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 اإلهــــــــداء
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َ
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 التي ل متاان ال بحة    مشاعر املكل .. مع العملأ
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 مقدمة
"  ه  ذ ك إنجس ُُ لعّل أ ّول ما يتبادُر إ ىل أ ذهاننا حيامن نتأ ّمُل مصطلح "إلّّسد إملعارص  

إذلي نطلق عليه إمس "إلقّصة إلقصرية جّدًإ"  ورمغ إعرتإض إلعديد من إلنّقاد  إل ديب إملائز

مياننا جبدوى  عىل هذإ إنجس ُ إل ديب إحلديث  حبمك شلكه إملثري لالس تغرإب! ال زلنا نعلن إ 

درإس ته  كام ال زلنا حنث إلقرإحئ عىل إال بدإع فيه  وقد نؤكّد للمعرتضني عىل هذإ إلمنط من 

بل  ؛إلقصة إلقصرية جدإ ليست شيئا غريبا عن إلعرف إل ديب إلعريب دي  أ  إال بدإع إلّّس 

ما يه إ ال شلك من أ شاكل إلّّسد إلقدمي  طاهل بعض إلتط ر عندما بدأ  إلزما   نفُسه  

  اكخلرب إلقصري  وإلنُّكت  إلتقليدي ابلتّط ر؛ ذل ك قد جند ما مياثلها يف بعض أ مناط إلّّسد

 وما إ ىل ذ ك من إل شاكل إليت تتأ س ُ عىل إلنّص إلقصري.  1.وإملُلَح  وإلن إدر.
ال تأ كيد عىل إخليط إلنّاظم إذلي يربط إلقدمي ابحلديث؛    إ   هذه إلع دة إ ىل إل رإء  مايه إ 

وعليه فال ميكننا س ى أ   نسّّل بأ   إلقصة إلقصرية جّدإ جس ُ أ ديب معارص  يتضافر مع 

مية مهنا أ و إحلديثة  ليشلك محلة وإحدة يه إل دب دإل جناس إل دبية إل خرى  س إء إلق

 إلعريب.

منا نريد فقط أ      ولس نا نريد يف هذه إدلرإسة إلتنظري نجس ُ إلقصة إلقصرية جدإ  وإ 

 يه اكلتّايل:  وندرس بعض إملت   إلقصصية إملغربية إليت أ بدعت يف هذإ إجملال

 امل إدلين إخلضريي.للقاص ج مجم عة "فقاقيـع" -

 مجم عة "ندوب" للقاص ممي   حرش. -

 مجيل محدإوي. للقاصمجم عة "كتاابت ساخرة"  -

 مجم عة "تع يذة شهرزإد" للقاص إخلرض إل راييش. -

ديبة أ من بروإيض. -  أ مض مة "جتاعيد إلزمن" لل 

 أ مض مة "عصيا  أ بيض" للقاصة مسية إلب غافرية . -

ديبة زلفى أ شهب  . -  أ مض مة "جدإريـات" لل 

                                                            

لياس.. إنظر عىل إلت إيل -1  ننا نُعاضد رأ ي إلعديد من إلنقاد كي سف حطيين  وجامس خلف إ   وهبذإ إلشلك  فا 

 م.4112  مطابع إلرابط نت  إملغرب  إلرابط  إلطبعة إل وىل درإسات يف إلقصة إلقصرية جدإد. ي سف حّطيين   -

لياس   -  م.4111  دإر نين ى  س رية  دمشق  إلطبعة إل وىل شعرية إلقصة إلقصرية جدإجامس خلف إ 
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ت رغبتنا يف درإسة هذه إملت    عىل ما متزيت به من إخلصائص إلالفتة ولقد تأ سس  

إدلاليل  وذل ك م ين إلفين  وال عىل إملس ت ى إملضالنتباه؛ ال عىل إملس ت ى إلشلكي ل

إملغريب إملعارص عىل أ مكل  إل إمض ُمس تحقة لمتثيل إلّّسد إليت إعمتدانها  اكنت مدونتنا

 وجه.

وإنطالقا من هذه إملت    قّسمنا حبثنا هذإ إ ىل اببني: إلباب إل ول خاص ابملبدعني    

إلرجال )جامل إدلين إخلضريي  ممي   حرش  مجيل محدإوي  إخلرض إل راييش(  وإلباب 

إل ول خصصناُه للكتابة إلسسائية )أ منة بروإيض  مسية إلب غافرية  زلفى أ شهب  (. وال 

من تص ر عنرصي ما  بل ينطلق  بشلك أ ساس  من إلسامت إملمزية  ينطلق هذإ إلتقس مي

 إليت ختتّص هبا إلكتابة إلسسائية عن كتابة إلرجال.

   

ننا نروم يف هذه إدلرإسة تأ كيد إلغىن إمل ج د يف جس ُ إلقصة إلقصرية جدإ     وعليه؛ فا 

حلديثة  وحىت إملس تحدثة ا وإوإنفتاهحا إلالمتنايه عىل مجمل إخلصائص إل دبية  إلقدمية مهن

أ يضا  وذل ك مل نتبع مهنجا معينًا وخاّصا دلرإستنا هذه  بل سعينا إ ىل ت ظيف أ ليات نقدية 

 متعددة وخمتلفة  وإليت تنطلق من مبدأ  خص صية إلنص إل ديب.

مساعدإته إلقمية ل جل عىل إ ىل إدلكت ر مجيل محدإوي أ ت جه ابلشكر ويف ختام إلبدِء     

دلكت ر فريد أ معضش  إذلي أ فدت ل إل إرف وإل إفر ذإ إلعمل  كام أ ت جه ابلشكرإلقيام هب

ضافة إ ىل شكري للصدي ق وإل خ هشام أ وجغيب عىل ما قام به منه كثريإ وال زلت أ فيد  إ 

ليه لك إمتناين   من أ جيل دو  أ   أ نىس صديقي إل عز عبد إلكرمي إلزمح ين إذلي أ وجه إ 

سهاماته إلكبري   ة.وشكري عىل إ 

أ   يلقى هذإ إلعمل إس تحساان دلى إلقارئ إلكرمي  مفا من مزية يقرأ ها    من هللا ونرج   

 من خطا  فعىل سه  مين ونس يا   وهللا من ورإء إلقصد. ما مفن هللا  و 
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 في القصة القصيرة جدا

 بالمغرب
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  الفصل األول:
 

 الملمح المسرحي

 لجمال الدين الخضيري ""فقاقيعفي مجموعة  
 ومثل ها جدإ  إلقصرية إلقصة كتابة إحرتف إ إذلين إملبدعني من إخلضريي إدلين جامل يعد   

 عن وفضال  إل ديب إنجس ُ هذإ يف جديدة همارإت وأ بدع إ بل  بشلك يس تحق إلتن يه

 ابلرابط  إلتن يخ دإر عن م4111 صدرت وإليت إلآ   س ندرسها إليت" فقاقيع" مجم عته

 أ مض مة و" اكلربإغيث واثبة" مجم عة قبيل من أ خرى أ عامل جانهبا إ ىل إلقاص قد أ بدع جند

 .إلنطاق هذإ يف رإئدتني تعدإ  إللتا ".. مّصام بن إل خرس"

بدإع   يفتح ين   ال نإذلي مجم عة من إلقصاص مع رأ ينا وكام     عىل ةإلقصصي ماهتإ 

" إخلضريي إدلين جامل" إملمتزي إلقاص أ يضا جند  أ خرى أ دبية أ جناس هبا إ ليعانق امرصإعهي

 إلقصيصات  تلح  "فقاقيع" أ مض مته ويف إل دبية  إل شاكل بعض عىل الانفتاح إ ىل يسعى

 .إملّسح فن من الاس تفادة عىل كبري  بشلك

 إلتابعة إل ول محمد لكية يف إملّسح ملادة أ س تاذ إخلضريي إدلين جامل أ   إملعروف ومن  

ليه( ل جدة  إملدإفعني  من وأ نه  )أ درجنا هذإ إلعنرص إلتارخيي تأ كيدإ عىل ما نذهب إ 

 إ ىل إلسيامن ظه ر وبفعل إلعربية  إلثقافة ترإجع حبمك يرتإجع بدأ   إذلي إلفن هذإ عن حبرإرة 

بدإعاته عىل إدلرإيم ابلفن إلكبري الاهامتم هذإ يؤثر أ   إلطبيعي من اك  وذل ك.. إل إهجة  إ 

ليه نذهب ما لتؤكد تتضافر لكها إل م ر هذه. جدإ إلقصرية إلقصص وابخلص ص إلّسدية   إ 

 (.إخلضريي إدلين جامل إ ىل نس بة) إخلضريية إلقصيصات درإمية من

 ولكنننا إلمتثيل  فن ابعتباره إملّسح جتليات عن نبحث لن  إدلرإسة هذه يف  لكننا  

إ درإميا نصا ابعتباره   يف "فقاقيع" إملّسح جتليات عن نكشف أ   س نحاول  للمتثيل  ُمَعدًّ
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 ال إملمزية  إخلصائص من مبجم عة يتسم إذلي إل ديب جانبه يف إملّسح مع سستعامل أ ي

  .إلّركح عىل إلالحئة إلبرصية إلسمعية ابنج إنب يُعىن إذلي إلفين إنجانب

 يُصاغ للمتثيل  معد درإيم أ ديب نص" أ هنا عىل إملّسحية إخلضريي إدلين جامل ويُعّرُِف     

 إملّسحية خش ص وتق م. أ كرث أ و خشصني بني وحمادثة ح إر شلك ويتخذ نرثإ  أ و شعرإ

 إ ىل إلتعريف هذإ يشري. (4)"إخليال نسج من أ و فعال  إحلياة يف م ج دين أآخرين مبحأاكة

 ه  هنا  هيمنا  وما إملّسحية  يف وإلفين إل ديب إنجانب وهام قباًل  ذكرانهام إذلين إنجانبني

  .ونصيته فقط إملّسح أ دبية

ذ ؛    يه وما إخلضريي؟ إدلين جامل للقاص" فقاقيع" مجم عة يف إملّسحية جتليات مايه إ 

دخال يف إملمزيإت هذه تلعهبا إليت إل دوإر  جامل قصيصات عىل وإدلرإيم إملّسيح إمللمح إ 

 إخلضريي؟ إدلين

 .إدلرإسة من إلآيت يف عنه تكشف أ   جدإ  إلقصرية إملبدع قصص س تحاول ما هذإ  

  

                                                            
  1م  ص  4112/ 4112إللكية متعددة إلتخصصات بسل إ   إمل مس  جامل إدلين إخلضريي  مطب ع مادة إملّسح  4
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 ةح  اوأ ل  ااية  احبحواراُل

ذ إحل إر؛ ه  إملّسحفن  عليه يتأ س ُ عنرصر  أ مه لعلّ     ويمن  إل حدإث تتشلك به إ 

 وإحلي ية وإلفعل إحلركة من ن ع أ يضا  يتشلك  وبذ ك إلشخصيات  بني إدلرإيم إلرصإع

 "فقاقيع" مجم عة يف جدإ إلقصرية إلقصص من كبرية نس بة تأ سست وقد إل حدإث  بناء يف

ذ ؛إملك   هذإ عىل  فيه  ح إر ال ساكنا تعاقبيا شالك يأ خذ قصصيا نصا جند أ   يندر إ 

 إمل ن ل يج وإحل إر( إخلاريج) إدلايل يج إحل إر وهام قسمني  إ ىل إحل إر نقسم فقد وهبذإ

 (.والانفرإدي إذلإيتإدلإخيل أ و )

 

 احبحوار الديالوجياُلطلب اوأ ل  

 إدلرإيم إلرصإع مس ت ى يك   وذل ك أ كرث أ و خشصني بني إدلايل يج إحل إر يك     

 من إلن ع هذإ فيه وظف إليت إلقصيصات من كثرية مناذج إلقاص أ بدع وقد وابئن  ظاهر

يرإد هنا  نس تطيع  وال إحل إر   إنجانب  هذإ إعمتدت إليت جدإ إلقصرية إلقصص مجيع إ 

 :إلقاص يق ل إلمنذجة؛ نظران  يف تس تحق  إليت" ابملقل ب حّل" قصيصة س ن رد لكننا

كانت جالس  لوحدها.  بعد أن انتهت من غذائها  طلةت قهوتها، لح لها في    

الركن اآلار رجل في ماتصف العمر تظهر علةه آثار نعم . سرعان ما أاذت قهوتها 

 :اسمته مائدته. ثم قالت بابرة مغري  اتجهت نحوه. جذبت كرسةا  ق

 .معذرة يا سةدي، أريد أن أتحدث معك في مسأل  مهم  -

 تفضلي -

 علي حلمي هذه اللةل  رغم أنه لم يسةق لي أن رأيتك من قةل -
َ
 .لقد اقتحمت

 .جائز -

 .سةدي لةاليَّ ملةئ  باوأحالم يا -

 ..طةةعي، لكل ماا أحالمه  أضغاثه -

 لكن أحالمي ليست أضغاثا.. إنها تتحقق لكن باُلقلوب -

 كةف؟ -
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إذا حلمت بالاجاح فإن السقوط يكون مآلي،  إذا حلمت بالصعود فإنه  -

 .ينتظرني النز ل،  هكذا د الةك

 في عالم اوأحالم كل ش يء  ارد -

 اللةل ؟ -
م
  هل تعلم بماذا حلمت

  هل هو حلم باُلقلوب أيضا؟ -

 .أكةد -

؟بماذا  -  حلمت 

 أنني أقتحم علةك مائدتك،  أدفع ثمن  جةتك -
م
 (3).تصور.. لقد حلمت

آاثر عليه تظهر إذلي وإلرجل إملُخادعة  إملرأ ة بني إدّلإئر إحلديث يشري    إ ىل وإلرثإء  إلغىن أ

 إل حدإث من  أ جل ومن إدلرإيم  إلرصإع تزكية ل جل وذ ك إالثنا   يتجاذبه ثنايئ ح إر

 -وإذلي يشلك حافزإ رصإعيا لمن  إل حدإث -للرجل إملرأ ة إعتذإر من فانطالقا وتبل رها 

 ختربه أ   إ ىل بتسلسل  إل حدإث وتتشلك إحل إر يبدأ   مائدته  يف معه جتل ُ يدعها يك

ايه  خمربة إلفات رة  مثن وتدفع إملائدة عليه تقتحم ويه إلفارطة إلليةل به حلمت بأ هنا  قبل إ 

 إالثنني  بني إحل إر أ قامه إذلي إدلرإيم إلرصإع وهذإ ابملقل ب  تتحقق أ حالهما أ   ذ ك 

. وقه هتا غذإهئا مثن ويدفع إحليةل ليصّدق ذكية بطريقة إلرجل خدإع حماوةل إملرأ ة من جعلت

 .إلرجل إلشخصية إ ىل إلتحدث من أ صال  إملرأ ة  إلشخصية متكنت ملا إحل إر ول ال

وهكذإ  يس تخدم إلقاص إحل إر إخلاريج  مس تفيدإ من تشلك إل حدإث ومن ها بني    

إلشخصيات يف إلقصيصة  وال يقف إحل إر إخلاريج عند هذه إلقصيصة فقط؛ بل يتجاوز 

 ذ ك إ ىل قصيصات عديدة.

 

 احبحوار اُلونولوجي اُلطلب الثاني 

 إحل إر عند يقف ال مث" فقاقيع" تهأ مض م  يف إحل إر ملك   إس تخدإمه إلقاص ي إصل    

 وذ ك والانفرإدي  إمل ن ل يج إحل إر ت ظيف إ ىل أ يضا  يسعى  بل فقط  وإلظاهر إلثنايئ

ىل مبفردها  إلشخصية تتحدث حني  إلفردي ابملّسح يظهر ما غالبا إملك   هذإ نفسها؛ وإ 
                                                            

  3 جامل إدلين إخلضريي  فقاقيع  قصص قصرية جدإ  دإر إلتن يخ  ط1  4111م  إملغرب  ص 42 
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 دو  نفسه  إ ىل إحلديث إلركح  عىل وإل حيد  إل إحد إملمثل يروم عندما إمل ن درإما  أ و

 :"ُخُشب" بـقصيصة  "فقاقيع" يف إلن ع  لهذإ ونُمثّل جانبه  إ ىل خشصية أ ي وج د

 :قال وه  يرى حرإئق تلهتم إنجبال وإلّرجال

  (2)؟ة ثقاب أ   تزدرد قارة من إل خشابكيف تأ ّّت خلُشيب -

ثر عىل مبفردها  تتحدث إلشخصية أ   إلنص  هذإ يف إل إحض  من     يف حدث ما إ 

 إل روإح حتصد إليت إلسجائر عن كناية إحلرإئق هذه وأ تت حرإئق  من "وإلرجال إنجبال"

 نفسها  تُسائلُ  إلشخصية أ   يف إمل ن ل يج إحل إر ويتجىل إحملدودة  غري أ رضإرها بسبب

 وإليت صغرها  عىل إلسجائر  هبا تس تطيعُ  إليت إلكيفية عن خشص  أ ي عن معزل ويف

  !! إنجبال ابلّرجال تُطّ ح أ   مهنا  أ صغر ثقاب بع د تُشعل

وغالبا ما يرتبط إحل إر إمل ن ل يج ابلتأ مل وإلتخمني وإلتفكري وطرح إل س ئةل عىل إذلإت   

 إنطالقا من م قف ما من إلعامل  وهذإ ما يتجىل من خالل هذه إلقصيصة بشلك ابرز.

 إلمتّسح مظاهر ليعزز وإلضمين  إلظاهر بشقيه إحل إر ي ظف إلقاص أ   يتضح وهبذإ   

 .جدإ إلقصرية قصيصاته دإخل

 

 الشخصةاتاُلةح  الثاني  

 حتيي إليت يه ل هنا إل مه  بهل إملّسحية  جس ُ يف همام دورإ إدلرإمية إلشخصيات تلعب  

 ابلشخصيات إلعناية اكنت وذل ك إملّسحية  يف إحل إر  طريق عن إدلرإيم  إلرصإع

 .كبرية إدلرإيم إلنص دإخل ووظائفها

 ي ظف ال فه  الفت  بشلك إلشخصيات هبذه" إخلضريي إدلين جامل" ويس تعني   

ال إلّسدية إلشخصيات  يمنهيا وإليت للشخصيات إدلرإمية إخلاصية ابس تغالل يق م بل ملامًا  إ 

آثران ولقد إحل إر   وإحدة لك أ ن إع  ثالثة إ ىل "فقاقيع"   عةمجم يف  إلشخصيات نقسم أ   أ

 .إلرصإع درإمية تعزيز يف فّعاال دورإ تلعب مهنا

 الشخصةات التاريخة اُلطلب اوأ ل  
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  إال نساين إلثقايف إلتارخي يف وج د لها إليت إلشخصيات إلتارخيية  ابلشخصيات ويُقصد  

 هذإ ذكر ورد وقد إلنص  دالةل لصاحل رمزيهتا من الاس تفادة أ جل من إلقاص وي ظفها

  وذ ك "إلطائر إلرجل" قصيصة يف خاصة  وبصفة  "فقاقيع" يف إلشخصيات من إلن ع

 :إخلضريي إدلين جامل يق ل حني

 في قرطة . بدا لي حشد من الااس تشرئب أعااقهم نحو اوأعلى. ارقت   
م
كات

فلولهم  تقدمتهم،  إذا بي أرى رجال على شاكل  طيٍر ملتحفا بالريش، بادي  علةه 

على جابةه أجاح  من احخيش،  اقفا على شفا جرف، هالني نز ة الطيش، نةتت 

ما رأيت. دنوت أكثر، فإذا بي استكاه مالمحه، فوجدته يديقي عةاس بن فرناس. 

