجسد لنا اإلمكانيات التي ينبغي
أف يتحمى بيا كاتب القصة القصيرة جدا والجيد الذي يبذلو لكي يسخر أدواتو ويكرس
آلياتو لبناء نصو السردي القصير .
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ومف الالفت لمنظر أف القاص احتفى بالحيوات جنبا إلى جنب الجمادات  ،لكنو
احتفاء عمى شاكمة التماىي  ،وىذا ما يجعؿ الثيمة الموضوعية لمقصص ذات بعد
وحدوي  ...فال نستطيع أف نشخص ىذا مف ذاؾ!..
وتبقى أقصوصة (التماىي) ىي األطوؿ قياسا إلى القصص الالحقة ليا فيي ال
تكاد تشغؿ مساحة صفحتيف وربما كاف ىذا ىو السبب الذي مف ورائو تـ اختيار
عنواف ىذه القصة كاسـ شامؿ لممجموعة كميا .
ومف الحيوات التي احتفى بيا القاص الطفؿ الذي يشكؿ في أقصوصة
(العناصر) المحور الذي بتنازعو الزماف والمكاف وبطريقة السرد الموضوعي وأما
العناصر الحياتية لمكوف (التراب والماء واليواء ) فإنيا تشكؿ ثيمة تراجيدية لنياية
الطفؿ المفجعة الذي وئد ولـ تستطع تمؾ العناصر إنقاذه  ،لذا آثر أف يتماىى معيا
في خاتمة القصة عمى ىيأة لوحة تخييمية حالمة وسوداوية وفي شكؿ سرمدي كاآلتي
" تتمخض كائنات جديدة بييئة أطفاؿ مجنحيف تنتشر حولو  ،وتحت جسده
الممسوس بطيؼ الماء ،وتتشكؿ أجنحتيا الشفيفة وسائد وبسط مف ريش تحمؿ طفال

مدمى يتناوبو شييؽ و ٍ
اف ووجيب أوىف ويحمقوف بو عاليا  ،عاليا  ،إلى ممالؾ
الماء".26

وتختمؼ أقصوصة (ابتسامة) عف القصص األخريات في سرديتيا الزمنية
المتناغمة مع الوصؼ بينما تتماىى الحيوات الموصوفة وىي (المرأتاف الشابتاف
والطفؿ والعنكبوت والبيت) في لوحة تجمع الجامد بالمتحرؾ والعاقؿ بالالعاقؿ ضمف
بنية يتمازج فييا السرد مع الوصؼ بتعادلية إيحائية " بيت كؿ ما فيو يفصح عف
خالصة عراكو مع الزمف وىو يمـ بقاياه المتيالكة وفي بصيرتو تجربة العنقاء مع

الرماد "  ،27مع توظيؼ الحوار داخؿ النص بطريقة فنية مكثفة وبمغة فصيحة " ػ
ىمـ يا صغيري الجميؿ  ،ارضع حميبي الطيب لتصير في المستقبؿ طبيبا
28

مشيو ار ..

"

ويقع بطؿ أقصوصة (الذبيحة) وىو راوييا أيضا في مفارقة يتماىى فييا الذابح
والمذبوح ؼي كينونة واحدة وبطريقة السرد الذاتي بضمير المتكمـ  ،فبعد أف كاف ىو
الذابح الذي ينوي مسؾ الدجاجة يتحوؿ إلى مذبوح ينوي الديؾ ذبحو " جر رقبتي
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ظؿ دائسا عمى يدي وقدمي حتى نضب دمي مف العروؽ " ونمحظ ىنا طريقة
التكثيؼ السردي في توظيؼ المفارقة التي يتجو بيا الكاتب نحو نياية مفاجئة حيف

يصرخ ويعود إلى واقعو .29

وقد قامت المفاجأة عمى زمنيف احدىما ماض وىو ما سار عميو القاص مف
السطر األوؿ واآلخر مضارع " وفتحت عيني ألجد نفسي انتفض كالمذبوح في
فراشي والميؿ يمممـ عدتو الصطياد الفجر الوشيؾ " وفي ىذا إيياـ لمقارئ باف الحكاية
30

لـ تنتو واف الحدث ما زاؿ مستم ار مف خالؿ توظيفو الفعؿ يمممـ ولـ يقؿ لممـ

وتأتي أقصوصة (االنعتاؽ) محكية بطريقة السرد الموضوعي مع توظيؼ تقنية
الحذؼ الضرورية في مثؿ ىذا النوع مف السرد مع التناوب بيف بنية زمنية ماضية
وبنية مكانية واصفة وقد نتج عف ذلؾ التناوب دىشة التمازج بيف الخياؿ والواقع في
صورة كائف خرافي  ،لينتيي الموقؼ بمفارقة أخرى حيف صارت القاعة الفارغة تمؾ
( تعج ) ولكف بصمت لنمحظ مفارقة ثنائية (العج  /الصمت ) " ثـ ابتسـ لممقاعد
الفارغة كاش ار عف نابيف يقدحاف بروقا وفـ يتدفؽ بركانا  ،وعجت القاعة بصمت
31

راعب مطبؽ"

وتتعالى الصورة الشعرية في أقصوصة (األصدقاء) عمى شاكمة ىذا المقطع "
تجعؿ الجسد يحترؽ وكأف البرد نار "

32

وىو يضعيا بيف قوسيف

الزر فيغرؽ الكوف في سمفونية الميؿ والبرد والريح "

33

أو قولو  ":اقفؿ

.

وألنو سرد ذاتي فقد وظؼ القاص تقنية المونولوج (البوح الداخمي ) فامتزج
الوعي بالخياؿ وحدث توحد أو انصيار فانتازي باستخداـ األفعاؿ ( احمميـ ػ احشر ػ
34

نتراص ػ احشر ػ أغمض )

وقصة (الحياة) شاعرية قصيرة لكنيا أطوؿ مف المعتاد والسرد فييا ذاتي
استرجاعي وحوار خارجي وعبارات شعرية مع نياية تراجيدية تحيمنا إلى العنواف الذي
يحيمنا بدوره إلى التضاد أي أف الحياة موت وىذه شكؿ مف أشكاؿ التماىي ..
وتكثر في أقصوصة (التصفيؽ) العبارات الشعرية المكثفة داخؿ بنية السرد
الموضوعي..عمى شاكمة ىذه العبارات " شظايا مف أوراد النرجس " و " تحترؽ في
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االحمرار البذخ لمماء المتدفؽ " وتكوف النياية مخيبة لمتوقع فبدؿ التصفيؽ يأتي
الالتصفيؽ " يق أر قصيدتو لمكراسي الفارغة "...

35

وتمعب الفانتازيا دو ار إيياميا بشكؿ يبقي النياية مفتوحة فيكتمؿ البناء الفني
لحبكة القصة " إنيـ سمعوا تصفيقا متواصال وألكثر مف خمس دقائؽ ولكف

ممف.36"..

وتسرد أقصوصة (الطيؼ) عمى شكؿ سرد حواري ال يخمو مف شعرية  ..ويكوف
توظيؼ الحذؼ محققا التخييؿ " ...نظرت إلى األعمى لـ أبصر سوى رؤوس

37

األشجار والعمارات وطالئع الشفؽ عاودت نظري وحدقت بو  ..كنت وحدي "..
وتحيؿ أقصوصة (الصييؿ) عمى داللة صوتية في حركة درامية مع سرد

موضوعي يعتمد الزمانية المستمرة بما يمنح النص بعدا يقوـ عمى التوازف ػ الالتوازف
ػ الوازف  ،مع أوصاؼ فانتازية سحرية تثير الدىشة " فيمقي بالعكازة والنظارة والسدارة
أرضا ويطير في اليواء يدرؾ صديقو المصاب ويختطؼ الكرة بميارة ثـ يسابؽ نفسو
38

ويواجو المرمى "

وتطغى الحيوات (رجؿ  ،أطفاؿ ) عمى أقصوصة (الصخرة) في سرد موضوعي
مع حوار فانتازي يميؿ نحو الواقعية السحرية عبر التكثيؼ المركز حتى لتكوف
اقصر القصص  ..فنق أر " أطفاال ال يخرجوف أسرابا جوعى عطاشى عرايا نعس