 :تةقات أنه ماض فةما هو عاقد العزم علةه. فقلت على سبةل إثارته

 .يا عةاس، أل تعلم أن هللا إذا أراد هالك نمل  أنبت لها جااحين -

 :قال ساارا

 ..يا عرة اوأقوام، لن تستطةعوا أن تجاحوا بغير جااح. هكذا، هكذا -

تراجع بعض احخطوات إلى الوراء. هز كتفةه بقوة. سرعان ما طار. ااترق احجو. 

سما في اوأفق حتى ذاب فةه متةاعدا. فإلى يوماا هذا كلما سمعت أزيزا في السماء 

قا، بجااحةه 
ّ
قاإل  رأيته هااك محل

ّ
 (2)مصف

 إل ندليس إلتارخي يف معروفة اترخيية خشصية  إلنص هذإ يف  إلقاص يس تخدم   

 أ ول بأ نه إلتارخيية إلكتب عنه حتيك وإذلي  "فرانس بن عّباس" خشصية ويه إال ساليم 

 بعد حتفه لقاء ذ ك عن أ فرز مما إلطريإ   خمرتعأ ول من و  جبناحني  إلسامء يف حلّق من

 إلتأ كيد أ جل من درإمية اترخيية كشخصية إلقاص إس تدعاه وقد إنج   يف إلتحليق من مدة

 هذإ جرأ ة بفضل اكنت إلسامء  يف هذإ  ي منا إ ىل أ زيزها  يُسَمع إليت إلطائرإت أ   عىل

 درإمية لُيفّعل ُمتخّيل  ح إر يف معه دخل ملا إلقاص أ نطقه وقد قرطبة  من إلعريب

 .ي ظفها إليت إلشخصية
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ومن خالل ت ظيف إلشخصيات إلتارخيية  يؤكد إلقاص عىل أ   إلقصة إلقصرية جدإ     

بدورها  ميكن أ   ت ظف معطيات إلتارخي يف متهنا  كام ه  إحلال مع إلروإايت إليت تسُُل 

 هذإ إملسُل.

 الشخصةات الجتماعة اُلطلب الثاني  

 ويه ابجملمتع  ممكن وج د لها إليت إلشخصيات الاجامتعية  ابلشخصيات ونعين   

 أ هنا ويالحظ إحل إر  وس يةل عرب إدلرإمية وظيفهتا أ دإء غري بيشء تامنز ال عادية  خشصيات

 بـالقصة ذ ك  عىل ونستشهد   "فقاقيع" يف إلشخصيات أ ن إع بني إل وفر إلنصيب أ خذت

 :"إملرىم هتديد" جدإ إلقصرية

جتمع اوأطفال في احبحقل الضةق.    نصةوا حجرين عةارة عن مرمى،  طفقوا ا 

 .يلعةون الكرة. جاء ياحب احبحقل املجا ر. نهرهم  ماعهم من اللعب

 :قال أحدهم محتجا  

َم تماعاا.. نحن نلعب في أرض ليست لك؟ -  ل 

 .لكاكم حةاما تسجلون اوأهداف، أ  تهدد ن اُلرمى تمض ي الكرة إلى أرض ي -

 (6).بلعب إلى لعب ل مرمى فةه  ل أهدافضربوا أاماس في أسداس  اهتد ا   

 هنا  ويه  أ يضا  إجامتعية خشصيات إلقاص يعنّي  إلتارخيية  إلشخصيات جانب إ ىل   

يصاهلم بسبب ذ ك عن إحلقل صاحب ويهنرمه ضيق  حقل يف يلعب   أ طفال عن عبارة  إ 

  من هجة إل طفال يه ابلقصيصة إملت إجدة الاجامتعية وإلشخصيات أ رضه  إ ىل إلكرة

. إمل ض عي إل إقع يف ممكن وج د لها خشصيات ويه  من هجة أ خرى إل رض وصاحب

 إلبدوي  إجملمتع يف متجذرة وإقعة عن للتعبري درإميَا  إخلضريي  إدلين جامل يس تخدهما

 إحملاذية إل رض وما ك إلصغار  إل طفال بني جيري إذلي إحل إر طريق عن إل حدإث وتبىن

وإقعة إجامتعية ابل ساس  ذل ك اك  من إلطبيعي أ   تك   إلشخصيات    ويهلعهبم ملاك 

 إملمثةل لها خشصيات إجامتعية.
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 لشخصةات الوايل ااُلطلب الثال   

 يف وي ظفها إلقاص  عن تن ب إليت إلشخصيات تُل :إل إصةل ابلشخصيات ونعين   

 إلقاص بني تصل ل هنا ابل إصةل؛ مسيت ذل ك يريد  ما طريقها عن ويق ل متثهل  ليك إلنص

اثنية؛ أ ي أ    هجة من إلنص يف إمل ج دة وإلشخصيات إلقارئ وبني مؤلفا ابعتباره

 إلشخصيات إل إصةل خشصيات تعرب  عىل حن  أ ويل  عن أ فاكر إلقاص ومعتقدإته وقناعاته 

 :"إلقص ليةل" قصيصة يف إلشخصية هذه مياثل ما جندقد و 

 :بالقص  السردقةل له في لةل  طافح  

لبحك  نوادرك -  جاء د رك قص علةاا بعضا من مم

 أجل، لكن شريط  أن أبدأ قصص ي من نهايتها -

ا أبد ا موافقتهم قال
ّ
 : ُل

، فلتضبحكوا أ ل، فنهايتها تستلزم ضبحكا -
ً
 .إذا

 : ُلا ضبحكوا استجاب  لطلةه قال

  (7)..أما  قد ضبحكتكم فما الّداعي إليها؟ -

فنا بعد     إلقصرية إلقصة هذه خالل من لنا يتبني إل إصةل؛ إلشخصيات مفه م عن تعرُّ

يصاهل يريد ما عنه تؤدي وإصةل خشصية ي ظف إلقاص أ   جدإ   إلقصرية قصصه أ  ّ  ِمن   إ 

ذ إلقاص  خشصية ويه ُمضحكة  بك هنا تامنز ابل مض مة  إمل ج دة جدإ  ُِّف  يقلِ  مل إ   إملؤل

 هذإ وحدث. رسالته وتؤدي عنه  تن ب إليت يه إلقاص خشصية ترك بل مبارشًة  ذ ك

 مرة ليعزز  ابلقصيصة  إمل ج دة وإلشخصيات إلقاص خشصية بني إدّلإئر إحل إر طريق عن

  .إل حدإث ومن  إلقصة درإمية أ خرى 

فالشخصية إل إصةل إمل ظفة يف هذإ إلنص إلقصيص إلقصري  تشلك نسخة من إلاكتب    

 ره  قاّصًا.إذلي يعد  بدو 

 إملّسيح  إلنص من يأ خذ  "إخلضريي إدلين جامل" إملمتزي إلقاص أ   يتجىل وهبذإ؛  

 إلقصرية قصصه يف ليدرجه أ يضا  إدلرإمية إلشخصية مك   إحل إر  مك   عىل عالوة

  .إلّّسدية إملزية حبيسة قصيصاته يرتك ال وبذ ك جدإ 
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 اُلشهدي  اُلسرحة اُلةح  الثال   

 عىل وتقس ميها مّسحية مشاهد إ ىل إلقصيصات بعض حت يل إملّسحية ابملشهدية ونقصد  

 إخلضريي  إدلين جامل عند إلقصيص إال بدإع سيناريستية تأ كيد وهذإ يعين درإيم  حن 

 إخلصيصة لهذه إل مثل إل من ذج" إلالمريئ إلرإيئ مشاهدإت من" قصيصة يف ولعل

 :إلقاص يق ل إملّسحية؛

شافه بها أحدا من قةل، ل تبرح بصري َمشاهد قد )
م
شاهدة، لم أ تكون شهادة  مم

 مني بعض التفايةل، جاز لكم أن تتصور ها 
ْ
َع  بوارق. فإن أفلتت

َ م
 تمر علي ُل

 (حسب هواكم

 :اُلشهد اوأ ل 

يدفاون  أراهم في اُلةتر ، في حمام السةاح ، في كوكب ما، في الالمكان،...   

رؤ سهم بين الصفحات، يتغاضون عن كل ش يء عداها. ل هايه  لهم إلبعاد 

اصالتهم الشقراء عن عةونهم التي ترتحل في طةات اوأسفار. كات كمن يقةع 

 .تحت طاقة  إافاء، ل ملبح   احدة تحصدني، تصدحني من تلك اللمحات

 :اُلشهد الثاني

عرفني من غير قرطاس  ل قلم. أراها تسربلت أرى الةةداء ترعفني، ل ترفعني، ل ت  

عاري  عا ي ، تحةل بالقفار  اآلبار، تقتلعني، تبتلعني. في كل ثقب باب، أ  ارم  

 ...اةم  تلتقي العةون بالعةون تسقط الثاايا  الز ايا. ل هسيس،  ل جليس

 :اُلشهد الثال 

ستورد أرى اُلةتر  نفسه يشق الةةداء. تمتد "البرك  احبحسا   
م
اء". كالفسائل ت

باادلتها  مرتاديها اوأسواق. ثم  أناس يلبحسون... يقتاصون شتى الغلمات. 

نسف 
م
خسف، ت

م
 –بمن فيها  -يدفاون... يحاكون الاعامات. على مرمى بلبح  ت

 .اوأنفاق
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كم كات هاجعا في فلوات ذاتي تطوقني طاقة  إافاء، يتخطاني مراقب التذاكر، )

 (8)وأنفاق(ا أنا أمتطي مةتر  

 طريقة عىل رسديته  تقس مي إ ىل يسعى إلقاص أ   إلقصيصة هذه خالل من ياُلحظ    

 وعىل. إلنفق يف شاهده ما فيه يروي مشاهد لك مشاهد  ثالثة إ ىل إملّسحني  إخملرجني

 هيمنا ال لكن إلص يف  إلعرفاين نجانباب  وهةل ل ول  ي يح إملشاهدة لفظ أ   من إلرمغ

 أآخر رإفد وج د مع مشاهد  إ ىل جدإ إلقصرية قصته إلقاص تقس مي س ى إل مر هذإ من

رشادإت ك هناوإليت تبدو  إل ق إس  بني إمل ج دة إلعبارإت ويه  وهبذإ  ةحمض مّسحية إ 

 تفعيل ه  إلثالث إملشاهد إ ىل إلنص تقس مي من إلغرض أ   من عليه نؤكد ما يف ق لنا نعزز

 .ومشهديته ومّسحيته إلنص سيناريستية

ولعل إختيار إلقاص للكمة "مشهد" دو  غريها من إللكامت  ذلو دالةل يف هذإ إلس ياق؛   

ذ جيعلنا نس تحرض  بنح  من إل حناء  ما يدور عىل خش بة إملّسح من مشاهد  وفص ل. إ 

 اإلشارة إلى فن اُلسرحاُلةح  الرابع  

شارة ه   "فقاقيع" أ مض مة يف إملّسيح إمللمح عىل تؤكد إليت إل م ر بني من     إملبدع إ 

 وإل ق ع يف إلتناص  ب عي أ و دو  وعي  مبارشة  بطريقة لكامته ثنااي بني إملّسح فن إ ىل

 يق ل حني "إلقناع" قصيصة يف وجيل وإحض بشلك ذ ك ويرتإءى مع إملعطيات إملّسحية 

 :إلقاص

 هو  أ د أن أشتري قااعا يا حةيةتي

َم، أتاوي أن تمثل  في مسرح؟ هي  ل 

  ، ك 
م
 ...هو  ل، لكن حتى يةد   جهي محايدا  أنا أغازل

 !هي  أتضع قااعا على قااع؟

 :يفقت في  جهه الةاب  هي تقول 

 (9)في الوقت الذي كات أنتظر أن تتجّرد ن أيةاغك، تتمترس في قالعك- 
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شارة إلنص هذإ ويف     لسا  عىل إلقاص يق ل حني إملّسح؛ فن إ ىل ووإحضة مبارشة إ 

ىل  إلمتثيل إ ىل يشري هنا  فالقاص   "مّسح؟ يف متثل أ   أ تن ي ِلَم " إل نىث إلشخصية  وإ 

 أ يضا تشري كام إملّسح  بفن" فقاقيع" أ مض مة تعلّق عىل بشدة  يدّل  وهذإ أ يضا  إملّسح

 إملرجع  يف إمل ج د نفسه ه  يصبح ال إلركح عىل فاملمثل إدلرإيم  إلفن إ ىل" قناع" لفظة

وهكذإ يشري إلقاص  .إل صلية خشصيته عن ليتحّ ل ما  أ دوإرإ ويلعب قناعا يلب ُ ولكنه

 بشلك وإحض إ ىل فن إملّسح عىل حن  ظاهر.

 فن من شديدة مقربة عىل تقع" فقاقيع" أ مض مة فا   معايسته  س بقت مما وإنطالقا وعليه؛  

 تبلغ وقد إجملم عة  هذه نص ص من إس تجليناها إليت إملالمح لك ذ ك وتؤكد إملّسح 

 عىل منثلها أ   معه نس تطيع حّدإ" فقاقيع"بـ إمل ج دة جدإ إلقصرية إلقصص بعض درإمية

 مّسحيات ندع ها أ   مباك  إملالمئ من بل قصرية  مّسحيات نسمهيا فقد ابمتياز  إلركح

!!.  حلظات غض   يف وذ ك إحل إر مك   بتفعيل معينة خشصيات بني تدور جدإ  قصرية

ال لنا ما لكه هذإ ومن  إلقص جمال يف ابلرايدة "إخلضريي إدلين جامل" لقاصل نُسّلّ  أ   إ 

ننا مث جدإ  إلقصري  مّسيح قالب يف جدإ إلقصرية إلقصيصات تقدمي يف مبهارإته أ يضا نن ه إ 

 .حمض ودرإيم
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 الفصل الثاني:
 

 الملمح الشاعري

 لميمون حرش"في أضمومة "ندوب 
 إلّسدي إل دب ميثل   إذلين إملبدعني إملغاربة إلقصاصني بني من" حرش ممي  " يعترب    

 أ مض مته أ و" إحلس ناء ريف" إلقصصية مجم عته هل نقرأ   أ   ويكفي إلعريب  ابلعامل إلرفيع

 حتليلية بدرإسة مقنا وإليت  م4113 س نة إلصادرة" ليليت جني" جدإ إلقصرية إلقصصية

  إلآ   درإس هتا بصدد حنن إليت إجملم عة أ يضا جند كام  (11)جدإ إلقصرية قصصها من لقصة

 إلثقافة يف للبحث جس ر مسش رإت عن م4112 س نة أ يضا إلصادرة" ندوب"بـ إمل س مة

 .قليل بعد لها درإسة عند س نقف وإليت وإلفن   

 عىل والانفتاح ابل صاةل إلقصصية كتاابته يف" حرش ممي  " إملغريب إلقاص ويمتزي    

 قصص أ هنا يف كتاابته حنرص أ   جدإ  إلصعب  من اك  وذل ك إل خرى  إل دبية إل جناس

 عىل إحلفاظ مع أ خرى  أ دبية أ شاكل جتريب إ ىل تسعى أ هنا عىل نؤكد أ   جيب بل  ةحمض

 عىل ابالنفتاح إل عامل هذه ومتتاز أ ما. إلقصصية إلكتابة هبا ختتص إليت إلّسدية إملزية

 مجم عة حتلييل  حن  عىل نعاين  أ   إدلرإسة  هذه يف حاولنا  فقد  إخملتلفة إل دبية إل جناس

 جس ُ من مقربة عىل يقع إذلي إنجانب يف أ ي ابلشاعرية  يمتزي إذلي جانهبا يف" ندوب"

 .ابجملم عة إمل ظفة إل ليات ابس تقرإء وذ ك إلشعر 

ذ ؛     إل ليات يه وما حرش؟ ملمي  " ندوب" مجم عة يف إلشاعرية مظاهر يه ما إ 

 إملظاهر؟ هذه لتفعيل إملس تخدمة

 .إحلديث من إلقادم يف عنه إال جابة س نحاول ما هذإ  

 احبحيز الةصري اُلةح  اوأ ل  

 ت زيعها ه   "حرش ممي  " لقصيصات تصفحه عند إلقارئ يالحظه ما أ ول لعلّ    

 إلقصائد شلك إ ىل إل شاكل  من بشلك حييل  مما إلبياض  مس ت ى عىل مع دي بشلك
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 شاعرية إلبدء  منذ يثبت  للقصيصات إلسطري إلت ظيف هذإ إلنرثية؛ إلقصائد أ و إحلرة

 أ فقي بشلك جدإ إلقصرية إلقصص تُكتب أ   إلعادة درجت قد ل نه وشعريهتا  إل مض مة

 هذه يُكّّس  إلقاص لكن إلقصيصة؛ أ حدإث بني وإحلديث إلسبيب إلامتسك عىل يدل تعاقيب

 إلقاص ي ظف ومل .إل جنايس الانفتاح حبرية وحيتفي إلشعر  ث ب إلّسدَ  ويُلب ُ إلراتبة 

 إمل ج دة إلقصيصات معظم إ ىل ذ ك تعدى بل إثنتني  أ و قصيصة يف إل مر هذإ

 إتباع يف إملؤلف مقصدية عىل نؤكد إملظهر  وهبذإ معدودإت  قصص عدإ ما ابل مض مة 

 جدإ إلقصرية بـقصته هذإ  إملاكين إحلزي تشغيل لطريقة منثل وقد .إلشاعري إحمليك منط

 ...":بدو "

(...) 

 ..هذا أنا أتوارى بين نقط حذف قومي

سمةني..؟  أما آن لةلدي أن يم

 على اوأقل فايل ،

 لهم أن يسموها، أ  أي عالم ..

 ..يضعوني في الهامش، في احجوهر..

 ..ل َيهم

 ..أن أكون موجودا بةنهم

 (22).. هذا يكفةني

 طريقة ويه  "ندوب" يف إلبياض عىل إلس إد وضع طريقة إلنص هذإ خالل من يتبني  

 جدإ  إلقصرية إلقصص هذه يرى حيامن وإلقارئ إلقصصية  إلكتابة يف إل سطر تعمتد مع دية

 .لالنتباه مثري أ مر وهذإ إملنث ر  أ و إحلر إلشعر جس ُ مضن يدرهجا يين ال فقط  خارجيا

ضافة إ ىل عالمة إحلذف إملتالحمة يف أ ول إلسطر  وإليت تشري  بدورها  إ ىل إلبعد  إ 

 إلشاعري إذلي نسعى إ ىل ت ضيحه.
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 بنةات اُلشابه اُلةح  الثاني  

 مّرإت جندهُ   "حرش ممي  " عند جدإ إلقصرية للقصص إلعم دي إلت زيع عىل عالوة   

 هذين أ صاةل أ حد عىل خيفى وال والاس تعارة  كـالتشبيه إملشاهبة ممزيإت بعض عىل يعمتد

 ."ندوب" مبجم عة إلشاعري إمللمح تعزيز يمت وهبذإ إلشعر  يف إلعنرصين

 21التشبةهاُلطلب اوأ ل  

 سعى وقد إلالكم  بالغة مضن تدخل إليت إلرئيس ية إلبيا  أ راك  بني من إلتشبيه يعد  

بدإع إ ىل خباصة  إلشعرإء   وبالغهتا  إلص رة جاملية تفعيل بغرض إلتشبيه من كثرية أ ن إع إ 

 هذه يس تغل بدوره" حرش ممي  " وإلقاص .وإلنرث إلشعر يف مبدعني ذ ك يف وتبعهم

 كؤوس" قصته يف يق ل حني جليا ذ ك ونالحظ جدإ  إلقصرية قصيصاته يف وي ظفها إملزية

 :"عربية

 ..البراد متوج كأمير هادي  سط كؤ س الةالر

 ..ببااتها السةع تصب الشاياحجدة محاط  

 الكأس اوأ لى، اُلذاق حلو،

 ،..الثانة ، بد ن سكر

 ...، ... الرابع ،  

 :الةاات بصوت  احد

 "..يا للعجب !.. كؤ ساا من بطن  احدة..  شاياا مختلف"

 ... تحكي لهن احجدة حكاي  الكأس العربة 

 (23) الفم الكةير اُلسطور على بقاياها ماذ تسع  قر ن

 قرينة خالل من وذ ك إلتشبيه  عنرص وظف إلقاص أ   إلنص هذإ من يُس تستج    

 إملش بَّه أ ما إلربإد؛ ه  إلقصيصة  هذه يف فاملش بَّه   "إلاكف" حرف يف تمتثل إليت إلتشبيه

 بني عاليا إلرأ س ورفع الاس تقامة يف إملشاهبة عالقة وتتجىل إلهندي  إل مري فه  به
                                                            

اّل أ   إش تغال إلبالغة عىل هذه إلعنارص اكنت خبص ص  رمبا س يقاُل أ   -14  إملشاهبة مزية شامةل للشعر وإلنرث  وهذإ حصيح طبعًا  إ 

إلشعر بشلك أ ساس. واك شارة اثنية  يعد هذإ إلشلك من جرد عالقات إملشاهبة من إلنص أ مرًإ قدميًا؛ لكن طبيعة إلنص وإملنحى إذلي 

 تسلُكه درإستنا هذه قد فرضت ذ ك.
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 عنارص ذكرت إلقصيصة هذه ويف رعيًة  إل ضع  هذإ يف إعتبارها  ميكن إليت إلكؤوس

 فرصة للقارئ ليرتك إملشاهبة عالقة ذكر حتاىش فالقاص وإحدة  عدإ ما مجيعها  إلتشبيه

جياد   .إلعالقة هذه إ 

 وصف يف إلتشبيه ت ظيف إ ىل إلقاص ميلَ   "هتميش" قصيصة يف أ يضا ونالحظ   

 :إلقاص يق ل إلشخصيات؛

 ..اُلومةاء تجلس "أمةا " قةال  التلفزةكما 

شاهد السياما
م
 ..ت

 ..بال يوت تتةع مسار الوجوه في كل فةلم

 ..في قصص اآلارين، تةح  عن نظير لها

 ..ل يل 

 ..ل ائتالف

 ..ل شةه

 ..قصتها مطر ح  في الطريق

ر ى
م
حكى.. ل ت

م
 ..ل ت

 (24)..فقط تد س عليها اوأقدام

ذ إلتام  ن عه يف إلتشبيه إ ىل إلقاص تعّرض إلقصة  هذه يف    إلعنارص ذكر إ ىل سعى إ 

 وإملُش بَّه  "أ مينة" إلقاص أ سامها إليت إلقصة خشصية ويه: إملُش بَّه يف تتجىل إليت إل ربعة

 أ و إملشاهبة عالقة ويه إلرإبع وإلعنرص  "كام: "يف إملتجلية إلتشبيه وقرينة إمل مياء  ويه: به

ليه تطرق وقد إل ولني  إلعنرصين بني إلش به وجه  إلصمت وه : إل حناء من بنح  إلقاص  إ 

  "إلطريق يف مطروحة" يكتب حني إلقمية وإنعدإم  "ص ت بال" يق ل حني وإلسك  

ىل إلقاص تطرق فقد وهبذإ ."إل قدإم تدوسها"و  إلنص  هذإ يف إل ربعة إلتشبيه عنارص إ 

 .أ خرى اترة إلقارئذهن  ليس تفز ب ض ح  إلش به وجه إ ىل يرش مل ذ ك ومع
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 الستعارة اُلطلب الثاني 

 ابملعىن) إلساكن حت يل قصد أ يضا  الاس تعارة إلتشبيه  جانب إ ىل إلقاص  ي ظف   

 هذه.. دوإليك وهكذإ إلعك ُ أ و إملعق ل إ ىل إحملس س حت يل أ و إملتحرك  إ ىل( إلعام

 بني تتأ رحج هنا  وإجملم عة  إلّسدية  إال بدإعات يف جندها قلام إلص رة صناعة يف إحلي ية

 إلقصرية قصصه دإخل إملشاهبات تن يع يف إلقاص من رغبة وإملكنية  إلترصحيية الاس تعارة

 .جدإ

 الستعارة اُلكاة  .2

 وال الاس تعارة  ولفظ  (إملش به) هل إملس تعار إلقاص يذكر حيامن إملكنية ابالس تعارة ونعين  

 مقارنة إلكشف صعبة الاس تعارة هذه وتعد  (به إملش به أ ي) منه إملس تعار يذكر

 :"قةُمطلَّ " قصيصته يف" حرش ممي  " يق ل ط يال؛ ونظرإ تأ مال حتتاج ل هنا ابلترصحيية 

 ..يترنح حزنها في ثوب حدادها

 ..يفرخ كربها

  تلملم بعض الذكرى اُلترسة  في العمق،

 تجمعها برفق،

 من  رق
ً
 .. كطفل يغير شكلت منها قلةا

فتح ماذ ساينثم رمته من 
م
 (15)..نافذة لم ت

 بذ ك ُمخفيا مكنية  إس تعارة هنا  إس تخدم  إلقاص أ   إلقصيصة  من إنطالقا يتضح   

 فاملس تعار وذل ك الاس تعارية  إل ظيفة هذه تؤدي" كرهبا يفرخ" فعبارة منه  إملس تعار لفظ

 أ ما إلكرب  ه  هل وإملس تعار  "يفرخ" لفظة علهيا تدل إليت إال ابضة بقرينة إلطي ر ه  منه

 إ ىل إلقاص يسعى إليت إلص رة عىل حصلنا فقد وهبذإ  "يفرخ" فعل ه  الاس تعارة لفظ

 .بناهئا
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 الستعارة التصريحة  .1

 لالس تعارة ابلسس بة يقع ملا خالفا منه  ابملس تعار إلترصحي فتعين إلترصحيية الاس تعارة أ ما  

 قصيصته مهنا ونذكر جدإ  إلقصرية قصصه بعض يف إلقاص وظفها وقد إملكنية 

 :حرش ممي   يق ل ؛.."فيلس ف"

 في مدال بيته،

 ..أشر ط  إعدام متدلة  من السقف

 ..جزء من الديكور،  للتذكير بزيا  احبحةاة،  عةثة  اُلوت

 :تواتةه الفلسف   يصةح في الهواء

أنت مجرد بغل  ل بد أن أركةك، ل يهم  أنت أيها اُلوت.. ماذا لو أتيت، لتخةفني"

 .."أن يكون اُلشوار قريةا، أ  بعةدا، اوأكثر أهمة  أن أتحداك، أنا ل أااف ماك

 ُلا دنا أجله.. احتضر لةل ،

 (26).. أدرك أن اُلوت ليس لعة 

 ابالس تعارة وحيتفي  (به إملش به) منه ابملس تعار يرصح إلقاص أ   أ عاله نالحظ  

 جمرد أ نت ختيفين ال أ تيت  ل  ماذإ.. إمل ت أ هيا أ نت" عبارة يف وابخلص ص إلترصحيية 

 ولفظ إمل ت  ه  هل وإملس تعار إلبغل  ه  منه فاملس تعار "أ ركبك أ   بد وال بغل

 .إلثالثة الاس تعارة عنارص متت وهبذإ. والامتطاء إلرك ب أ ي" يركبك" ه  الاس تعارة

 ويعزز إملشاهبة  بسيات ي ظف كيف يعرف إلقاص أ   يتضح س بق  ما خالل ومن   

 والاس تعارة إلتشبيه  بني يرإوح جنده وذل ك إلص رة  بالغة عىل إلتأ كيد مع شاعريهتا

بدإعية بلك بشقهيا   .إ 

 بنةات املجا رةاُلةح  الثال   

 أ يضا  إجملاورة بعالقات إملشاهبة  عالقات عىل وعالوة للص رة  بنائه يف إلقاص  يت سل  

 سسسلط إلقصيصة هذه يف لكننا إملرسل؛ وإجملاز إلكناية من الك إجملاورة بعالقة ونقصد

 .فقط إملرسل إجملاز عىل إلض ء

 :"..ونذإةل حش" جدإ إلقصرية قصيصته يف يق ل إلقاص جند وعليه   
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 ..أثرياء

 في جةوبهم عقارب،

 .. اارجها أيديهم آثم 

 ..كلما احتّدت  تماست

 (27)..حريقيشب في قلوب الفقراء 

ذ ورئييس  ج هري بشلك إملرسل إجملاز عىل إلقصيصة هذه تستند      مك ان تشلك إ 

 جي هبم يف" عبارة يف إملرسل إجملاز ويتجىل للقصيصة  إدلاللية إل حدة ال متام حاسام

 عىل س تع د إليت إحلرإم إل م إل تعين بل إحلقيقية  إلعقارب تعين ال هنا فالعقارب  "عقارب

 يف إللغة يف الاقتصاد أ جل من إلتقنية هذه إلقاص وظف وذل ك وإل ذى  ابلرضر صاحهبا

  .إدلالالت تعدد مقابل

وهبذإ إلشلك  يس تدعي إلقاص إلبىن إلتجاورية  يف نصه  لزييد من بث إلشاعرية يف   

  ثنااي قصيصاته.

 اُلوسةقااُلةح  الرابع  

ذ للشعر  إلثابتة إلسامت من إمل س يقا ك   ح ل إثنا  خيتلف ال     نتحدث أ   ميكن ال إ 

يقاعية إمل س يقية إملالمح وج د دو  قصائد عن  إللغ ية سالس هتا تزيك إليت وإال 

 نتحدث أ   إلغريب من وس يك   إلقافيُة؛ إلشعريةِ  إمل س يقا عنارص أ مه ومن وإل سل بية 

ذإ   أ يضا إنجيد من س يك   لكن!!.  إلّسد يف قافية عن  إلعم دي إلت زيع أ   علمنا إ 

 ق إيف عن عبارة" حرش ممي  " قصص يف جنده ما أ   نؤكد جعلتنا إليت يه للقصيصات

 :"ُمبارك" قصيصته نتأ مل حني جيدإ ذ ك ندرك وقد أ جساع  وليست

فار تاور الثورة،  أفرغت احبحااجر أثقالها،  تقةأت الافس كل يغيرة  كةيرة، 

، في اُلاام يز ر مةدان التحرير، يشبحذ  ما لها؛ فرعون، أيضا  حكت ما للضعفاء

سر في أذن الفه اُلةارك ناصبحا لسانه،  : يم

 مثلك، عاندت، فسقطت على رأس ي"
م
 ..ل تركب رأسك، اذ احبحكم  عني...كات

 ".. أنا اآلن أجلف..  ها أنا، بما آلةت إلةه، أعيرك رأس ي، فأس ي، نفس ي
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ةارك متحسسا الرأس  الكرس ي  :مم

،  هل هااك في مصر "  اآلن أحسن مني في احجن أ  اإلنس 

 "..أموت، ليس مشكال، لكن فوق الكرس ي

 :فرعون يدير الظهر راجعا  هو يهمس

... هذه حال الفراعا  ماذ اوأمس
ً
 (28)..تعسا

 إلروي وه  إلشعرية  إمل س يقا مظاهر من مظهر إلنص  هذإ خالل من يتجىل     

 رْأيس ) يف وإملمتثل  "إلسني" حرف وه  سطر  لك هناية عند يتكرر إذلي إمل حد

يس  نف يس  ن  ُِ  كر   فقط  إلروي حرف بتكرإر يكتف مل إلقاص أ   وإلظاهر  ...(أ م  ُِ  إ 

 هذإ إ  . مجيعها( 1 - 1 -) فعلن وز  عىل ويه بأ مكلها  إلقافية تكرإر إ ىل ذ ك جاوز بل

ليه نذهب ما يعزز إملَجىل  ممي  "بـ إخلاص جدإ إلقصرية إلقصصية إلنص ص شاعرية من إ 

 ."حرش

 املبحساات الةديعة اُلةح  احخامس  

 فيه تناول وإذلي إلبديع  يف إملعزت إبن كتاب مع رمسي بشلك إلبديعية إحملس نات ظهرت  

 لهذإ إلقاص ت ظيف مظاهر ه  إمل ضع  هذإ يف هيمنا  وما وتفصيال  تنظريإ إل مر هذإ

 أ صناف من صنفا" حرش ممي  " يعمتد" إلصد" جدإ إلقصرية قصيصته ففي إنجانب 

 :إلقاص يق ل إلبديع؛

 ..يعقتني بالصدمات

 (29).. ُلا أدمن قلبي منها الصّد مات

 جناسا" نسميه وإذلي إلبديع  أ ن إع من ن عا جدإ  إلقصري إلنص هذإ يف إلقاص  يتناول  

 إنجناسات وهذه إملعىن  يف إختالف مع لكن إحلروف نف ُ نقل يعيد فالقاص  "لفظيا

 للقصيصة أ عطى" حرش ممي  " وت ظيف. إلعبايس بعد ما إلشعر يف تظهر اكنت ما غالبا

ضافيتني وشاعرية أ صاةل   .إ 

 التااص مع الشعراُلةح  السادس  
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 عند إملس تحدث إل ديب إنجس ُ هذإ جتعل إليت إخلصائص من ذكرانه ما جامع جانب إ ىل  

 عند إلقصصية إلكتابة هبا تمتزي أ خرى خاصية جند إلشعر  من مقربة عىل" حرش ممي  "

 يف ق هل ذ ك ومن إلشعرية  وإلقصائد إل بيات بعض مع إلتناص يف إل ق ع ويه إلقاص

 :"جارإ " قصيصته

 ..عةد الغني( ثري،  ابن احجال)

 ..يدعو إلى مأدبته احجفلى

  جاره ماةوذ ل نصيب له منها،

 ..رث الثةاب، عايب الةطن

 بانكسار، يتأمل احبحشود الوافدة،في زا ي ، 

ها كطفل  ..يتملى سةاراتهم الفاره ،  يحسبم

 ل يدال بيته، إنما يظل اللةل ساهرا،

 
ً
 (10)..يحرسها مجانا

حاةل إلنص يف     :إحلطيئة ق ل وه  إلعريب  إل دب يف مشه ر بيت إ ىل تناصية  إ 

 رسماببةداء لم يعرف بها ساكن    طا  ثالث عايب الةطن مرمل
 ترإثية  شعرية بأ ص إت نصه ليغين وهذإ  "إلبطن عاصب" عبارته إلقاص يس تقي ومنه

 أ يضا يتناص بل فقط  إلشعري إلرتإث مع إلتناص عند إلقاص يقف ال هذإ  عىل وعالوة

 :فهيا يق ل إليت" جاّلد" قصيصة ذ ك عىل تشهد كام إحلديث إلعرص من لشعرإء قصائد مع

 ..سجل أنا جالد عربي

موني سفك الدم،  السلخ،  الرفس،
ّ
 عل

 اُلماوع يا ناس
م
 إن استةحت

ً
 .فعفوا

 في اوأ ل أمر ني،

 .في الثاني اعتبرت القتل  اجبي

، فجرت من حولي أنهار من الدم
م
 ..أجرمت

 ...ثم  
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 في النهاي 

 (12)..احترفت

 فهيا يق ل إليت إلشهرية درويش محم د قصيدة إ ىل" عريب جالد أ ان جسل" عبارة تشري    

 تكسري ليحاول إلعبارة  إ ىل جالد لفظة يضيف أ   فّضل وإلقاص  "عريب أ ان جسل"

 .إل صلية للجمةل إللغ ية إلبسية يف إلتغيري عرب إملبارش  إلتناص

 إلرتإث من شعرية مناذج مع تتناصا  وإليت ذكرهام س بق إللتا  إلقصيصتني فا   وعليه؛  

 إل دبية إلرثوة عىل إلقاص إطالع سعة عىل تؤكد إلت إيل  عىل إحلديث  إلعرص ومن

من انحية  وتعرب عن إل صاةل والانفتاح إليت تطبع أ مض مة  مهنا إلشعرية وخباصة إلعربية 

 "ندوب" من انحية اثنية.

 توظةف اوأسطورةاُلةح  السابع  

 إمليت س أ و إل سط رة مك   بت ظيف  "حرش ممي  " دلى إلّسدية  إلكتابة تامنز   

 وال إحلاكيئ  إملنت يف مهنا البد داللية مكمُكاّلت وتشغيلها مهنا الاس تفادة أ جل من وذ ك

 يف إلتن يع إ ىل يسعى ذ ك  من إلعك ُ عىل بل حمددة  ثقافة من أ ساطريه إلقاص يس تقي

 :فهيا يق ل إليت" إملنجل" قصيصة فلنتأ مل إلثقافية؛ إملصادر

 ..تسقط اوأمطار بغزارة

 ..احبحصاد مةكرا هذا العاميحل 

 ...تحمل "نونجا" ماجلها

 (11)الغابرة.. تصدها أ حال اوأزما  

  "ن جنا" أ سط رة ويه إل مازيغية  إلثقافة يف شهرية أ سط رة" حرش ممي  " يس تخدم   

 ويرضب مهبرين  وجامل حسن ذإت إمرأ ة عن عبارة إل مازيغي  إلرتإيث إلتص ر يف ويه 

 للتعبري إلقصيصة هذه يف ي ظفها أ   إلقاص حاول وذل ك للبرشية  إخلري حب يف إملثل هبا

 .إلسامية إل خالقية وإلقمي ابل مل  وإلتشبث إل فضل  وإلغد إخلري  عىل
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 إلرتإث يف وجد مما أ يضا يس تفيد إل مازيغي  إلرتإث من إلقاص يس تفيد إذلي إل قتيف و   

 :إلقاص يكتب ؛"إخلل د نبتة" قصيصة تثبته ما وذ ك إلقدمي  إلعرإق حضارة أ و إلبابيل

 يحتضر اباه الوحةد،

 يحضاه،

 يقةل جةياه،

 : في الافس أماة   احدة

 (13)جلجامش"نبت  "

 وتزمع  "جلجامش نبتة" وه  إلبابلية  إلثقافة يف أ سط ري عرف إ ىل إلنص حييل   

 أ جل من وإلربإري إلصحاري يف هيمي اك  نفسه جلجامش بطلها أ    "جلجامش ملحمة"

يقاف طريقها عن ليس تطيع إخلل د  نبتة عىل إحلص ل  إحلياة هناية حمتية يف إلطبيعي إلقان   إ 

بعد  ماتو  إل مل يف إحلياة "إنكيدو" إمحلمي صديقه وابلضبط حني فقد إال نسا   عند

 وإدل أ   عىل إدلالةل أ جل من إلقاص وظفها وقد. إحلياة مشقات يصارع هل حد وتركه  ذ ك

ليه ويرجع البنه  إحلياة تع د أ   يمتىن حيترض  إذلي الابن ُمعافًا  وذل ك ملتحرض إ ىل  ساملا إ 

 ذهنه س ى نبتة جلجامش إل سط رية.