دخموا فتسربمت المدينة والصخرة والبحيرة والسماء بالضياء وانشقت ابواب المدينة". 39
وعمى طريقة السرد الموضوعي الممزوج بحركية الفعؿ المضارع واستم ارريتو

جاءت أقصوصة (العشاف) في خمسة عشر سط ار ونصؼ السطر مع نياية مختزلة
بثالثة كممات " عش مف قش وآخر مف لحـ ودـ "

40

 ،فضال عف استخداـ تقنية

الحذؼ " ينظر إلييما  ...شع ار بوجوده فرفرفا جناحييما المحمييف وفتحا منقارييما

وأغمقا عينييما.41"..

وتتضح المفارقة حيف يطعـ الصبي الطائريف الصغيريف بدال مف أف يأخذىما مف
العش " مد الصبي ذراعو نحو العش وتناوؿ حبة ووضعيا في جوؼ المنقار األوؿ

والثاني وىكذا منقار يعقب منقا ار"..،42
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والبطؿ محوري في أقصوصة (المنقذ) وىي أطوؿ قصص التماىي القصيرة
وىي حافمة بحركة درامية يمنحيا إياىا الزمف المضارع " ينتظر القشة التي تنقذ
العرض المسرحي اآليؿ إلى الفشؿ"

43

وىذا تعالؽ نصي مع المثؿ المأثور " القشة

التي قصمت ظير البعير" .
وباستثمار السرد الموضوعي والمونولوج الداخمي والسخرية " سقط الرأس وسط
44

الكفيف"

و" فينقذؼ وسط المسرح بقناعو األسود وقفازيو االدكنيف يفتح ذراعيو عمى

وسيعيما ويخرج المحف مف فمو شالال عاصفة "..

45

وفي كؿ ذلؾ مفارقة تحيؿ إلى

فؾ شفرة العنواف (المنقذ ).
ويعمد إلى ترتيمة يتـ فييا توظيؼ األغنية داخميا مف حروؼ مشفرة وحوار
خارجي وىامش يقوؿ أنيا " دوؿ دوؿ دولية " وىي أغنية لترقيص األطفاؿ الرضع
46

مف قبؿ األميات بالمغة السريانية "

وتقوـ أقصوصة (عالـ وردي) عمى تقنية لونية بطميا رجؿ يصفو " ....انو
يشبيني تماما يمسؾ يدي ونطير إلى عالـ..آه كـ ىو جميؿ ىذا العالـ الوردي "

47

ثـ يضع مفارقة في وسط األقصوصة لتعممنا أف ىذا الرجؿ مصروع فال يعود
العالـ ورديا بؿ ىو عالـ مف بياض وسواد  ..وبذكاء فني يتحوؿ القاص مف سرد
ذاتي إلى سرد موضوعي وفي اسطر قميمة " لـ يكف يحمـ قطعا حيف شاىد والده
وخالو المتوفييف منذ عقد مف السنيف يخرجاف كتفا لكتؼ مف بقايا المقيى الميجور
المستوحد في طرؼ القرية "

48

.

وفي أقصوصتي "ما كاف حمما " و "وردة حمراء" مفارقات سحرية يتماىى فييا
الحاضر بالغائب ويكوف الموف ىو مدار القصة في سرد ذاتي مع حذؼ يحقؽ
صدمة التوقع التي تثير دىشة القارئ وتموه النياية.
ويحمؿ عنواف القسـ الثاني "مارس" ثيمة الحياة بمعناىا اإلغريقي حيف كانت
تقاـ طقوس االحتفاؿ واالبتياج بعودة الحياة إلى الطبيعة .
وأوؿ قصص ىذا القسـ أقصوصة "أخيؿ " التي تقوـ عمى تناص مع سيرة بطؿ
ممحمة اإللياذة (أخيؿ ) في الحرب الضروس التي دارت بيف أثينا وطروادة ..ومف ثـ
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يتحوؿ النص القصصي الجديد إلى نص مفتوح مضمف بالتناص والحموالت الثقافية
والواقعية والمرجعيات االحالية الخاصة.
ونممس في ىذه األقصوصة تقنية السرد الذاتي بضمير المخاطب ال المتكمـ
ويغرب القاص في الفانتازيا " ولكنؾ في ىذه المرة تخرج وقد نبع الدـ في عروقيا
الجوفاء بقصاصة مف ورؽ بالية تحدؽ في تفاصيميا بذىوؿ "..