 وإضعا إدلالةل  تكثيف أ جل من إل سط رة ي ظف إلاكتب أ   يتضح  س بق مما وإنطالقا  

ايها إلّسد   كتاابته عىل إلشاعرية من بعضا ليس بغ إلقصة  يف إملناس بة أ دوإرها يف إ 

 فلت ظيف إمليت س بعد هام يف بث إلشاعرية يف إلقصيصات إمل ج دة يف مجم عة "ندوب".

  

 

 

 إملمتزي إملغريب للقاص" ندوب" مجم عة يف درإس هتا حاولنا إليت إخلصائص مجيع فا   وعليه؛  

 هبذه إملت إجدة جدإ إلقصرية إلقصص ال عطاء تضافري  بشلك تش تغل   "حرش ممي  "

ذ مائزإ؛ وشعراي شاعراي طابعا إل مض مة " حرش ممي  " إلقاص عند إلّسدية إلكتابة أ   إ 

 يف إلتامة إحلرية معلنة إل مر هذإ من تنفلت بل إلصارمة  إلقصيص إلّسد ممزيإت حترتم ال
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 إلق ل فميكن وذل ك خاص  بشلك وإلشعر عامة  إل خرى إل دبية إل جناس عىل الانفتاح

آنفاً  ذكرانه ما مهنا إخلصائص  من مجم عة ت ظيف عرب إلشعرية إلكتابة إ ىل مييل إلقاص أ    .أ
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 من وإنطالقا إنتظاره  أ فق يبين وه  إلقارئ  عىل خيفى وال. (31)"ساخرة كتاابت" أ سامها

 أ شاكل عىل يتأ س ُ إذلي إلساخر مبلمحها تمتزي محدإوي مجيل عند إلقصص أ   إلعن نة 

 إجملم عة يف إلّسدي إملنت مس ت ى عىل جيل  بشلك نالحظه  ما هذإ وإلهتمك؛ إلباروداي

 يف ت جد مل عام  بشلك جدإ إلقصرية إلقصة هبا تتسم كخاصية إلساخرة وإلكتابة. إلقصصية

 الاجامتعية إل قائع عىل فعل كرد جاءت بل فقط  نفسها أ جل من إل ديب إنجس ُ هذإ

 أ ديب جس ُ أ ي من إمل ض عي إل إزع إ ىل أ قرب جدإ إلقصري إلقص جيعل مما  إملطروحة

 جدإ إلقصرية قصصه يؤس ُ إذلي إل حيد ه  محدإوي مجيل وإلقاص إلناقد ولي ُ أآخر 

 جامل" قبيل من إملبدعني إلقصاص من مجم عة جانبه  إ ىل جند  بل إلساخرة  إلكتابة عىل

و"عبد  "برطال حسن"و  "إل راييش إخلرض"و  "حرش ممي  "و  "إخلضريي إدلين

 إ ىل نشري لن إدلرإسة  هذه يف وحنن . وأآخرو .. إلرحمي إلتدالوي" و"أ منة بروإيض"

 يإلهتمك إنجانب ل   نظرإ أ خرى  درإسات إ ىل سستجه بل إجملم عة يف إلسخرية م إطن

 جتليات" مؤلفه يف راكطة محيد إلناقد وعاينه س بق قد" ساخرة كتاابت" يف وإلسخري

 .(31)محدإوي مجيل" وإلناقد للقاص" جدإ مبارشة قصص يف إلساخر إمللمح

ننا إدلرإسة  م ض ع عن كثريإ ننأ ى أ   ودو      إلّسدي إال بدإع خالل من س نحاول  فا 

  ج إنهبا بعض من  "ساخرة كتاابت" مجم عته درإسة غامر يف ندخل أ   محدإوي  مجليل

 وإليت مقنا بتحديدها يف ما ييل:

 .ينموسةقا الاثر في "كتابات ساارة"؛ السجع  التكرار أنموذج - 

 ."مواطن اُلةتاسردي  في "كتابات ساارة -

  

                                                            

 مجيل محدإوي  كتاابت ساخرة  قصص قصرية جدإ  عن مسش رإت إملهرجا  إلعريب للقصة إلقصرية جدإ ابلناظ  ر  ط1  4111م "
30  

 ر للثقافة د راكطة  جتليات إمللمح إلساخر يف قصص مبارشة جدإ "للقاص وإلناقد" مجيل محدإوي  مسش رإت مجعية جسمحي
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ليه يف إملباحث إلآتية.    هذإ ما سيمت إلتطرق إ 

 ينموسةقا الاثر في "كتابات ساارة"؛ السجع  التكرار أنموذج اُلةح  اوأ ل 

مل تقف إمل س يقا عند إلشعر فقط؛ بل تعّدت ذ ك إ ىل إلنرث أ يضا  ورمبا اك  أ ول تالحق   

اب  ظه ر فن إملقامة يف إل دب إلعريب. ويف هذإ إلس ياق سسسلط  للم س يقا مع إلنرث إ 

   إلض ء عىل ملمحني من مالمح إمل س يقا وهام إلسجع وإلتكرإر.

 السجعاُلطلب اوأ ل  عاصر 

ذ محدإوي  مجيل قصيصات يف رئيسا دورإ إلسجع يلعب     م س يقا رسديهتا عىل يس بغ إ 

 إلعبارإت بتسجيع بعيد  حد إ ىل يعتين  إذلي إملقامات فن إ ىل أ قرب جيعلها مما ممتزية 

يرإد إلسجع ويعين وغريهام .. وإهلمذإين إحلريري من لك دلى معروف ه  كام وترصيعها  إ 

 إمجلل أ وإخر بناء أ و عرويض  وز  دو  للشعر؛ ابلسس بة اكلقافية متفقة بف إصل إلالكم

 إمجلةل إ ىل يتعدإها قد أ و فقط  إللكمة إلسجع يشمل وقد رصفيا  مت إزنة لكامت عىل

 وس نالحظ ابلشعر  إلنرث تشابه نقطة ه  إلسجع أ   إلباحثني من إلكثري ويعترب بأ مكلها 

 نشري ذ ك  قبل لكن إلآتية؛ إلقصص نتأ مل حيامن  "ساخرة كتاابت" يف جبالء  إل مر هذإ

. حدة عىل جسعة لك درإسة مع جدإ قصرية قصة لك يف إلسجع مظاهر س ن رد أ ننا إ ىل

غالق" قصيصته يف محدإوي مجيل يق ل  :"إ 

سارعت  زارة التأديب  قطع اوأنفاس  اوأرزاق، في أرض الافاق  الشقاق،      

اُلدارس العتةق ،  سد الكتاتيب  اوفا من رحل  الربةع  الصةف، إلى غلق كل

 (31)...القديم ، بةد أنها لم تغلق حانات الراح،  أ كار النةطاح،  موااير اُلالح

 :اكلآيت ودرإس هتا تصنيفها ميكن جسعات  ثالث عىل بت فرها جدإ إلقصرية إلقصة هذه تمتزي 

 ،سارعت  زارة التأديب  قطع اوأنفاس  اوأرزاق 

  قاق،في أرض الافاق
ّ
  الش

 وز  يف رصفيا  تتفق  وال إلقاف  حرف وه  إل خري حرفها يف إلسجعات هذه تتفق   

 ذل ك( 11 - - =شقاق) وإلثانية( 11 - 1 -= أ رزإق) إل وىل ل   إل خرية؛ إللكمة
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ف  إلن ع من هنا  فالسجع   وز  يف تتفق وال إل خري إحلرف يف تتفق إلسجعة ل   إملُطرَّ

 .إل خرية إللكمة

 ، إلى غلق كل اُلدارس العتةق 

 ، سد الكتاتيب القديم  

 إللكمة وز  يف تتفق لكهنا إل خري؛ إحلرف يف تتفق ال أ هنا إلسجعة هذه يف إملالحظ  

  (1 - 1 - -=  قدمية) وإلثانية( 1 - 1 - -=  عتيقة) فال وىل إلرصفية إلناحية من إل خرية

 يف يتفق ذ ك ومع إل خري إحلرف حيرتم ال ل نه مت إزان؛ إلسجع من إلن ع هذإ عىل ونق ل

 .إل خرية إللكمة وز 

 ،بةد أنها لم تغلق حانات الراح 

 ،أ كار النةطاح  

  موااير اُلالح . 

ف  إلن ع من فهيا إملس تخدم إلسجع أ   نس تستج إلعبارإت  هذه خالل ومن     ل هنا إملُطرَّ

 لللكامت إلرصيف ابل ز  هتمت ال لكهنا  (إحلاء حرف) إل خري إحلرف ابنسجام تعتين

  (11 - - 1 -= إنبطاح) وإلثانية  (11 -= رإح) إل وىل فاللكمة إلف إصل  عند إمل ج دة

 (.11 - 1 -= مالح) وإلثالثة

ذإ     أ خرى جسعية أ ن إع عن إلبحث يف وإس مترينا أ كرث " ساخرة كتاابت" تقصينا وإ 

 :"الامتساخ" قصيصته يف يق ل إلقاص س نجد

حدثني غضةان بن أسفان، عن جوعان بن عريان، عن كسفان بن اسفان، أنه   

دال إلى قسمه في اُلديا  اُلعطوب  كعادته، فاندهش هذه اُلرة حائرا، فحدث 

نفسه اُلنسوف   "هل يتقدم أم يتراجع ؟!"  جد التالمةذ قد امتسخوا،  توشموا، 

يانع ،  باقات زاهرة،   ر د  استنسخوا، تحولوا في زمن الغوُل  إلى زهور 

متفتح ،  أكمام شقراء،  اواتم بارق ،  سالسل لمع ،  عدسات ساطع ، 
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 مشةات مدلل ،  أقراط ملون ،   جوه مصةوغ ،  رموش مصاوع ،  نهود 

 (33)...مزر ع ،  سرا يل محصورة

 بك هنا  (إملقامات إ ىل نس بة) إملقايم ملمحها عىل عالوة جدإ  إلقصرية إلقصة هذه تتسم   

 نعيد أ   ونس تطيع فقط  بعضها عىل إلض ء سسسلط لكننا ومتن عة  متعددة جسعات حتمل

 :ييل كام تصنيفها

 ،عن جوعان بن عريان 

 عن كسفان بن اسفان. 

 يف تتفقا  أ هنام كام وتركيبيا  رصفيا  مت إزيتا  أ هنام إمجللتني هاتني عىل نالحظه ما أ ول  

 نالحظ ل ننا ابملرصع  إلسجع من إلن ع هذإ ونسمي إلن    حرف وه  إل خري إحلرف

 – 1 – 1 -= عراي  بن ج عا  عن) فال وىل إمجللتني  مك انت مس ت ى عىل اتما ت إزاي

 عن) إلعبارة هذه يف وإحض ه  كام إلتقطيع لنف ُ فتخضع إلثانية أ ما  (11 - 1 - -1 - 1

 (.11 - 1 - - 1 - 1 – 1 - 1 -= خسفا  بن كسفا 

 ، اواتم بارق  

  سالسل لمع . 

= ابرقة وخ إمت) فال وىل وتركيبيا  رصفيا  امت إزيت أ هنام إلعبارتني  هاتني خالل من يتجىل  

 - - 1 - - -= المعة وسالسل) إلتقطيع نف ُ لها أ يضا  وإلثانية   (1 - - 1 - - - 1 - - -

 إلسجع من إلن ع هذإ نسمي وبذ ك إل خري  إحلرف يف ختتلفا  إلعبارتني لكن ؛(1 - - 1 -

 .مامتثال

 ، مشةات مدلل  

   أقراط ملون . 

 إلرصيف إملس ت ى عىل مت إزيتا  إلعبارتني ل   إملامتثل  إلسجع إ ىل إلعبارات  هاات  تسمتي   

يضاحه فميكن إلعبارتني بني إلت إزي جمىل وأ ما خمتلف  إل خري حرفهام لكن وإلرتكييب   عىل إ 

                                                            

  33مجيل محدإوي  نفسه  ص 22  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 -= مل نة وأ قرإط) وإلثانية  (1 - - 1 - - 1 - 1 – 1 - -= مدلةل ومش يات: )إلتايل إلنح 

- 1 – 1 - 1 - - 1 - - 1.) 

 ، رموش مصاوع  

  نهود مزر ع . 

 رصفيا إل ز  يف تتفق فهيي إملرصع  إلن ع من إلسجع مضن إمجللتا  هاات  تندرج   

 إلت إزي معاينة وميكن  (إلعني حرف) إل خري إحلرف يف تتفق ذ ك عىل وعالوة وتركيبيا 

 مزروعة وهن د)  (1 - 1 – 1 - -1 - - -= مصن عة ورم ش: )ييل كام إمجللتني هاتني يف

 =- - - 1- -1 – 1 - 1.) 

 إمل س يقية إلسالسة بذ ك معززإ إلسجع  أ ن إع مجيع وظف إلقاص أ   يتبني وهبذإ؛ 

 إملناصية إلعالقات أ   إ ىل أ يضا نشري كام. مائزإ طابعا علهيا أ ضفى مما جدإ  إلقصرية لقصصه

 يف ذروهتا بلغت إلعريب إل دب يف إملعروفة وإملقامات محدإوي مجيل قصيصات بني

 إال بدإع من جعلت إلعريب إلنرثي إلرتإث من الاس تفادة هذه ؛"الامتساخ" قصيصة

 .وماتعا ممتزيإ إلقاص عند إلّسدي

 التكراراُلطلب الثاني  عاصر 
 إملبدع عىل إملُعابة إل ساليب من إلالكس ييك  وإل ديب إلنقدي إلتص ر يف إلتكرإر يعترب  

 إملذم مني  وإال سهاب إال طناب من ن عاً  تسبب إلتص ر  هذإ حبسب ل هنا  إس تخدإهما 

 يأ خذ بدأ   جدإ  إلقصرية إلقصة يف إلتكرإرَ  لكن وجامليته؛ رونقه إال بدإع من تُذهب وذل ك

جيابيا منحى  دور هل مك   إ ىل ليتح ل إلالكس يكية داللته تتغري فبدأ ت قبل  ذلي ومغايرإ إ 

  .إلّسدي إلتعبري يف وحامس مفصيل

 بنّين  ه  كام" ساخرة كتاابت" مجم عته يف لالنتباه مثرية بطريقة إلتكرإر إلقاص يس تخدم  

 :محدإوي مجيل يق ل ؛"نجن" قصيصته يف

اجتمع رئيس الاقاب  مع كل العمال اُلطر دين، فقال لهم " علةكم أن تشكلوا    

اللجان،  من كل هذه اللجان، ستختار ن حجا ، ستعين بد رها حجا  اللجان. 

 بعد ذلك، ستنتخةون حجةاات فرعة ،  من هذه اللجةاات ستختار ن حجةا  

ع مجموع  من إقلةمة ، ثم حجةا  جهوي ، لتذهب إلى العايم ، للتفا ض م
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اللجان  اللجةاات، فةصل أمر القضة ، بعد سد أبواب احبحكوم  دائما، إلى 

اللجا  التي سةختارها القصر، لترجةح كف  حجا  أ  حجةا  ما،  التفا ض بشكل 

 دي  نهائي مع كل اللجان  اللجةاات، إلى أن تعود اللجةا  املختارة إلى عقر دارها، 

 (32)."تراضة  بفتات اللجان  اللجةاا

 خص صا جدإ  إلقصرية إلقصة يف حاسام عنرصإ إلتكرإر يشلك سابقا  ذ ك أ كدان وكام   

ذإ  تفرضها إليت إلسخرية وظيفة أ دت ملا" نجن" قصيصة يف إلعنرص هذإ ل ال أ نه علمنا إ 

 تسع يتكرر" نجينة" أ و" نجنة" بلفظة يتعلق ما أ   س نجد ذل ك إلقصيصة  هذه دالةل

 هذإ بسبب إدلالالت من متاهة أ مام أ وجدان مما جدإ  إلقصرية إلقصة هذه يف مرة عرشة

 عىل وعالوة. فقط وإال سهاب إلتط يل يف وس يةل إل قدم   يظنه فئت ما إذلي إلتكرإر

 وظيفة ذ ك  جانب إ ىل يؤدي  إلقصيصة  هذه يف إلتكرإر به يضطلع إذلي إلساخر إمللمح

يقاعية  .ممتزية وم س يقية إ 

ذاكءً  إلتكرإر  عنرص ت ظيف يف يس متر إلقاص أ  " إلّسإويل" قصيصة يف أ يضا ويتبني    إ 

 :إلقاص يق ل جدإ؛ إلقصري إلقص يف إلسخرية لعنرص

اشترى الز ج ثالث  سرا يل جديدة، بعد أن تقادمت كل سرا يله الثالث  التي كان   

 ...يستعملها

ذيول سرا يله  استعطف ز جته الثالث  كثيرا، راجةا منها أن تاقص من   

 ...الثالث 

 ... افقت الز ج  اُلطةع  بكل تأكةد،  ابتسمت لز جها ثالث مرات  

فانتظر الز ج ثالث ساوات، فمزق السرا يل الثالث ...  سرح اُلرأة الثالث ، بعد   

 (35)...أن طلقها بالثالث

 جند وإلباروداي  ابلهتمك جدإ  إلقصرية إلقصيصات معظم كام تمتزي  إليت إلقصيصة هذه يف  

 ثالث" إلثالثة إلّسإويل" عبارة تتكرر إلرتكييب إملس ت ى فعىل إلتكرإرإت  من مجم عة

 ثالث" إلزوج" ولفظة مرإت  تسع" ثالثة" إلعدد يتكرر إللفظي إملس ت ى وعىل مرإت 
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 إلتلفظية الاستبدالات حساب عىل ومتجيده ابلتكرإر إحتفاء أ مام جيعلنا إل مر هذإ مرإت؛

 تعزيز ل جل وذ ك إلقاص  قبل من مقص د إلتكرإري إملك   أ   عىل يؤكد مما إملمكنة 

 .إلسخرية خاصية لتفعيلإمل س يقية  يف قصيصاته  من هجة  ومن هجة اثنية 

 محدإوي  مجليل" ساخرة كتاابت" يف وإلتكرإر إلسجع ملظهري درإستنا من وإنطالقا  

 نن ه كام ابجملم عة  إملت إجدة جدإ إلقصرية إلقصيصات يف إمل س يقا عنرصبروز  عىل نؤكد

 .معا إلعنرصين إس تغالل طريقة يف ملهارةاب

 "  مواطن اُلةتاسردي  في "كتابات ساارةاُلةح  الثاني

 ابلقصة إل مر يتعلق حيامن لكن ؛"شعر ميتا" نسميه بنفسه نفَسه إلّشعر يقدم حيامن   

  نسميه؟ ماذإ جدإ  إلقصرية

 يف نالحظه ما هذإ جدإ؛ إلقصري إلقص هبا يمتزي إليت إخلصائص بني من إمليتارسدية تعد  

ذ محدإوي  مجيل قصيصات من مجم عة  ابلَّسد إلّسد عن إلتحدث إمليتارسدية تت ىخ إ 

 ابئنةً  إخلاصية هذه وجند إلقصيص  إملنت مس ت ى عىل إال دهاش من ن عا حيقق مما  نفسه

 إذلي إل ديب إنجس ُ يفضح نفسه إلعن إ  أ   ويالحظ  "جدإ قصرية قصص" قصيصة يف

 :إلقاص يق ل يقدمه؛

احتج التالمةذ داال الفصل،  يراوا في  جه أستاذ العربة  الذي تخشب في   

اُلؤسس  أربعين سا ،  ما بّدل تةديال. احتجوا ياراين يائسين، ندد ا باُلقررات 

بصوت مرتفع " نحن في زمن العوُل ، نحن في زمن الساند يتش  االزائف ، ثم قالو 

 لهامةورغ، نحن في زمن احبحاسوب، اتركونا من الكتب الصفراء،  أريحونا من 

 (32)."الاصوص اُلسترسل ، ل نريد سوى قصص قصيرة جدا

ىل إلقصيصة هذه خالل من إلقاص يسعى     وذ ك فيه  يبدع إذلي إل ديب إنجس ُ فضح إ 

ضافة  "جدإ قصرية قصص" بـ للقصيصة عن نته عرب  بق هل قصيصته أآخر يف ذكرها إ ىل إ 

 أ   إ ىل يشري وإذلي للنص  إلعامة إدلالةل خلدمة وذ ك  "جدإ قصرية قصص س ى النريد"

 إذلي إلعرص تناسب تعد مل.. إلقصرية وإلقصة وإلقصة اكلروإية" إملسرتسةل إلنص ص"

 ختشب" إلعربية إللغة يف أ س تاذإ وجعلها إلنص ص هذه بأ نس نة قام أ نه حىت إلآ ؛ نعيشه
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 إلقصري إلقص بأ   للقارئ ليعرتف لكه وهذإ  "تبديال بّدل وما س نة أ ربعني إملؤسسة يف

  وهذإ لكه من إلنقدية مؤلفاته يف وتكرإر  مرإر ذ ك  يؤكد كام" إملس تقبل فن" ه  جدإ

 شأ نه أ   يضع إلقصيصة أ مام خاصية إمليتارسد.