49

واالنبيار بالسحر

يجعؿ قصتو قصيدة قصيرة شعرية مف خالؿ تكثيؼ الصور وقصر العبارات وكثرة
الحذؼ واإليغاؿ في الحمـ وتوظيؼ حوار وىذه كميا صفات تجتمع لتحقيؽ تمؾ
50

الشعرية.

وألف السحرية حاضرة تصبح أقصوصة (البيت) اقرب إلى القصيدة منيا إلى
األقصوصة في مخيمة تحمؽ وكأف كاتبيا شاعر يرسـ بأناممو لوحة تشكيمية لكائف
غرائبي وما عمى القارئ إال أف يتأمؿ مف تمؾ الموحة العجيبة ويكتمؿ المشيد في
نياية القصة وىي نياية منسابة بال افتعاؿ "وال يني جسده الرمادي يتعممؽ حتى غدا

بحجـ الدىميز والفتحة والرصيؼ والمدينة والكوف كمو " 51مع استخداـ الحذؼ الذي
52

يزيد القصة غرائبية ىي معتمة ينظر":

وكؿ ذلؾ االحتفاء يأخذ طابعا لونيا في أقصوصة (البيت) بطريقة السرد
الموضوعي وبطميا صبي " أعاد نظره نحو الفضاء يتناوب الموناف األسود واألبيض
في الظيور كسمكة طر تتمبط في أسار الشباؾ يتقيأ جسدىا كائنا أسطوريا ينحدر
53

كالمطر نحو األرض "..

وىذا التموف في أقصوصة اسود /ابيض يصبح تضاديا  .وغالبا ما يوصمنا إلى
المفارقة التي تكوف الغاية مف ورائيا إيقاظ ذىف القارئ وصدـ توقعو واييامو
بالحقيقة .
ويوظؼ التضاد الموني أيضا في أقصوصة (تقوض) في بنية وصفية ساكنة
تحيمنا عمى عالـ اسود قائـ عالـ األموات التحت ارض ي ونستغرب ىنا لماذا جعميا
مع ىذا القسـ (مارس) ؟!! ..
وتنفتح أقصوصة (قابيؿ وىابيؿ) عمى مرجعية تناصية دينية ىي قصة قابيؿ
وىابيؿ قصة التنازع والغيرة فتحدث الجريمة " اثناف في غرفة  ..رجالف كائناف
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مرعوباف ذئب وشاة ػ شاة وذئب "
55

54

" ىكذا قالوا  ..كف قاتال أو قتيال وأنا اخترت

االثنيف معا"

وتغدو األقصوصة عبارة عف قصيدة شعرية مف خالؿ تواتر الخياؿ وانثياؿ
األلفاظ الشعرية المنسابة والجمؿ الواصفة المختزلة والتك اررات ثـ يتحوؿ المشيد مف
الوصؼ إلى السرد الموضوعي وىذا التحويؿ ينـ عف خبرة قصصية في كيفية بناء
الحبكة بحكمة وانسيابية وغرائبية سحرية " ترتفع اليد التي تحمؿ المطرقة في اليواء
ثـ تيوي معانقة الرأس المفمطح لممسمار فيندفع إلى داخؿ تالفيؼ الرأس بكؿ
56

ىدوء"

وتكوف المفارقة أف "القاتؿ ىو القتيؿ واآلسر ىو األسير الرجؿ الذي بيده رأسو
ينظر إلى اآلخر "..
ومثميا أقصوصة "سمشاف " التي تسرد بضمير الغائب بانسيابية وتأتي لحظة
التأزـ واحتداـ الحبكة بمفارقة فقد " تحرر مف عبودية األلواف والمست قدماه البضتاف
العاريتاف بالط القاعة "..

57

وىذا التحرر يرسمو بريشة رشيقة في صورة سحرية

"يمتطيو فيطيراف ويتجمياف معا في سماء سندسية ثـ ييبطاف تتبعيما سرية مف فرساف
يماثموف العضؿ في فنونو ورشاقتو يمتطوف صيوات جياد" ..