 قصيصته يف ليق ل إلقصصية أ مض مته يف وإملمتزية إلاكشفة ميتارسديته إلقاص وي إصل   

 :"ساخرة كتاابت" إل مض مة عن إ  حتمل إليت

كلهم كانوا يضبحكون ملء ذقونهم في الشارع الرئيس ي من اُلديا  الكبرى، كأنهم    

اندهشوا، حمقى أ  مجانين،  في أيديهم كتابات ساارة، تجمهر الااس حولهم، 

 تعجةوا،  احتار ا، تفقد ا اوأمر، فوجد هم يقرأ ن القصص القصيرة 

 (37)...جدا

 من مجم عة س يجد إل مض مة هذه يف أ   للقارئ يبني أ   إلنص هذإ يف إلقاص حياول   

 فالقاص مثالية  ميتارسدية بطريقة وذ ك وس تعجبه  س تدهشه إليت إلساخرة إلكتاابت

 إلقصري إلقصيص إال بدإع به يامنز ما بني من وهذإ قصصه  عن ليتحّدَث  ابلقّص  يت سلُ 

  وتتجىل إمليتارسدية يف نص "كتاابت ساخرة"  من خالل ق ل إلقاص "ف جدومه جدإ

 يقرأ و  إلقصص إلقصرية جدإ".

 يف محدإوي مجيل يق ل حيامن" ساخرة كتاابت" أ مض مة يف ذروهتا إمليتارسدية وتبلغ   

 يف أ بدعت إليت إل مض مات عناوين من مجم عة يعرض وحني  "إلفرإشة دم ع" قصيصته

 :ومهبرة جعيبة بطريقة ابملغرب  جدإ إلقصرية إلقصة جمال

قائال " في   بعد انتهاء درس سةويه مةاشرة، أابرني نفطويه عن جده االويه  

مقهى ميرندا، املبحاذي ُلطعم هال   سياما أكواريوم، رأيت اوأارس بن يمام، 

جالسا في كرسةه اوأزرق، بعةدا عن جلة  اُلوكب اُللكي، يأكل ابز هللا،  يهدي 

فقاقةعه  مشاهداته  يورته القردانة  الكةيرة إلى الدياايور، بل أهداه أيضا 

صيرة جدا  )امرأة للزمن اُلر(، بما تحمله تلك )حكايات من بر كسةل(  قصته الق

القص  من أقواس،  ظالل حارق ،  قةالت في يد الهواء،  اةوط متشابك ،  ست  

 ستين كشف ،  بما تفوح به من رائح  رجل يحترق كأنه حمار اللةل، قد اسر 
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أبراجه بين الور د الشائك  التي حولته إلى مظل  في قبر كفراش  ثقةل  فوق سطح 

احجرس.  مع ابتداء زاات الشتاء،  انقضاء الهايه  الفقيرة،  انةالج قوس قزح، 

حدث طوفان تسونامي بما تحمله من رعشات،  سةالن،  يريم،  قطرات الادى، 

فتسلل  حةد القرن إلى الضف  اوأارى، حامال أجسادا  قبرة، للعب مع العمق 

 كان نشازا آار للةةاض مسرحةتي  )عااقةد احبحزن(  )سةمفونة  الةةغاء(... 

 ندف الر ح...ثم  قع امتداده... نقش في احبحرف قصا ناقصا باوأحمر الفاني، 

فرحل بد ن عااق، تاركا إكلةل احبحزن الضال، بعد أن قال لي  مض ى  أنا 

 جمجمتي  الابت  التي حجةت  جه القمر، أما اآلار فليشرب  مةض احبحبر. لكن 

ب على طريق  الكةار،  رقص اُلرايا،  بطاق  تسونامي قطف اوأحالم،  نس ي احبح

التعريف التي كتب فيها  " وأمر يهمك  عادما يومض البرق، ساوقد ما تةقى من 

قاادل؛ وأن الربةع حلم شتوي".  من ثم، ترك كتاباته اُلةاشرة بين احبحلم 

 احبحقةق ، تشتعل في بيت ل تفتح نوافذه، كحلم ل يرى الاور. ثم غادر احجزيرة 

زرقاء، مع قلةل من اُلالئك ، حتى يز ل الصداع، بعد أن ترك احخةل  اللةل في ال

 (38)اوأيعب.حلة  الرهان 

لهيا خاصية     ولقد نقلنا هذإ إلنص  عىل ط هل  للتدليل عىل إدلرجة إليت وصلت إ 

 أ ربع من أ زيد بعرض إلنص هذإ يف إلقاص قام إمليتارسدية يف مجم عة كتاابت ساخرة  وقد

 إل خرس)و إملتقي  هللا لعبد( هاةل مطعم)كـ مغربية  جدإ قصرية قصصية أ مض مة وس تني

 ل فاء( إلفاين ابل محر)و بروإيض  ل منة( إلندى قطرإت)و إخلضريي  إدلين مجلال( صامم بن

 قصصية  أ مض مة عن إ  إ ىل بدوره يشري إذلي إلعن إ  عىل عالوة وأآخرو  ...إمحلري

منا يشء عىل دل إ   وذ ك ملامه عىل يدل فا  بدإعا جدإ  إلقصرية إلقصة جبس ُ إل إسع إ   إ 

 إلطريقة هباته إمليتارسدية يتناول   مبدعني جند قلام ننال   ؛إلنص هذإ يف وإملمتزي. ونقدإ

ذ إملائزة  بدإعية  بلك إلقصصية إل مض مات عناوين بني ركّب إلاكتب أ   إ   حن  وعىل إ 

ليه نطإلتف إلقارئ عىل يصعب  يف إمليتارسدية  من إلن ع هذإ يسمي أ   للقاص وحيل   إ 
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دماج إ ىل إملبدع يسعى حيث إملدجمة  ابلص رة إلنقدية  هكتاابت بدإعية أ عامل إ   أ خرى إ 

 .قصصه دإخل

 عىل إمليتارسدية مك   إس تغالل كيفية عرف محدإوي مجيل وإلناقد إلقاص فا   وعليه   

بدإع إ ىل ذ ك تعدى بل جدإ؛ إلقصرية قصصه مس ت ى  لُيبني ت ظيفها  يف جديدة طرق إ 

 .إجملال هذإ يف إلّسدية همارإته عن

  "فاشل مبدع إلناقد:"إ    تق ل إليت إلقاعدة كّّس  قد محدإوي مجيل وهكذإ  يبدو لنا  

بدإعا جدإ  إلقصرية ابلقصة إلعناية يف جدإرته عن وأ اب   إل دب بأ   يؤمن مل أ نه كام ونقدإ  إ 

 إلقصة بأ دبية عنايته عىل عالوة بل فقط؛ نفسه أ جل من أ داب أ ي الزما  يك   أ   جيب

 .سابقا ذ ك إ ىل أ رشان كام فهيا  إمل ض عي نجانباب كبريإ إهامتما يقمي جدإ  إلقصرية
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 ابع:رالفصل ال
 

 

 عنصر الحيوان

للخضر  "في أضمومة "تعويذة شهرزاد 

 (39)الورياشي

 إلقصرية إلقصة جس ُ لمتثيل وإس تحقامه جدإرهتم عن أ ابن إ إذلين إملمتزيين إلقصاص من   

 من ممتزية قصصية أ عامال أ بدع إذلي" إل راييش إخلرض" إملغريب إلقاص جند ابمتياز  جد

 جايك) مع قصيت" وإلرإئدة جدإ إلقصرية إلقصصية وإل مض مة  "أ بيه قاتل"  كـمجم عة ن عها

ضافة  "أ خرى وقصص... إلكتب جنية.. و(... شا   إلصادرة" شهرزإد تع يذة" مجم عة إ ىل إ 

قباال وجدت وإليت م 4112 س نة  صياغة أ عادت ك هنا يف تمتزي ل هنا إلقّرإء  عند ن عيا إ 

 حن  إنتظاره أ فق وتُكّّس  إلقارئ جتذب وفنية  أ سل بية بطريقة إلشهرية" وليةل ليةل أ لف"

  .وإل متع وإل دهش إل فضل

 أ   إرتأ ينا  "شهرزإد تع يذة" يف إمل ج دة جدإ إلقصرية إلقصص مجليع إس تقرإئنا وبعد   

 يف إحلي إ  عنرص بت ظيف يتعلّق ما وه  زوإايه  إ حدى من إلقصيص إال بدإع هذإ نعاين

 أ    "شهرزإد تع يذة" إجملم عة عن إ  مع وتسس يقا أ حد  عىل خيفى وال. إحلاكيئ إملنت

 حيقّق رئييس دور ذإ عنرصإ إحلي إ  من جتعل إليت ابلقصص حافةل" وليةل ليةل أ لف"

حيائية  إملبىن يف إخلاّص  إلتّعبريي دوره حي إ  للك أ   ذ ك إحلاكية؛ مس ت ى عىل ممتزّية إ 

ذ  "إل راييش إخلرض" إلقاّص  دلى أ يضا جنده إل مر هذإ إحلاكيئ؛  إ ىل يسعى بدوره إ 

 إال جيايب إلتّناص من ن عا لنجد إلقصيص؛ متنه يف إحلي إ  لعنرص إال حيائية إملزية إس تغالل

 إخلرض للقاّص " شهرزإد تع يذة"و إجمله ل  لاكتهبا" وليةل ليةل أ لف" بني وإملتفاعل

ذإ  إل راييش؛  يه وما إلقصيص؟ مبتنه إلقاّص  وظفه إذلي إحلي إين إلعنرص طبيعة يه ما إ 

ليه إال شارة س نحاول ما هذإ إلت ظيف؟ هذإ عن إلنّامجة إملمكنة إدلالالت  من إلقابل يف إ 

 .إلالكم
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 إحلي إ  عنرص مجيعها ت ظف جدإ  قصرية قصص مثا  يف إدّلرإسة مدونة حتديد ميكن   

 ؛(إلبع ضة – الكب – أ سد – غزإةل – فرإشة – منل – مزرعة – هامة) اكلآيت وعناويهنا

 ال إل ّوال  إلعن إان  بيامن مبارش  بشلك إحلي إ  ن ع عىل إل خرية إلست إلعناوين تدل

 قد أ ننا ومبا أ ّواًل  إلقّصة قرإءةَ  إحلي إ  ن ع عىل للحص ل يس تلزم بل ؛ذ ك عىل يداّل 

 إلنح  عىل ابلرّتتيب  إحلي إنية  إلعنارص لك جنمع أ   ميكن إلقصص هذه مع قباًل  تعاملنا 

  :إلتّايل

باع: ) هامة -   (أ فعى – إذّلئاب - إلّضباع – إلس ّ

  (إخلنازير – إلثريإ : ) مزرعة - 

  (منل: ) منل - 

  (فرإشة: ) فرإشة - 

  (جام سة – غزإةل: ) غزإةل - 

  (الكب: ) أ سد - 

  (الكب: ) الكب - 

 .(ةبع ض: ) بع ضة - 

 عنرص لكّ  يش تغل حي إين  عنرص عرش ثالثة ذكرانُه  ما لك جامع من إحلاصل ليك   

 عنرص تكرر إلتصنيف  هذإ يف إلقارئ يالحظ وقد قّصة  قّصة لكّ  يف اّصةإخل بطريقته

 وج د س يالحظ كام بيهنام  إدلالةل إختالف بعد  فامي س يكتشُف  لكنه مّرتني " إلالكب"

 أ هنا عىل معها سستعامل لكننا  (بع ضة – فرإشة – منل) ويه إحلرشإت أ صناف بعض

 .رمزية دالالت طياهتا يف حتمل

 إلتأ ويالت لكّ  عىل فتحها حماولني حدة  عىل قّصة لك درإسة إ ىل إلآ   س نستقل   

 .إملمكنة

 هام  .1

تي حة  ل يعلم أحد  "
ّ
 أن أدفن جث

م
 ر حي، فأردت

ْ
 ...فاضت

ها بين احبحةوانات  بها نحو غابٍ ،  طرحتم
م
 .طرت
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،  ما بقي منها سبحةته أفعى نحو  كرها ئابم
ّ
 ...اقتاتت منها الّسةاع  الّضةاعم  الذ

هاهلكت    (40)"!! ...احبحةوانات ذاتم

باع ويه وإحدة  دفعة حي إنية مك انت أ ربع عىل ابحت إهئا إلقصة هذه تمتزي     إلس ّ

 إلق ة عىل لدّلالةل إمجلع بصيغة إل وىل إلثالث إملك انت أ تت وإل فعى؛ وإذّلئاب وإلضباع

باع وإلتّضافر   إل خرى  إحلي إانت عىل وإملتسلطة إملفرتسة إحلي إانت تُل إ ىل تشري فالس ّ

 بأ   بدوران  فنجيبه   "إل س د؟ ش مية من إلّشجاعة ليست أ و" فيق ل أ حدمه يعرتض وقد

باع؛ لفظ إس تعامل وم إضع إل س د  لفظ إس تعامل م إضع بني وإحضاً  فرقاً  هناك  ذ ك إلس ّ

 مع وإقرتإان وإل حش ية  إلتّسلط إ ىل فيشري إلثاين أ ما وإلق ة  إلّشجاعة إ ىل يشري إل ول أ  

باع  يف والافرتإس وإنجنب إلغدر من بن ع تامنز حي إانت إ ىل حتيل إليت إلّضباع  جند إلس ّ

 ب تقة يف إلثالثة إحلي إانت جنمع وقد وإلفتك؛ والافرتإس إلق ة عىل فتدل إذلئاب أ ما ُزَمرر 

 إل ذى عىل تدل إليت إل فعى وه  إلرإبع إملك   مث. والافرتإس إل حش ية ويه وإحدة

 إل وىل فالثالث وإقعية  خشصيات إ ىل تشري قد إل ربع إملك انت هذه... وإملكيدة وإخليانة

 ابلسس بة وإلغدر للس باع  ابلسس بة ابلتسلط صفاهتم تتسم إلنّاس من جامعة إ ىل حتيل

 يشري  إل فعى ه  إذلي إل خري إملك   فيبقى لذلئاب  ابلسس بة إلّرمحة وإنعدإم للضباع 

  .وإخلديعة ابملكر تامنز أ نىث خشصية إ ىل رضورًة 

  

 مزرع .2

" 
ً
 من احبحظيرة هائج 

م
 :ارجت الثيران

.. تهمشت قر ن..  تدحرجت رؤ س عت أ يال 
ّ
.. تقط  ...سالت دماء 

 ...أحست بالتعب  احجوع  الظمأ، فعادت إلى احبحظيرة

 (42)"!! جدت احخاازير قد سكاتها

 هذإ  يمتزي وإخلنازير  إلثريإ ُ  وهام إثنني  حي إنيني عنرصين إلقصة  هذه تتضمن    

 وإلهيجا  إلق ة إ ىل يشري فال ول إال حيايئ  إلتدليل مس ت ى عىل ابلتّقابل إلعنرصإ 
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 يف إملفارقة تقنية وج د عىل يؤكد مما والاس تاكنة  إلضعف عىل يدلّ  إلثاين بيامن وإلفح ةل 

 وإلق ة  وإذلك رية ابلفح ةل تتصف إليت إلثريإ  تسكنه اكنت إذلي إملاك  إ   إلنّص؛ هذإ

شارة هذإ ويف إلطبع  وإلسيئة إلضعيفة  للخنازير مرتع إ ىل إس تحال  عىل خيفى ال وإقع إ ىل إ 

  .إجملمتع يف إلقمي إنقالب وه !! فطن لبيب

 نمل .3

ب نمالت فاّرة
ّ
 .انزعج إذ ملح سربا من الامل.. انهال علةه تحطةما،  تعق

ّر  ه الّسري، فردمه بوحشةٍ  سم  ..باكتشاف مخةئ 

 احخبز في قماش نظةٍف 
ّ
وابل،  كيس الّسكر،  لف

ّ
 .أحكم إغالق علب الت

ى نفسه جّةدا
ّ
 ...غط

ملم الةغةض يدّب في شرايياه
ّ
 (41)!!انتفض في سريره، اةط برجلةه؛ مازال الا

 تعيش أ ي قُرى؛ يف تعيش إليت إحلية إلاكئنات أ حد ابعتباره ابلنّمل  هنا  إل مر  يتعلّق  

 يدلّ  قد كام إمجلاعية  إملصلحة أ جل من وإلتعاضد إلتعاو  عىل إلمنل يدلّ . كبرية جي ش بني

يقافه ميكن ال إذلي إلّزحف هذإ يعين إلقصة ويف إل محر  إلنّمل حاةل يف إلهيجا  عىل أ يضا  إ 

قبار إلنص  يف حتاول  إليت وإلشخصية وإحلل ل  إلّطرإئق تعّددت همام  مل إلمنل  قرية إ 

 ابلعنف ضعيفة  أ هنا يظهر إليت إحلرشإت  هذه قابلت قد ل هنا مرإدها  تنال أ   تس تطع

 حتّ ل بل إلمنل  من إلتّخلص يف إلشخصية تفلح مل ذ ك  من إلرمغ عىل لكن وإلق ة؛

 إجملدي غري من أ نه ويه مشه رة حمكة إ ىل إلقصة تشري قد ذل ك مضاد؛ جه م إ ىل إل خري