58

وتكوف النياية محيمة عمى العنواف " تشرؽ عمييـ شمس أولى تثير الموحة
والقاعة والشواىد وثانية فوؽ البيوت التي قضقضتيا العتمة األبدية ..فقد أشرقت في

سمائيا شمساف ".. 59

وتعود غرائبية أقصوصة (حوار) إلى أف بطمي القصة المذيف يدور الحوار
1و 2ويتناوب القص بيف السرد

بينيما ليسا اسميف أو ىيأتيف إنيما رقماف

والوصؼ  ..وىو يختار صورة الطفؿ في أكثر قصصو لما يرمز إليو مف البداية،
60

الحياة ،التجدد لكنو في النياية يكوف ىو الضحية..

وتتعالى غرائبية المشيد السحري في أقصوصة (فزاعة) وىي أوؿ قصة بطمتيا
امرأة واف كاف السارد رجال وتكوف بداية القصة واقعية  ...مع الحذؼ والحوار لكف
الخاتمة تأتي ممزوجة بسحرية " واختفت  ..كما نبعت فجأة تاركة جسدا شابا مسم ار
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عمى الرصيؼ وقد ألجمت حواسو المحظة النادرة تمؾ فافرد ذراعيو مثؿ فزاعة "

61وبذلؾ تكتمؿ بنية الحبكة ويتعالؽ فييا العنواف والنص

وأف بطمة (البكاء) أنثى بسرد موضوعي وعبارات شعرية وحوار خارجي ويأتي
التناص بطريقة االستباؽ وىذه أوؿ مرة يعتمد القاص تقنية االستباؽ ليعممنا حقيقة
قادمة ىي موت تمؾ األنثى الطفمة " احتضنتيا األـ كما تعانؽ أجنحة الفراشة حزـ
62

الضياء الثاوي  ...ييرع الضوء إلى الفراشة وتيرع الفراشة إلى الضوء "

وتعكس أقصوصة (مارس) داللة الحياة في سرد موضوعي بطمتو امرأة أيضا في
لحظة سحرية " ثـ انفتح باب الحصف الشاىؽ وخرجت منو أـ عارية وقد انساح مف
ساقييا خيط مف الدـ  ..وخمفيا كاف مارس يتوثب كالرىواف "

63

واذا كانت نيايات األقاصيص السابقة مفجعة وحزينة فإننا في أقصوصة (ورود )
التي يسردىا ذاتيا بضمير المتكمـ ترد صورة الصبي متفائمة " ووجدت نفسي جوار
ولدي ويميني تمسؾ مع يمينو باإلبريؽ ومضينا معا نصب الماء في االصيصة "

.64

وتنتيي أقصوصة (الحسـ ) بمفارقة " يحمموف في اكفيـ المدماة أغصاف
65

الزيتوف "

وتختتـ القصة بمفظة العنواف الحسـ..

وتماثميا أقصوصة (ساعة تنبيو ) بتسعة اسطر ونصؼ السطر وىي عمى
قصرىا محكمة الحبكة تبدأ ببينة زمنية استرجاعية لرجؿ يسرد الراوي قصة بضمير
الغائب وتكثيؼ العبارات يجعؿ القصة منسابة شاعرية " وامسؾ الجسد الموف
لألبد  "..فتتوالى األفعاؿ الحكائية لمحظة شعرية " وحيف خيـ السكوف عمى الفضاء
وصار الصمت المريب لغة الكوف سحب الرجؿ قنينة اإلرضاع الفارغة مف الفـ
الوردي ووضعيا في مكانيا تحت السرير ثـ عقد ذراعيو تحت رأسو وأسبؿ جفنيو "
66

"

فتكوف النياية متوقعة ولكنيا مختزلة جدا .
ويحتؿ المكاف في أقصوصة (ديوارنت) فضاء ميما في بنية وصفية ساكنة