يقافها عىل ل حد ِقَبل ال ق ة إ ىل إلّضعف ينقلب قد بل ابلق ة  إلضعف مقابةل   !!إ 

 فراش  .4

 .يادفها في الّسوق اُلركزي، تتدحرج  هي تدفع العرب  أمامها

ا بّض  عن الرفوف
ّ
لب  قوارير،  تنزع أكف  .لحقها بعةنةه  هي تملؤها بأكةاس  عم

عت بظل    ّ
.. رم

 
 ...امتّد حامت فوق رأسه فراش 

ر بةد مكتنزة تمّد له طفلته الّرابع   ...شعم

 
م
 (43).ااتفت الفراش 
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هنا :وإمجلال وإللّي نة وإلّرشاقة ابلرقة يامنز خمل ق عىل إلض ءَ  إلقصة تُسلّط    إليت إلفرإشُة  إ 

ذإ ب ض ح ذ ك وس ندرك وإمجليةل  إلّرش يقة ابل نىث عادًة  تُش بَّه   جيّدإ  إلقصة تأ ّملنا ما إ 

 إلقصة  خشصية ابل شغلت إليت  "إلبّضة إل كّف " ذإت" إملاُلَحقة" إل نىث وابلتّحديد 

 زوجته  أ هنا وإلغالب إملكتزنة  إليد ذإت لكن  "! رأ سه ف ق" فرإشةً  هل ترإءت حىت

ايه ُمَذكّرةً  إلّرإبعة  بطفلهتا إمّدته حني هذإ  إليقظة حّل كبحت    !مزتوج بأ نه إ 

 غزال  .5

 اةاله بغزالٍ ، طاردها أيام عةق احجو 
م
، أضاءت شاش 

ً
بعطٍر، أثار حواّسه سريعا

 .شةابه

ر استكانتها في شةك  يّةاد آار
ّ
 ...انةجست من جوفه بقايا مرارٍة قديم ،  قد تذك

ريق
ّ
، ترحو ماه ياحةته أن يفسح لها الط

 
 ...انتشله من اُلاض ي يوت مألوف

 (44).!!..لم يألف هذه احجاموس 

حياءإت مهنام لك يف وإنجام سة  إلغزإةلُ  وهام متقابلني   حي إنيني   مك نني إلقّصةُ  حت ي      إ 

 وإلبشاعُة  إلضخامُة  وللجام سة وإلرقة  وإل لفة  وإمجلال  إلرشاقُة  فِللغزإةلِ  للآخر  مقابةل

 إل وىل فالسامت إلقصة  يف همام دورإ تلعب إلسامت هذه من لك وإلغلظة؛ وإل حش ية 

 إلثانية إلسامت أ ما إلقصة  خشصية مايض إ ىل إذلإكرة  يف متتد  صبية معش قة إ ىل تُشري

 ...إمجليل ماضيه تُقرب تفتأ   ال وإليت إحلالية  إلشخصية زوجة إ ىل فتشري لل وىل  وإملُضادة

 

 أسد .6

ر أن ليظّل كلةا
ّ
 ..تذمر من فصةلته،  فك

ب 
ّ
عر الكثةف، رك

ّ
 حادة، ااتال في مشيتهأحاط رقةته بطوٍق من الش

ً
 ...أنةابا

ر عن أنةابه
ّ
، كش

ً
 ..نظرت إلةه الكالب في اشمئزاز، استشاط غضةا

 (45)!! ...نـةـح

                                                                                                                                                                                          

  43 إخلرض إل راييش  نفسه  ص 23

  44  إخلرض إل راييش  نفسه  ص 22

  45 إخلرض إل راييش  نفسه  ص 22 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





آخر إل سد  وه  غائب أ حدهام إحلي إ   من عنرصين تعاين ك هنا يف إلقصة هذه تمتزيُ     وأ

 حماوةل إ ىل ووضاعة  وجناسة  دانءة  من عليه يدل مبا إلثاين يسعى .إللكب وه  حارض

 يف يفلح ال لكنه وإخليالء  وإلشجاعة إلق ة مظاهر لك عىل حييل إذلي ابل سد إلتش به

 إلنباح إللكب ل إزم أ حد من ل    !"الكابً  تبقى إلالكُب " إدّلإرج إملثل يق ل حس امب ذ ك

 إل فاء دالةل من إلرمغ وعىل إلالكب  فصيةل إ ىل تسمتي إليت ه يته يفضح يين ال إذلي

 وج د ظل يف إدلالةل هذه فيحذف إمل قف  س يد إلس ياق يبقى لللكب  إملشه رة

 .إل خرى إدلالالت

 كالب. 7

عوا 
ّ
،  ز

َ
، ارجوا من مخابئهم، قصد ا البستان، دالوا الةيت

م
هدأت العايف 

صَص   ...احبح 

 (46).عاد ياحب الةيت،  جد كالبا تنةحم في  جهه

 إلعنرص هذإ إعمتدت إلقصة هذه أ   ونضيُف  إلالكب  عنرص إ ىل أ خرى مرة نع د   

ذإ حارض  إلبيت صاحب يكن مل ما خمابهئا يف تظل فالالكب وإلعبث  إنجنب عىل لدلالةل  فا 

 إحلي إانت هذه ي ّظف فالنص وذل ك يشء  لك وختريب مزنهل يف إلعبث إ ىل سع إ غاب

 هذإ من متاكملتني وإلاّلحقة إلسابقة إلقصة جيعل مما ذكرانها  إليت إدلالالت الس تغالل

 قصة قبل مبارشًة  أ تت " أ سد" قصة أ   نعّل حيامن جيدإ ذ ك من وسستأ كد إنجانب 

 .ومضم نيا ماكنيا تضافرإً  يعين مما  "الكب"

 الةعوض  .8

 ...كان ذا بسط  في احجسم  اُلال

 ..إاوته يحاون رؤ سهم

ه يرتعد ن 
م
ال مَّ  ..عم

 ..مدير الةاك يقف له

 ... أبااؤه يحبسون أنفاسهم في حضورهحتى ز جته 

  :في يوٍم سأل الطةيب
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؟ -  من أين جاءني هذا الوهنم

  (47)!! من بعوض ... -

شارة إلنص يف جند     وإل هن  إلضعف  عىل حييل عنرص وه  إلبع ضة  عنرص إ ىل إ 

 ه  كام إل ش ياء  أ صغر إ ىل إال شارة يف إملثل هبا يرضب أ هنا حىت وإخلفة  إلشديد  وإلصغر

آنية  أآايت يف م ج د ذ كبريإ  دورإ إلقصة هذه يف يلعب إلصغري  إجملهري إلعنرص هذإ قرأ  إ 

 إلقاص إس تخدإم إ   ماك ؛ لكّ  يف إمجليع هيابه إذلي" إنجسم يف إلبسطة" ِبذي  طّ ح أ نه

 يف جترّب  همام الانسا  أ   ويه إل مهية  يف غاية حمكة عىل حتيل كبرية دالةل هل إلعنرص لهذإ

 !!مثال اكلبع ضة إل ش ياء  أ صغر من هزميته يلقى فقد حياته 

 للقارئ ن حض وإدلالالت  ابملعاين إلزإخرة جدإ إلقصرية إلقصص هذه تقيص وبعد وهنايًة   

 إلقصة رإية محل إ إذلين إملغاربة إلقصاص بني من" إل راييش إخلرض" إلقاص أ   إلكرمي 

 مجم عة مبعية إلقاص جند ذل ك بذإته  قامئ أ ديب كجس ُ تكريسها يف وسامه إ جدإ  إلقصرية

 نع د وذل ك أ بدع ه  ما درإسة عىل إلناقد حيث بشلك يبدع   إملغاربة  إلقصاص من

آملني باكتهبا  أ يضا نن ه كام" شهرزإد تع يذة" إملهبر إلقصيص إلعمل هبذإ فنن ه  مثل من أ

 .إلنقدية إمل إكبة يس تحق إذلي إال بدإع من إملزيدَ  إملبدعني هؤالء
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 الكتابة النسائية

 القصة القصيرة جدافي 

 بالمغرب
 تمهةـد

مل يعد إلعنرص إذلك ري ه  إلعنرص إل حيد إذلي يبدع يف جمال إلكتابة إل دبية  بل بدأ     

بدإعية إلعنرص إلسس ي أ يضا  فلطاملا اكن ت هممشا إلسساء تيدخل مضن هذه إملنظ مة إال 

يه    بلك أ صنافها فساد تص ر بأ   إلكتابةيف إجملمتع إلعريب إلتقليدي  ابعتبار م قعهن 

خاصية ذك رية ابل ساس  ل   إلاكتب يفرتع بقلمه باكرة إل رقة  وال ميكن أ   تفعل إلاكتبة 

هذإ .. بل بلغ إل مر عند !!(21)هذإ إل مر عىل إعتبار إس تحاةل حدوث ذ ك بني إل نثيني

هنا تكتب بقّل إلرجل  أ ي  ّدإ يؤكدو  معه أ نه حىت وإ  إلتص ر ح ُوجدت إل نىث إلاكتبة فا 

تقف أ مام حني    مما يغيب خشصيهتا إلسس ية ابلاكمل(22)أ هنا تؤدي دور إلاكتب إذلكر فقط

 إل رقة..

تعترب إملرأ ة  إذلهنية إليت ما تفئت ةولعل من إل س باب إليت اكنت ورإء هذإ إل إقع  س يطر    

هنا إلطبيعي  مفاك هبذإ لي ُ لها إحلق بأ   تق م مبا يق م به إلرجل و  ربة بيت قبل لك يشء 

ضافة إ ىل هذإ إلسبب جند  أ يضا  ملزنل جبانب أ طفالها فقط.حسب هذإ إلتص ر  اب أ    وإ 

جل ر بعة للتعترب نفسها ال تعل  إ ىل إلصفة إذلك رية  فهيي دإمئا ما تعترب نفسها ات إملرأ ة ذإهتا

ديب ومنض ية حتت أ وإمره  وبذ ك س يك   من إلصعب أ   جند يف إملشهد إلكتايب  وإل  

 بصفة خاصة  أ سامًء نس ية حمض  وهذإ  عامال  أ وهلام م ض عي واثنهيام ذإيت ابل ساس.

حىت بدإية إلقر  إلتاسع إ   هذإ إلهتميش إمللح ظ عشش ط يال يف إذلهنية إلعربية      

 وبدأ ت تفرض نفسها شيئًا فشيئًا  حيامن بدأ ت إملرأ ة تنعتق من هذإ إلمنط إلتقليدي  عرش

ويه إملرصية زيسب ف إز إلعاميل إليت وضعت إحلد لهذإ إلتص ر   مع ظه ر أ ول أ ديبة اكتبة

 فيه أ رختوإذلي   "إخلدور رابت طبقات يف إملنث ر إدلر"بكتاهبا إلشهري إمل س م بـ
                                                            

 يف هذإ إلس ياق  إلع دة إ ىل إملؤلفات إلص فية  وابخلص ص إبن عريب إذلي جّمد هذه إلفكرة. ميكن  -21 

 م. 1222  1عبد إجمليد حجفة  سط ة إلليل وحسر إلهنار إلفح ةل وما ي إزهيا يف إلتص ر إلعريب  دإر ت بقال  ط -22 
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قةل ت  وهذإ لتعيد للكتابة إلسسائية قميهتا إملس  وإلغرب إلرشق ءنسا من إمرأ ة 222لـ

 خطابوإملمتزية  وقد خصصت لها إلناقدة زه ر كرإم درإسة مس تقةل ورإئدة يف كتاهبا "

  إ ىل جانب هوإذلي عايست في (21)"وإملغريب إلعريب إلسسايئ إلق ل يف مقاربة: إخلدور رابت

تبني خصائصها إملمزية إليت يبسهيا ل إلعاميل  كتاابت نسائية أ خرى   أ عامل إل ديبة زيسب ف إز

طرت عىل إلتص ر إخلطاب يف إلّسد إلسسايئ  وبذ ك تدحض إل فاكر إلتقليدية إليت س ي

 إلعريب لزمن ط يل.

نه من إلطبيعي أ   تك       ومبا أ   بدإايت إلكتابة إلسسائية تع د إ ىل إلقر  إلتاسع عرش  فا 

بدإعها   رية جدإإلقصة إلقص إليت ظهرت بعد ذ ك  يف إلقر  إلعرشين  ذإت حظ وإفر يف إ 

من طرف إملبدعات إملغربيات  وذل ك س نجد يف إلساحة إلّسدية إلسسائية مجم عة من 

كـ" أ منة بروإيض"  و"مسية إلب غافرية"   إليت أ بدعت يف هذإ إجملال؛ إل سامء إملمتزية

و"زلفى أ ش هب  "... ومبدعات و"مليكة إلغازويل"   و"س ناء بلح ر"  و"ووفاء إمحلري" 

 جبانب إلرجل يف ش ىت إجملاالت.  ج دكثريإت مثّلن جسسهن ابمتياز  وأ ثبنت قدرهتن عىل إل

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

  50 زه ر كرإم  خطاب رابت إخلدور: مقاربة يف إلق ل إلسسايئ إلعريب وإملغريب   دإر رؤية  ط1  4112م.

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 الفصل األول:
 

 

 صورة المرأة في "تجاعيد الزمن"

 ألمنة برواضي.
  

حن  أ بعد حد من  إمن إملبدعات إلرإئدإت إلاليئ ذهنب ابلكتابة إلقصصية إلقصرية جد  

بدإعية وإلمتزي    يف إجملال جند إل ديبة وإلقاصة "أ منة بروإيض" إليت أ بدعت  قبلُ  إال 

إلصادرة س نة  "أ ب إب م صدةنذكر  عىل سبيل إلمتثيل  روإيهتا "يف هذإ إلصدد إلروإيئ  و

ىل جانب و   (21)إملُفّصل إلنقديمجيل محدإوي ابلتحليل  إلناقدتعرض لها م  إليت 4114 إ 

قطرإت يف جمال إلقص إلقصري جدإ  كـمجم عهتا "  كذ ك  عت إل ديبةدإلروإية  أ ب

" إليت إس تأ ثران درإس هتا إلآ   جتاعيد إلزمنم  وأ مض مة "4113" إلصادرة س نة إلندى

 تعاين م إضيع متعددة ومتن عة.وحتت ي عىل ست وس بعني قصة قصرية جدإ 

ومن بني إمل إضيع إليت شّدت إنتباهنا  يف هذه إل مض مة  م ض ع ص رة إملرأ ة عند    

إلقاصة أ منة بروإيض  وهذإ إنجانب يؤكد لنا مدى حماوةل إملرأ ة إلتعبرَي عن مشألكها وحياهتا 

بدإعهاإخلاصة  مشرية بذ ك إ ىل ك هنا تس تقل   إلكتابية طمناإل  من  إليت جتعل خبصائص إ 

ممتزية عن إلتعبري إذلك ري  وذل ك فا   إدلخ ل يف غامر حتليل إلّسد إلسسايئ  عندها

.  حيتاج إ ىل عنير ُمحايدة ال تقف يف أ ي نقطة قد تربز م قف أ حد إنجسسني 

"جتاعيد   إلتجليات إلبارزة لص رة إملرأ ة يف أ مض مة  نتساءل عام يهنس تطيع أ   وهبذإ؛   

إلّزمن"؟ وكيف إس تطاعت إلقاصة إلتعبري  ابلّسد إلقصري جدإ  عن مشألك بنات 

 ذ ك ما س تجيب عليه إلقاصة "أ منة بروإيض" بقصيصاهتا.جسسها؟. 

                                                            

  51 مجيل محدإوي  مق مات إلكتابة إلّسدية عند أ منة بروإيض  مطبعة إلقب ُ ابلعروي  ط1  4112م. 
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ورد يف إجملم عة أ صنافا متعددة من إملرأ ة  تن عت بتن ع مزية لك خشصيةر عىل حدة     

بني إنجانب إمل ض عي  ابطرإئق فنية  تُ إفق فهيوبذ ك وجدان إلقاصة تأ يت عىل ت ظيفها 

 إل ديب. يوإنجانب إلشلك

 

احرف  اُلرأة يورةاُلةح  اوأ ل  
م
 اُل

إليت وظفهتا إلقاصة يف مجم عهتا "جتاعيد إلزمن" نلفي خشصية  إلسساءمن بني إلشخصيات   

ويالحظ ذ ك عىل حن   وترصفاها غري إلالئقة  إملنحرفة إليت تامنز بأ خالقها إلساقطة  إملرأ ة

 جيل يف قصيصة "ترممي"  حني تق ل إلقاصة:

 عرفت بأاالقها الساقط   ...

 اعتاد الكل على عودتها في ساع  متأارة...

 يوم طرق بةتها عريس الغفل ، فاجأت الكل بلةاس محتشم

  هي تزف إلى عريسها...

 في الغد رقصت الةاات  غات بشرفها...

شةاب غارقا في احبحيرة،  اكتفى بمااقش  الصااع   في احجه  اوأارى كان ال

 (51)الصياة ،  كةف تطورت   يلت لترمةم الشرف...

يف هذه إلقصيصة  بتسليط إلض ء عىل وإقعة إجامتعية سائدة تتعلق   تضطلع إلقاصة   

ما إ   تس نح لها فرصة  لكن ؛ها ابل خالق إلساقطةتصاف ابحنرإف إملرأ ة قبل تزوهجا  وإ

تذهب إ ىل تق مي أ خالقها ابالحتشام والاحتجاب.  حىتإلزوإج بزوج ال يعرف عهنا شيئا  

ولقد عربت إلقاصة عن خشصية إملرأ ة يف هذه إلقصيصة بطريقة انقدة ن عا ما  ابحثة عن 

ل وإقع أ فضل من هذإ إل إقع هيا إذلي متثهل هذه إلفتاة إملنحرفة  وإليت ميكن أ   نضيف إ 

 سل ك الانهتاز أ يضاً 

  

                                                            

  52 أ منة بروإيض  جتاعيد إلزمن  قصص قصرية جدإ  دإر إلريف  ط1  4113م  ص 31.
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 اُلاخدع اُلةح  الثاني  يورة اُلرأة 

"جتاعيد إلزمن" عن مظهر أآخر من مظاهر إحلياة الاجامتعية  وإلعاطفية إلقاصة يف تعرب    

ىل إذلي متثهّل إلشخصية عىل يد إلآخر/ إلرجل  وإلقاصة   إملنخدعة ابخلص ص  وه  إملَج 

وال شّك  تقف جبانب هذه إلشخصية  أ وال ل هنا تش هبها يف ك هنا أ نىث  واثنيا ل هنا 

إ ىل نرُصة إملَخدوع  وهذإ ما تؤكده قصيصة "خديعة"؛ تق ل أ منة    ابعتبارها أ ديبة متيلس  

 بروإيض:

 أمسك بةدها...

  هتف بصوت شجي....يغري بالستسالم.

 أغمضت جفونها للبحظ  ماتشة  بالفرح ...

 انتبهت فلم تجد يده،  لم تجده.

  (53)لح لها من بعةد، كان قفاه يدلف في ضةاب....