متواترة مع سرد موضوعي ..ومثميا أقصوصة (الفينيؽ) التي تبنى عمى نمط القصة
السابقة فالوصؼ الساكف يجعؿ القصة قصيدة شعرية كؿ جممة فييا مكثفة بتأف وىي
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اقصر أقصوصة جاءت في احد عشر سط ار فقط وعنوانيا مأخوذ مف طائر الفينيؽ
األسطوري

67

وبأقصر مف السابقة تأتي أقصوصة (الفنار) في ثمانية اسطر وىي أشبو ما
تكوف بقصيدة نثر وبسرد موضوعي  ،وتأتي الخاتمة بمفارقة " وصار أنيف لبوة ثكمى
ومف ثـ صاحبو األنيف الكورالي الصادح مف األب وأالـ  ..الجد والجدة..والحجرة
68

البيت الزقاؽ الحي المدينة "

وتتعالى المحظة الفانتازية في فعؿ السرد في قصة ( العرس) التي تسرد بمساف
األـ عف ابنيا في سرد موضوعي استرجاعي وحوار خارجي فيو " "...نقاط الحذؼ
واالختصار بالزمف

69

 ،وتتصاعد تمؾ المحظة الفانتازية المتمثمة في تصور ما رأتو

األـ فالغائب الحاضر ىو مدار الرؤية الحممية الساحرة " وحدث ما ال يمكف أف
يصدؽ صدقوني ما رأيتو لـ يكف تصو ار أو ىموسة  ..واستمـ إحساسي الصادؽ
70

بوجوده العجائبي "

ثـ يتحوؿ السرد مف لساف اآللة إلى لساف األخت في سرد ذاتي بضمير التكمـ
وتتكرر لحظة السرد الفانتازي " النبرات التي وصمتني لـ تكف أمي بؿ لكائف

آخر".. 71

وتكوف النياية عمى وقع الفانتازيا نفسيا " وأنا العروس  ..احتضف أمي وأثر

القبمة الحارة عمى جبيني جعمني اجزـ بأنو كاف فعال ىنا ".72

الخاتمة
لمقاص ىيثـ بيناـ بردى بصمة واضحة في المشيد القصصي العراقي
المعاصر فيو ال يمثؿ مشروعا فرديا في الرواية والقصة  ،بؿ ىو تجسيد لمشروع
عراقي قصصي تاـ بما فيو مف وعي وحيوية وتجدد عند جيؿ القصاصيف
المعاصريف وقد انتزع فيو ىيثـ بيناـ لواء السبؽ بيف رواد القصة القصيرة .
ويؤكد في ىذه المجموعة أسموبو السردي في توظيؼ الواقعية بأشكاليا المختمفة
الواقعية الموضوعية والواقعية السحرية ليكوف تشابكيما داللة موضوعية عمى طبيعة
التداوؿ الثيمي لألفكار والرؤى مجسدة ىاجس الكينونة ومفسرة فمسفة اليوية .
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وقد وجدنا أف حرص القاص عمى تطبيؽ آليات السرد القصصي القصير قد
أجيده السيما انو صرح بذلؾ ولعؿ ىذا اإلجياد ىو سبب انصراؼ أكثر القصاصيف
عف خوض غمار القصة القصيرة جدا أو الكتابة في حقميا ،

وربما تكمف صعوبة

ىذا الفف أيضا في أف كاتب القصة القصيرة جدا يجب أف يعي حقيقة عناصره ا
ومقوماتيا ،ويدؽؽ في الذي يكتبو باستمرار..
ونستطيع أف نوجز أىـ ما توصمنا إليو مف محصالت فنية لبنائية السرد في ىذه
المجموعة ما يأتي:
 .1غمبة الوحدة الموضوعية الفنية الخالصة داخؿ بنية العنوانات الرئيسة
والفرعية .
 . 2امتزاج الوعي بالخياؿ في أجواء فانتازية عبر التكثيؼ السردي المرف المحتفي
بالحيوات جنبا إلى جنب الجمادات .
 . 3توظيؼ تقنية الحذؼ والمونولوج الداخمي والسخرية  ،فضال عف تعالي الصورة
الشعرية في فعؿ السرد.
 .4استثمار السرد الموضوعي في تجسيد النزعة التوحدية في التمبس بيف الذات
والموضوع بأوصاؼ دقيقة وشاعرية .
The philosophy identity in the very short story
AL- tamahy as an example
Assis .prof .Dr. Nadia Hanawai Saadun
college of Education
University of Mustansiriyah

Abstract
AL- tamahy belongs to the identification of very short story as
a creative art and color prose has founded and principles as it
has its own techniques are employed in the service of literature.
The writer Haitham Behnam Barada wants to implicate of
mechanisms of narrative fiction short stories.
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So we shall divide these stories into four chapters :
1 The very short story.
2. Between the story and very short story
4. Between the prose poem and t very short story
3.The narrative structure in the AL- tamahy

الهوامش
1

ينظر :شبكة االنترنت األدب المقارف دراسة موضوعية  ،عمي العمر  ،شبكة الفصيح لعموـ

2

ينظر ::القصة القصيرة جدا ،الدكتور أحمد جاسـ الحسيف  ،دار عكرمة ،دمشؽ ،سوريا،

3

ينظر :القصة القصيرة جدا بيف النظرية والتطبيؽ ،د.يوسؼ الحطيني  ،مطبعة اليازجي،

4

ينظر  :القصة القصيرة جدا بالمغرب :المسار والتطور ،د .جميؿ حمداوي  ،مؤسسة التنوخي

المغة العربية  www. Vbulletin@v4.1.3في .2003 /12/13
الطبعة األولى سنة 1997ـ64 /ػ .98
دمشؽ ،الطبعة األولى سنة 2004ـ.

لمنشر والطبع والتوزيع ،آسفي ،الطبعة األولى سنة 2008ـ .وينظر:خصائص القصة القصيرة

جدا عند الكاتب السعودي حسف عمي بطراف (دراسات نقدية)  ،د .جميؿ حمداوي ،دار السمطي
لمنشر واإلعالـ ،القاىرة ،مصر ،الطبعة األولى 2009ـ.6/
5

مف أجؿ مقاربة جديدة لنقد القصة القصيرة جدا ( المقاربة الميكروسردية) د .الدكتور جميؿ

6

ينظر:ـ.ف.6 /

حمداوي.
7

ينظر :شبكة االنترنت األدب المقارف دراسة موضوعية  ،عمي العمر  ،شبكة الفصيح لعموـ

المغة العربية  www. Vbulletin@v4.1.3في .2003 /12/13
8
9

ينظر :نقاد نجيب محفوظ إبداع نصؼ قرف  ،إعداد وتقديـ د .غالي شكري 204 /

الكتاب التذكاري نجيب محفوظ نوبؿ (1988عطاء نجيب محفوظ تجسيد لتاريخ الرواية والقصة

د .عبد القادر القط ) .138/
10

جماليات المكاف  ،غاستوف بشالر  ،ترجمة غالب ىمسا  ،بيروت  ،المؤسسة الجامعية

لمدراسات والنشر والتوزيع  ،الطبعة الخامسة .30 /
11
12

النقد األدبي الحديث  ،د .محمد غنيمي ىالؿ .523/

نقاد نجيب محفوظ ( 204 /في دنيا اهلل صالح عبد الصبور عف كتاب حتى نقير الموت

بيروت 1966
719

العدد الرابع والخمسون
13

مجل دديلل 2012/

النقد األدبي الحديث .514/

14

الصوت اآلخر الجوىر الحواري في الخطاب األدبي  ،فاضؿ ثامر .95 /

15

قصاصوف عراقيوف سرياف في مسيرة القصة العراقية  ،إعداد وتقديـ ىيثـ بيناـ بردى  ،و ازرة

16

األدب ومذاىبو 173/ػ 174

الثقافة المديرية العامة لمثقافة والفنوف السريانية  ،اربيؿ  ،ط .105 / 2009 ، 1
17

نقاد نجيب محفوظ 212 /

18

ىكذا اق أر ما بعد التفكيؾ  ،د .عمي حرب .287 /

19

قصيدة النثر مف بودلير إلى أيامنا  ،سوزاف برنار . 229/

20

التماىي قصص قصيرة جدا  ،ىيثـ بيناـ بردى ،دار الشؤوف الثقافية العامة  ،بغداد  ،طبعة