وقعت يف خديعة مع إلرجل إذلي هُل  سس يةيُس تستج من إلنص أ عاله  أ   إلشخصية إل   

ذ أ نه رمغ هذه إلثقة إليت وضعهتا  ؛"أ مغضت جف هنا" ول جهل صارت "منتش ية ابلفرحة" إ 

غامضها إنجف  "عن إل نظار  ُمس تغاّل حلظة  حني إختفىخدعها   فيه . تُصّ ُر إل ديبة "إ 

هذإ إل مر بشلك ساخر وانقد يك تؤدي رساةل مفادها أ   إملرأ ة ال زإلت  تُس تغّل عاطفهتا 

 من طرف إلرجل  مضفية  عىل ذ ك  تص رإ رصإعيًا بني إنجسسني.

 

 اُلتعالة  اُلرأة يورةاُلةح  الثال   

رة  جند أ منة بروإيض ت ظف  أ يضا  ن عا عىل أ قسام إلشخصيات إال انث إملذك  زايدة    

ها أ مام إلرجل ءإملتعالية  إليت ال تفئت تظهر كرباي إملرأ ةأآخر من إلشخصيات  ويه خشصية 

ذ ك  عندما تسعى إل ديبة ويف نص "صفعة" إ شارة وإحضة إ ىل لتثبت وج دها يف إجملمتع  

 إ ىل بل رة هذه إلشخصية بطرق فنية كام عادهتا؛ تق ل أ منة بروإيض:

 يفعته بكبريائها...

 فاندفع نحوها يحةيها
                                                            

  53 أ منة بروإيض  نفسه  ص 33.
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داريا بذلك   آثار الصفع مم

 (54)فداسته باظراتها، غير مةالة  بالتحة .

ظهار كربايهئا وَأنَفَ  إملرأ ة سابقا  تصف إلقصيصة رغبة إلشخصيةوكام أ كدان      هِتا  من يف إ 

 !كام يظن ذ ك إخملل ق إلضعيف وإملهمشإلرجل أ هنا ليست  أ جل أ   تُبنّي للشخصية

برإز هذإ إلكربايء وإلشم خ أ مام إلرجل يدل أ بدت وذل ك قامت بصفعه و  عدم إملباالة به  فا 

عي  وهذه تؤكد عن م ضعها إملُساوي مل ضعه دإخل إلسّسق الاجامت عىل أ هنا ال تين

 لق ل إلّسدي إلسسايئ.إملمزية ل إلتجليات من بني إخلصائص

 احخائا  يورة اُلرأةاُلةح  الرابع  

أآخر من إلشخصيات إلسساء   صنفعىل  وتستند إل ديبة  أ يضا  يف بعض قصيصاهتا    

إخلائنة وإملاكرة وإملُخادعة  فتأ يت هبا لتن يع أ صناف إلشخصية إملؤنثة   رأ ةوه  ما يتعلق ابمل

ليه:فتق ل يف قصيصهتا "خيانة"    وه  عن إ  يشري إ ىل ما نذهب إ 

 تآمرت ز جته مع غريمه.

 كانت يفع  قوي  على قفاه...

 تجمع حقد الدنةا كله في عةنةه.

  (55)فةدا له الكون مغلفا بالسواد...

 من خدإع خشصية إلقصة   يف هذه إلقصة إلقصرية جدإ  مبا تتصف بهترُّصح إلقاصة   

  ويالحظ ذ ك عند تأ مل إلقصيصة جيدإ  فالزوجة تسشئ عالقة غري مس ب قة مع وخيانة

غرمي زوهجا وعدوه  وبذ ك جتعل من إخليانة وإملكر لصيقني بشخصيهتا  وقد عربت إلاكتبة 

إليت تتصف هبذإ  وي جدإ  وبشلك يصبح معه إحلذر من إملرأ ةبشلك مأ ساعن هذإ إل ضع 

  !!أ مرإ رضوراي إلصفات إذلممية

 الحكيمة المبحث الخامس: صورة المرأة

تُعاجل أ مض مة "جتاعيد إلزمن" صنفا أآخر ممتزيإ يتعلق بن عية إلشخصية إل نىث   

إحلكمية  إليت ال خُتطئ يف إلتّقدير  وغالبا ما  إملرأ ةإملس تخدمة  فال ديبة تُضيف إ ىل مجم عهتا 

                                                            

  54 أ منة بروإيض  نفسه  ص 31. 

  55 أ  منة بروإيض  نفسه  ص 24.
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آرإؤها يف م ضعها إملناسب  لتؤكد "أ منة بروإيض" أ   إلسساء لسن "انقصات عقل"   تأ يت أ

بل ميزت  ابحلمكة وإلرأ ي إلسديد أ يضا  وب ض حر تُشري قصيصة كام يُعتقد  ابملفه م إلضيق  

 "رأ ي" إ ىل ذ ك  حني تق ل إملبدعة:

 لغت بااتها بأمر تؤكده باُلثل القائل كانت كلما أب

 فإن القول ما قالت حدام(.   )إذا قالت حدام فصدقوها

 تردده  هي تتطلع إلى مخاطبها،  كأنها تنتظر تعلةقا أ  موقفا معةاا.

لكن يقةنهن بموقفها من رأيها، يدفعهن إلى غض الطرف عن أي تعلةق،  إن كان 

 برفع احبحاجب أ  بتةادل الاظرات.

  (56)الغريب أن جل تنةؤاتها تصدق،  كأن تشةثها برأيها له سبحر ااص.  

إل م  إلشخصية يه   يف إلنص  رأ ةوإل إحض من عبارة "أ بلغت بناهتا"  أ   إلشخصية إمل   

آرإًء حفسب؛ بل نصاحئ تسدهيا لبناهتا من أ جل مصلحهتن  فا   إلآرإء إليت تُصدرها ليست أ

ال  ومبا أ هنا أ همن وتعرف بناهتا جيدإ  فاك  من إلبدهييي أ   تصيب يف ما يصدر عهنا  لي ُ إ 

آرإء حكمية  وأ تت إل ديبة عىل ت ظيف إل م كشخصية أ نىث يف هذه إلقصيصة  لتبيا   من أ

إدلور إذلي يلعبه إلعنرص إلسس ي يف إحلياة الاجامتعية  فال م  ابعتبارها عنرصإ نس اي  ال 

؛ اثنيا   بشلك أ ساس إل رسة أ واًل  وإجملمتع ميكن إلتغايض عن أ مهيته إلكربى يف تأ سي ُ

 !! كيف ال ويه ِنصفهُ 

 الحزينةالمبحث السادس: صورة المرأة 

تس متر إلقاصة "أ منة بروإيض" يف إ حصاء صفات بنات جسسها بطرق إس تطيقية كام     

  وحترهما من م إصةل إلسساءإلعادة  وهذه إملرة تُصّ ر بعض إملشألك إليت تُعشش يف حياة 

إحلزينة   إملرأ ةمش إره إحليايت بفرح وسعادة. إ   إلقاصة حتاول أ   تلقي إلض ء عىل خشصية 

وأ   ترمس تقاس مي عيشها إلكِدر بلك دقة وشاعرية ترإجيدية  وذل ك جند إلقاصة تق ل يف 

 "إلّسخرية". إقصهتا إلقصرية جد

سافر في العمر اح
م
 جمةل للبحظات.تتأمل  جهها على اُلرآة، ت

 من بين الفراغات تتراءى لها مالمح للصورة احجمةل ، ل تزال قائم 

                                                            

  56 أ منة بروإيض  نفسه  ص 23.
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 تحا ل جاهدة إيالح ما فعلته عوامل التعري   ....

 تتراجع للوراء  هي ترسم ابتسام  سخري ، يتدفق معها نهر من احبحزن.

 تاقب من  راء احبحزن لتاتشل البتسام  القديم ...

 مالمحها تعةيرا.تزداد ابتسامتها سخري    

 ( 57)فتغادر اُلرآة،  ل تغادر  جهها تعابير السخري .

تق م إل ديبة بتص ير إملسار إملأ ساوي إذلي سلكته هذه إلشخصية يف إلقصة  فالشخصية   

آة وتتحّّس عىل جاملها إذلي ضاع بسبب "ع إمل إلتعرية" ملرأ ةإ   هنا  تقف أ مام إملرأ

ذ جعلها   وإملشألك إلي مية.. وإلغالب أ   للطرف إلآخر/ إلرجل  يد ط يةل يف هذإ إل إقع  إ 

بعدما اكنت ذإت جامل وُحسنر  تَسخر من نفسها  بسبب إملظهر إذلي تبدو به أ مام 

آة  وإلقاصة  ابعتباره مرأ ة  تقف جنبا إ ىل جنب مع هذه إلشخصية  مؤكدة عىل ك   إ اإملرأ

ها تتجرع مرإرة إلآىس؛ وذل ك فا   إل ديبة إلرجل ما ينفك يأ خذ من إملرأ ة لك ما متلكه ويرتك 

حياء أ شاكل إلعيش إملالمئ بني إنجسسني.  تتطلع إ ىل تغيري هذإ إل إقع  وإ 

 الملتزمةالمبحث السابع: صورة المرأة 

وأ فعالها  وتُصّ ر   إمللزتمة وإملعتدةل يف سل اكهتا إملرأ ةتس تدعي إل ديبة  أ يضا  خشصية     

عن طريقها  إل وضاع إليت يك   علهيا إجملمتع عندما تعتدل وتلزتم فيه إل نىث  وبذ ك تصف 

حنيل عىل ما يدل عىل هذإ قد إلقاصة إملرأ َة يف قصيصاهتا يف عالقهتا ابجملمتع من ح لها  و 

 قصيصة "إع جاج" إليت تق ل فهيا أ منة بروإيض: إنطالقا منإل مر 

 عتدالها الذي تواظب علةه، ياعتها الكل بالعوجاجبسبب ا

 (58)في زمن انقلب فةه موازين اوأمور 

تسعى "أ منة بروإيض" يف قصيصة "إع جاج" إ ىل ت صيف إحلال إليت صار علهيا إجملمتع    

بعدما إختلطت إلقمي وإنقلبت رأ سا عىل عقب  وذ ك حيامن تق م إملرأ ة ابمل إظبة عىل 

يظن إلكثريو  أ هنا بدأ ت تنحرف وتع ج عن مسهتم ف الاعتدإل والاس تقامة والالزتإم  

ت هنا ابالع جاج. لكن إل ديبة تؤكد  هبذإ إل صف إذليك  عىل وذل ك ينع  !! إملنحرف أ صال

                                                            

  57 أ منة بروإيض  نفسه  ص 21.

  58 أ منة بروإيض  نفسه  ص 23
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ذإ اكنت عىل إلطريق إلق مي  فهيي تَصنع نفسها  سائرة أ   إملرأ ة ال تبايل مبا يُقاُل عهنا إ 

بنفسها  وعىل إلنح  إذلي تُريد  مما جيعلها ذإت قمية وإحضة وابرزة يف إجملمتع  وابل خص 

 أ مام إلطرف إلآخر/ إلرجل.

   الثامن  يورة اُلرأة املجاهدةاُلةح

شارة جديدة إ ىل خشصية تعزز  إ ىل حد بعيد  ماكنة إملرأ ة يف إجملمتع     يف "جتاعيد إلزمن" إ 

وإليت قد تضايه ماكنة إلرجل أ و قد تتعدى ذ ك إ ىل جتاوزها يف بعض إل حايني  فال ديبة 

ورها إملهم جدإ يف إلسسق تيضء إنجانب إملثابر وإملاكحف من خشصية إملرأ ة  ليك تُثبت د

 الاجامتعي  وقد منثل لهذإ إملظهر بقصيصة "لقمة" إليت تق ل:

 انتابتها رغة  في الةكاء

  هي تاظر بحسرة لألفواه احجائع ....

 جلست مع حسرتها تنتظر عودته االي الوفاض متمايال من الشرب

ها تعود بلقم  لصغارها.
ّ
 ( 59)فشمرت على ساعديها،  ارجت عل

إليت تامنز ابملثابرة  وإلكفاح  وإجملاهدة   رأ ةإ ىل خشصية إملبلك ترإجيدية    وتشري إلقصة  

يه إلزوجة/ إل م   سس يةمن أ جل أ طفالها إلصغار  وإل إحض يف إلقصيصة  أ   إلشخصية إل 

إليت تتحمل إملسؤولية إلاكمةل لرتبية أ طفالها  وتتحّّس عىل ذ ك من دو  أ ي إهامتم  فهيي

آبه مبا قد  ابدر  عىل إلرجل إذلي يع د إ ىل إملزنل "خايل إل فاض مامتيال من إلرشب" غري أ

ليه أ طفاهل.. ولُتبني إل ديبة قدرة إملرأ ة عىل حتمل مسؤولياتر ثقيةل  شغّلت  يف  يصري إ 

إلقصيصة  إلشخصية إل نىث عىل أ هنا زوجة وأ م  يف إلآ  ذإته  ال تستظر رجال سكرإان  ال 

ساعدها يف يشء  بل تشمر يه نفسها عن صغاره إنجائعني  أ   ي  ه مهّ يأ خذ عىل عاتق

هذإ رضاها عن  يش بع أ ج إف صغارها  ُمبديًة عدم حث عن ماذرإعهيا وتسعى يف إلب

 إل إقع إخملزي إذلي يسقط بقمية إلّرجل.

  

                                                            

  59 أ منة بروإيض  نفسه  ص 32.
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 اُلظلوم اُلةح  التاسع  يورة اُلرأة 

لهيا؛ تع د إل ديبة "أ منة بروإيض" إ ىل إال حاةل     وبعد لك إل وصاف إليت س بق إال شارة إ 

عطاهئا إحلق ق إليت تس تحقها   آخر تعيشه إملرأ ة  وه  ما يرتبط بظلمها وعدم إ  عىل وإقع أ

فلطاملا ُوِضعت إملرأ ة هذإ إمل ضع  وذ ك ابس تغالل ضعفها وعاطفهتا  وإلقاصة مل تغفل عن 

بدإع قصة قصرية جدإ تشري إ ىل هذإ إل مر  كام إملُعتاد  بأ سل ب رس    فقدهذإ دي قامت اب 

 ذإ؛ تق ل "أ منة بروإيض" يف قصيصهتا "ظّل ذوي إلقرىب":فين  وهك

 تصغي كةف  زعاستفاقت من حال  الذهول التي أيابتها،  هي 

 اوأب الظالم لافسه  لغيره، ثر ته على أباائه الذكور د ن اإلناث.

 بكلمات ضغطت على مخارجها،  هي تخفي حال  الغضبعلقت 

 التي قد تنتابها بابتسام  كلها سخري .  قالت 

 احبحمد هلل كوني أنثى،  إل كات أكلت بد ري نصيب غيري.. -

  أضافت محا ل  التخفةف  

أكون مظلوم  أفضل من ظاُل ،  إن كان ظلم ذ ي القربى أشد مضاض   -

سام  د...على اُلرء من  قع احبحم
ّ
ها
م
 ( 60)اُل

تتعلق قصيصة "ظّل ذوي إلقرىب "بشخصية إل نىث إملظل مة إليت أ هنكت ُمس تحقاهتا   

ذ ي زعها عىل إذلك ر دو  حيشخصية إل ب ال إملرشوعة وإلعادةل  ف رم بناته من ممتلاكته  إ 

منا يدل عىل إلعقلية ذإت إلزنعة إذلك رية إليت حتتقر  إال انث  وهذإ إ   دّل عىل يشء  فا 

إل نىث تتظاهر بأ هنا ال تبايل لهذه إلقسمة إلضزيى   إلعنرص إلسس ي  ولكن إلشخصية

وتصدر أ ق الا تدل عىل ذ ك  وبذ ك تشري إل ديبة إ ىل إحلياة الاجامتعية إليت تعيشها 

ه  ممكن  ي رإبطة هذإ إل إقع غري إملُريض بأ فق إلتغيري  وحتقق ماإل نىث يف إجملمتع إلتقليد

 إملرأ ة إ ىل ماكنهتا الاس تحقاقية  عرب إ صالح هذه إملنظ مة من أ ساسها.  ص لب

وهناية؛ نشري إ ىل أ   إلشاعرة وإلقاصة وإل ديبة "أ منة بروإيض"  هتمت  بشدة  ل م ر    

اهتا ومشألكها  وعالقهتا ابلطرف إلآخر؛ مؤكدة  بنات جسسها  وهتمت أ يضا ابلكتابة عن حي

مرإر وتكرإر  عىل أ   إملرأ ة جيب أ   تك   إ ىل جانب إلرجل يف مجيع إجملاالت  وتدع  إ ىل 
                                                            

  60 أ منة بروإيض  نفسه  ص 13.
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ش باعه بقمي إملساوإة بني إنجسسني  وجتس يد مبادئ  إ صالح إجملمتع إلتقليدي وتغيريه  عرب إ 

قدمه يف ش ىت إجملاالت إلفكرية  الاعرتإف مبا تق م به من مسؤوليات ومشقات  وما ت

 الاجامتعية  والاقتصادية.
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 الفصل الثاني:
 

 

 والمفارقة اإلدهاش
 لسمية البوغافرية في أضمومة "عصيان أبيض"

    

ذ إس تطاعت   تمتزي إلروإئية وإلقاصة إملغربية "مسية إلب غافرية" بكتاابهتا إلّسدية إلرإئدة؛ إ 

 إلعديد من إلنقاد إملغاربة وإلعرب  وأ عاملها إملمتزية تشهد لها بذ ك  ففيأ   تلفت إنتباه 

م  وروإية 4111لقاهرة " إلصادرة ابزليخةإملؤلفات كـ"  إلروإية أ بدعت إلعديد من جس ُ

ضافة مقر إلريفم  وروإية "4112" إلصادرة س نة هنر إلصبااي" " إلصادر يف إلعام نفسه  إ 

عالء إدلين "بدعت روإيتني لل طفال وهام بشلك الفت  فقد أ  ا بأ دب إل طفال إ ىل إعتناهئ

". هذإ وقد أ بدعت إال مربإط ر مشس   وإلزهرة إلعجيبة"  وروإية "وإحلاس ب إلسحري

"  رقص عىل إمجلر""  وأ جنحة صغرية"بـمجم عهتا إلقصصية  كذ ك يف جمال إلقصة إلقصرية

" إلصادرة بدمشق أ ق إسأ مض مهتا "دو  أ   نسىس تأ لقها يف كتابة إلقصة إلقصرية جدإ  ب

م  وإليت لفتت إنتباهنا 4112" إلصادرة س نة عصيا  أ بيضم  ومجم عهتا "4114س نة 

 من بعض إنج إنب إلنقدية.    إلآ  يف غناها إدلاليل وإال حيايئ  مما محلنا عىل درإس هتا

نه جريإرد      جينيت  يشري إ ىل كام حنيل إ ىل أ   إخلطاب إلعتبايت يف إل مض مة  كام دش ّ

إللمسات إلسسائية عىل غالف إل مض مة  وأ يضا ط إل صفحات إلقصة  فال ديبة تس تخدم 

بعض أ شاكل إلزه ر وإل رود لدلالةل عىل إنجانب إلسسايئ إملمتزي يف إل مض مة  مما يساير َوما 

ليه من ك   إلكتابة إلسسائية بدأ ت تأ خذ مسارها إملس تقل من دو  منازع.  نذهب إ 

مبجم عة من إخلصائص إلالحئة عىل مس ت ى إملنت   ند مسية إلب غافريةوتمتزي إلكتابة ع    

إال دهاش  ة وهام خاصينييتعىل خاصيتني رئيس    وركزان  خباصة  يف هذه إدلرإسة

من  إليت ت دل هذإ إلمنط إلقصيصاتعىل  إلض ءإملفارقة  وبذ ك مقنا بتسليط خاصية و 

 إلكتابة يف إجملم عة.
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ذ ؛ ما يه مظاهر جتيل عنرصي إال دهاش  وإملفا   رقة  يف مجم عة "عصيا  أ بيض"؟ إ 

يف أ مض هتا؟ هكذإ ساءلنا إل مض مة إملمتزية  مفاذإ  هامكيف إس تطاعت إلقاصة أ   ت ظف و 

 !! عساها جُتيبُنا

 اإلدهاشاُلةح  اوأ ل  عاصر 

عل إلرتإمك فب   خصائص عديدة  ظهرتإلقصة إلقصرية جدإ  منذ نش ئه عرف جس ُ  

 يتإلن عي وإلمكي يف هذإ إجملال  ومن بني هذه إخلصائص جند خاصية إال دهاش إل

رابكس هتدف إلقارئ ابمتيار  ونعين ابال دهاش ت  يف إلقصة إملتلقي  إخلاصية إليت متكننا من إ 

فيشد من أ زره لَيخيب أ فق إنتظاره حيامن يفاجأ  خبامتة غريبة مقلقة  مل يكن إلقصرية جدإ  

  ويقع عنرص إال دهاِش عىل مقربة كبرية من عنرص إملفارقة؛ لكن (21)إلقارئ يت قعها إ طالقا

ليه يف م ضعه ظف إلقاصة إال دهاش بطريقة الفتة كام ه    ت. و بيهنام فارق ج هري سسشري إ 

  ُ ب ك" حني تق ل:إلّشأ   يف قصيصة "إلفاي

 قض ى لةالةه،

 يستقةل  يرحب بقوافل اوأيدقاء.