أولى .9/2008 ،
21

التماىي 13/

22

ـ.ف 14/

23

ينظر :ـ.ف16 /ػ.17

24

التماىي 24 /ػ .25

25

ص27ػ28

26

ـ.ف 30/

27

ـ.ف 31/

28

ـ.ف 32/

29

ـ.ف 33/ػ34

30

ـ.ف 34/

31

ـ.ف 36/

32

ـ.ف 37/

33

ـ.ف.38 /

34
35
36
37
38
39

ينظر :ـ.ف 38/
ـ.ف 60/

ـ.ف 60 /
ـ.ف 67/

ـ.ف 44/
ـ.ف 46/

720

العدد الرابع والخمسون
40

ـ.ف 47/

41

ـ.ف 47/

42

ـ.ف 47/

43

مجل دديلل 2012/

ـ.ف 49 /

 44ـ.ف 49 /

 .45ـ.ف 50/
46

ـ.ف 52/

47

ـ.ف 54/

48

ـ.ف 57/

49

ـ.ف 67/

50

ينظر :ـ.ف 68/

51

ـ.ف 72 /

52

ينظر  :ـ.ف 71/

53
54
55

ـ.ف 70/

ـ.ف 73/

ـ.ف 74/

56

ـ.ف 74/

57

ـ.ف 94/

58

"ـ.ف 94/ػ95

59

ـ.ف  95/ونمحظ في القصة األخطاء اإلمالئية ومالء وفي سماءىا والصحيح مأل قائمتيو

60

ينظر :ـ.ف 86/

وفي سمائيا.
61
62

ـ.ف 76/

ـ.ف 84/

 63ـ.ف
64

/

ـ.ف 90/

65

ـ.ف 91/

66

ـ.ف 101/

67

ينظر ـ.ف 79:/

721

العدد الرابع والخمسون
68
69
70

مجل دديلل 2012/

ـ.ف 84/

ينظر :ـ.ف 98/
ـ.ف 98/

71

ـ.ف 99/

72

ـ.ف 100/

المصادر
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 .2التماىي قصص قصيرة جدا  ،ىيثـ بيناـ بردى ،دار الشؤوف الثقافية العامة  ،بغداد ،
طبعة أولى .2008 ،

 .3جماليات المكاف  ،غاستوف بشالر  ،ترجمة غالب ىمسا  ،بيروت  ،المؤسسة الجامعية
لمدراسات والنشر والتوزيع  ،الطبعة الخامسة
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 .8القصة القصيرة جدا ،الدكتور أحمد جاسـ الحسيف  ،دار عكرمة ،دمشؽ ،سوريا ،الطبعة
األولى سنة 1997ـ

 .9القصة القصيرة جدا بالمغرب :المسار والتطور ،د .جميؿ حمداوي  ،مؤسسة التنوخي
لمنشر والطبع والتوزيع ،آسفي ،الطبعة األولى سنة 2008ـ

 .10القصة القصيرة جدا بيف النظرية والتطبيؽ ،د.يوسؼ الحطيني  ،مطبعة اليازجي،
دمشؽ ،الطبعة األولى سنة 2004ـ

 .11قصيدة النثر مف بودلير إلى أيامنا ،سوزاف برنار،ترجمة الدكتور زىير مجيد مغامس ،
مراجعة الدكتور عمي جواد الطاىر  ،دار المأموف لمترجمة والنشر بغداد .1992 ،

 .12الكتاب التذكاري نجيب محفوظ نوبؿ 1988
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العدد الرابع والخمسون
 .13مف أجؿ مقاربة جديدة لنقد القصة القصيرة جدا
جميؿ حمداوي.

( المقاربة الميكروسردية) د .الدكتور

 .14النقد األدبي الحديث ،د.محمد غنيمي ىالؿ  ،دار نيضة مصر لمطبع والنشر  ،القاىرة
،د.ت.

 .15ىكذا اق أر ما بعد التفكيؾ ،عمي حرب المؤسسة العربية الدراسات والنشر ،بيروت ،ط ،1
/2005

 .16نقاد نجيب محفوظ إبداع نصؼ قرف إعداد وتقديـ د .غالي شكري ،دار الشروؽ ،بيروت
 ،ط.1989 ،1
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