 عجزت ذاكرته عن استةعاب أسمائهم  يفاتهم.

 (61)فطلب من طةيةه أن يرفع قدرته الستعابة  إلى امس جةكا.

إليت صار  ب ك" خباصية إال دهاش لتصف إحلال تت سل إل ديبة يف قصيصة "إلفاي ُ   

ابلقصة ال   إقع إلت إصل الاجامتعية  فالشخص إمل ج ديف عالقهتم مبأ بناء هذإ إلزما   اعلهي

ضافرو  عليه اكلق إفل عىل صفحته إخلاصة هبذإ إمل قع تي  نأ به لعدد إل صدقاء إذليي

أ   يزيد هل يف إلقدرة الاس تعابية إلطبيَب ل جل  بل بلغ به إل مر إ ىل زايرته إلت إصيل؛

ضافة أ كرب عدد من إل صدقاء إخلاصة بصفحته لتصل "مخ ُ جياك "  وذ ك ليس تطيع إ 

إدلخ ل إ ىل حسابه بسبب إلقدرة الاس تعابية إحملدودة.   إإلآخرين إذلين مل يس تطيع

وم طن إال دهاش يف إلقصيصة يتجىل يف نس بة إل ديبة إلـ"مخ ُ جياك" إ ىل إلشخصية  

                                                            

  61 مجيل محدإوي  إلقصة إلقصرية جدإ وإملرشوع إلنظري إنجديد  م.م  ص 211.

  62 مسية إلب غافرية  عصيا  أ بيض  قصص قصرية جدإ  مطبعة بالل  ط1  4112م  ص 41.
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عينه  فال ديبة تدهش خاصة ابل ةل  وهذإ ه  إال دهاش ب   علام بأ   إلقدرة الاس تعابية هذه

 إلفين إلبديع. إلص غإلقارئ هبذإ 

وتع د إل ديبة اترة أ خرى إ ىل ت ظيف خاصية إال دهاش كام ه  الحئ يف قصيصة "ورد   

 إصطناعي" حني تق ل:

 اسمه   ردي

 مهاته  بائع الورد

 حديثه بعطر الورد

 يجزم أنه ل يقوى على العيش بعةدا عن الورد.

 ردي،  ردة يانع .أهديته، ذات ربةع   

 (63)فسقط مغمى علةه.

وتلقي يف نفسه ن عا   ابلتقنية إال دهاش ية لتلفت إنتباه إلقارئ  مرة اثنية  تس تعني إل ديبة  

فتحيك يف إلقصة خشصية رجلر يتسم ابلرومانس ية وإلعاطفية إملبالغ من إحلرية والاندهاش  

فهيا حىت صار إلل   إل ردي أ سل اب عيش يف حياته  فامسه "وردي"  وهمنته "ابئع 

ال حبديث ملؤه إلرومانس ية و"عطر إل رد"  وبلغ به  إل رد"  وف ق هذإ لكه ال يتحدث إ 

يف فصل إلربيع عىل وجه إلتحديد  "وردة هذإ إلترصف حّدإ غريبا  فقد أ هدته إلّساردة  

ال أ   سقط أ رضا مغمى عليه من ه ل ما شهده من وردية تمن  هذه  !! اينعة"  مفا اك  إ 

إل حدإث فتشلّك دلى إلقارئ ن عا من الاندهاش يتساءُل معُه كيف حدثت لّك هذه 

  !! إلغرإبة

 ا "ن م هادئ" قائةل:وت إصل إلقاصة ت ظيفها لعنرص إال دهاش فتبدع يف قصيصهت   

 قال له أبوه الشةخ بابرة قلق  غير معهودة 

 أفق يا  لدي من ادرك فأعدائي يار ا 

 بعدد شعر الرأس..

 جلس  سط سريره يعد أعداء أبةه الكثر

 ثم تبسم  قال 
                                                            

  63 مسية إلب غافرية  نفسه  ص 42.
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  (64)لعل أبي يقصد أن أعداءه بعدد شعر رأسه اوأيلع..

يرإُدها؛ تسعى إل ديبة إ ىل إس تخدإم عنرص إال دهاش  وكام رأ ينا يف إلقصيصات    إلفارطِة إ 

دهاشا أ ق ى  وهذإ غاية يف إلربإعة  ويف  بطريقة متدرجة  فلكام أ ضافت حداث تضيف إ 

هذه إلقصيصة ت ظف "مسية إلب غافرية" عنرص إال دهاش بناًء عىل إحل إر إذلي جرى بني 

  حاطا بأ عدإء كثريين بـ"عدد شعر رأ سه"إل ب وإبنه  حني خيرب إل ب ودله أ نّه قد صار مُ 

مما يظهر أ نه يقصد بالكمه أ نه ال ميُل  ؛إلرأ ِس  أ صلعُ  إل إدلَ  لكن "إملدهش" يف إل مر أ  

دهايش ! أ عدإءً   ممتزي. وذل ك فال ديبة قّدمت إل حدإث يف قالب إ 

ومما س بقت معايسته؛ يتضح أ   إلاكتبة عرفت كيف ت ظف عنرص إال دهاش بطرَق    

ليه من إلقصص إلقصرية جدإ  إ ىل جانب قصيصات ي ُممزّية  و  شهد عىل ذ ك ما أ رشان إ 

ىل إللحد"   أ خرى مت إجدة بأ مض مة "عصيا  أ بيض" كـ"عهد جديد"  و"رحاةل من إملهد إ 

 و"إملرإرة"...وقصص أ خرى.

 اُلفارق الثاني  عاصر اُلةح  

تلتجئ إل ديبة  بشلك كبري  يف "عصيا  أ بيض"  إ ىل تبين عنرص إملفارقة يف قصيصاهتا    

إلقصرية جدإ  وذ ك لتجس يد إلتناقض إمل ج د يف إل إقع الاجامتعي  ونعين ابملفارقة أ هنا " 

ة  وخرق غ إذلروعنرص من إلعنارص إليت ال غىن عهنا أ بدإ  وتعمتد عىل مبدإ  تفري

  أ ي أ هنا تتأ س ُ "عن طريق إلتناقض وإلتقابل بني إلق ل وإلفعل؛ مما يسبب (22)إملت قّع"

  وأ ما إلفرق بني خاصية إال دهاش وإملفارقة  (22)مسافة جاملية تربك إملتلقي" خلق ذ ك يف

  خبالف خاصية إال دهاش إليت تشعر إلقارئ فيتجىل يف ك   إل خرية تصل حّد إلتناقض

وميكننا أ   نفهم  إحلرية إلناجت عن إملسار إملدهش إذلي يتبعه إلقاص يف إحليك بن ع من 

 هذإ إلفرق حيامن نتأ مل إملعادةل إلتالية:

 التناقض +اإلدهاش  =املفارقة 

  

                                                            

  64 مسية إلب غافرية  نفسه  ص 24.

  65 د. ي سف حطيين  إلقصة إلقصرية جدإ بني إلنظرية وإلتطبيق  مطبعة إليازيج  ط1  4112م  ص 32. 

  66 د. مجيل محدإوي  إلقصة إلقصرية جدإ وإملرشوع إلنظري إنجديد  م. س. ص 212-211 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  وميكننا أ   خنرج مبعادةل اثنية تبني لنا مفه م إال دهاش ويه اكلآيت:    

 التناقضاإلدهاش = املفارقة _ 

 

وبناًء عىل ما أ ثبتناُه أ عاله؛ أ مكننا إلق ل أ   عنرص إملفارقة ه  ن ع من إلتناقض وإلتقابل    

يرإد إل حدإث  ويه خاصية ُمالزمة للقص إلقصري جدإ  وكام أ كد إلعديد من إلباحثني  يف إ 

عد من إخلصائص إليت سف حطيين"..  بأ   عنرص إملفارقة ي"ي  "مجيل محدإوي"  وكـ

 .  اثبتة يف هذإ إنجس ُ إل ديب؛ نظرإ للطرإفة إليت يتيحها هذإ إملك   إملائزجيب أ   تك 

وقد سعت "مسية إلب غافرية"  عىل حن  مثري  إ ىل ت ظيف هذإ إلعنرص  مؤمنة جبدوإُه يف 

عطاء قصيصاهتا مسحة ممتزية  كام نالحظ ذ ك يف مجم عة من إلقصص إلقصرية جدإ  إ 

 صة:كـنص "ذعر" إذلي تق ل فيه إلقا

 عاث في اوأ طان حر با  ارابا.

ر باهتزاز جدار بيته.  شعم

، يبتغي اوأمن في اوأ طان.
ً
 (67)فر مذعورا

تتكئ إلقصيصة  بشلك وإحض  عىل عنرص إملفارقة  ويتضح ذ ك يف إنقالب إل حدإث     

رأ سا عىل عقب  حبيث يقع إحلدث إل ول يف م قع تقابل اتم مع إحلدث إل خري  وذ ك 

  إحلروب  ويشعل فهيا إلفسادحني حتيك إل ديبة قصة إذلي ال يين يعيث يف أ رضه 

يسعى إ ىل إبتغاء إل من وإلسالم يف إل وطا  نفسها  وعندما تصهل نتاجئ ما إقرتفت يدإُه 

إليت خّرهبا سابقا  وهبذإ تُ ِقُع إلقاصة إلشخصيَة إمل ج دة يف إلقصة يف حاةل تناقض  

 مس تغةل  بشدة  تقنيات إملفارقة وص رها.

الُه إلتناُقيض   ويف ماك  أآخر  تعيد "مسية إلب غافرية"   ت ظيف هذإ إلعنرص يف َمج 

ذ ك جبالء يف قصيصة "خيبة"  ويه حقّا خيبة إلقارئ يف بناء أ فق إنتظاره حيامن ويل ح 

 يشهد حداث غاية يف إلتناقض  وذ ك حني تكتب إلقاصة:

 أ ل درس لقاته لك 
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 فك قةدك،

 .غادر سجاك

 سافر بعةدا

 في الةحر،

 في البر،

 في الفضاء..

 حققت نشوتي في أشهرك التسع اوأ لى.

  (68)قتلتني اةة  في تسعةايتك اوأايرة.

وإحض من خالل هناية إلقصة؛ أ   إل ديبة تتبع مسارإ ُمفاِرقيا  وهذإ إملسار انجت عن إخليبة   

زإء إلشخصية إخملاَطبة  ففي إلبدإية نصحته بأ   يتحرر  إليت شعرت هبا إلشخصية إملتلكمة إ 

عك ُ ما ت قعته  ا  ما خيب أ ملها به لكنه رسعمن نفسه  ويعانق إحلرية حن  إلالهناية  

ننا يف إلبدإية  حني مل نؤكد عىل أ   إلقاصة تس تفيد من  يقم بيشء مما قالته  وذل ك فا 

 قة يف هذه إلقصيصة كذ ك.ر خاصية إملفا

  حني ختّيب إل ديبة أ فق .."!! "تنبيهإلقصة إلقصرية جدإ وبلغت إملفارقة ذروهتا يف   

 إنتظار إلقارئ مرة أ خرى  وبطريقة ذكية  تق ل "مسية إلب غافرية":

 أعترف ملء فمي، أني ل أغار على ز جي.

 قطتين.
م
 أعترف ملء يدقي، أني ماذ عامْي ز اجاا أااقت

 أتريد أنفاس القطط التي تجذب نعوم  فر ها يد ز جي..
م
 (69) ل زلت

تمتزي هذه إلقصة  كام أ سلفنا  ابلت ظيف إذليك لعنرص إملفارقة  فالّساردة تعرتف للقارئ   

أ هنا ال تغار عىل زوهجا أ بدإ  وت إصل يف الاعرتإف بذ ك إ ىل أ   تعرتف  يف إل خري  أ هنا 

أ خنقت قطتني يف عامهيا إل ولني بعد زوإهجا؛ أ خنقت إلقطتني بسبب فروهتام إلنامعة إليت 

هذإ الاعرتإف إذلي وصل حّد إلتناقض بني إل حدإث إس تغلته  ! يدي زوهجا جتذب

آنفا عىل أ   إملفارقة بلغت ذروهتا يف هذه إلقصيصة.  إل ديبة مبهارة؛ ذل ك أ كّدان أ
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وظفت عنرص إملفارقة بيشء من إملهارة وإذلاكء  وهذإ إمللمح وعليه؛ نؤكد أ   إلقاصة   

ض" كـ"متثيلية"  و"عرض مّسيح"  و"صدإقة تؤكده مجم عة من قصص "عصيا  أ بي

فيس ب كية"...وغريها من إلقصص إلقصرية جدإ إليت إس تفادت من هذإ إملك   إلرئييس يف 

 هذإ إنجس ُ إل ديب إملس تحدث.

إل ديبة جنحت  إ ىل حد بعيد  يف إس تغالل عنرصي وإنطالقا مما سلف؛ مت لنا إلق ل بأ     

عن تفاصيل وإقعها الاجامتعي  وهذإ إ  دّل عىل يشء إال دهاش وإملفارقة ل جل إلتعبري 

منا يدل عىل إستيعاهبا إلالفت لهذإ إنجس ُ إل ديب.  فا 
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 الفصل الثالث:
 

 

 في أضمومة "جداريات" الواقعيةد ابعاأل

 لزلفى أشهبون
 

إملغربيات يف فن إلقصة تعترب إلشاعرة وإلقاصة وإال عالمية "زلفى أ شهب  " من إملبدعات   

إلقصصية إمجلاعية إليت شاركت فهيا  اتصدرت لها مجم عة من إل مض م قدفإلقصرية جدإ  

ضافة إ ىل مجم عهتا  "أ انمل ريفية"  و"أ ق إس قصصية"...ـك ها إلقصرية جدإ ص بقص  إ 

إليت أ اثرت إنتباه إلعديد من إدلرإسات إلنقدية؛ من بيهنا درإستنا هذه إليت  "جدإرايت"

 يف هذه إل مض مة. إل إقعيةتسلط إلض ء عىل إل بعاد حاولت أ   

آثران درإسة إل مض مة من هذإ إنجانب إلنقدي  نظرإ ملا تامنُز به كتاابت "زلفى    وقد أ

وقد عرّبت إلقاصة نفسها عن  ية وإمل ض عية.ية ابل بعاد إل إقع من إلعنا أ شهب  " إلقصصية

 ذ ك حني قالت عىل غالف أ مض مهتا:

 لكل إنسان جدار

ق علةه آماله،
ّ
 يعل

 أحالمه  تصّوراته للبحةاة..

 هذا إيداري اوأّ ل حّملته

 قصصا قصيرة جدا

 من  اقٍع 

 عشته، تخةلته، عاينته  يّورته..

 (70)هذه جدارياتي...

يف قصصها  وتعلن أ هنا لن  عىل إنج إنب إل إقعية  ةبشدّ أ   إلاكتبة تؤكد  ويالحظ   

ال أ ةل تص ير فنية لل إقع بش ىت جتلياته  ل هنا  وكام قالت  تعيشه  وتتخيهل   تك   إ 
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بدإعات قصصية  قصرية جدإ بديعة وممتزية  وذل ك نتساءل: وتعاينه  وتصّ ره.. وحت هل إ ىل إ 

وإمل ض عاتية إليت تناولهتا إلقاصة يف أ مض مهتا "جدإرايت"؟ وكيف مايه إل بعاد إلتاميتيكية 

متكنت من حت يل إملنت إحلاكيئ إ ىل مبىًن يامنز بفنيته  وجامليته  وأ دبيته؟ هذإ ما س نحاول 

 معايسته يف إدلرإسة إلآتيـة.

 الةعد الجتماعياُلةح  اوأ ل  

فر من إملعاينة  وقد إعتست بذ ك و إحلظ إل    يف إل مض مة  إلس س ي ل يجأ خذ إلبعد    

بتن ع إلقصيصات  يف "جدإرايت" قصيصات عديدة  وتن عت إمل إضيع الاجامتعية

  فتن عت ما يني تاميت إلعالقات إلزوجية  وإلعالقات إلعاطفية  إملت إجدة ابل مض مة

اق"  وعالقات إلصدإقة... وما إ ىل ذ ك من إمل إضيع إليت ترصد إل إقع  ويف قصيصة "إنشق

 تق ل إلقاصة:

 انشق قلةه بين  الدته  ز جت. ااتار سكاه..

 تز عرشاهما..بعد حين اه

تا ميزانه بين دعاء اوأ لى،  طلةات الثانة ..
ّ
 تها ت كف

  القدمين
ّ
 (72)! ذاق اوأمّرين بعةدا عن جا

وإقعًة إجامتعية منترشة  ويه قضية ميل إلزوج إ ىل زوجته تعاين إلقاصة   يف هذإ إلنّص   

يف هذه إحلياة  وتعرب إلقاصة عن هذإ إل مر  وج ده  أ صاًل وتركه ل مه إليت اكنت سببا يف 

ورمغ طلبات إلزوجة  مبهارة وتقانة فنيتني  فالزوج مال إ ىل زوجته رمغ دعاء أ مه هل 

بن ع من إملأ ساوية حني تق ل "ذإق إل مّرين  إملتكررة  وذل ك فالقاصة تعرب عن هذإ إل ضع

بعيدًإ عن جنة إلقدمني"  م ظفًة إملعرفة إخللفية إليت تتجىل يف حديث "إنجنة حتت أ قدإم 

 إل همات".

وتشري إلقاصة كذ ك إ ىل وإقعة إجامتعية أ خرى وإليت ترتمجها قصيصهتا إلقصرية جدإ   

 إمل س مة بـ"ترإبـط"  حني تكتب:

 . تحدثه عن يديقتها،  هو يحدثها عن يديقه.في كل لقاء.

 مرت اوأيام.. تكررت اوأحادي ..
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 (71)!! جاءته يوما تخبره عن يديقه. قاطعها  "أابرتني يديقتك"

وهنا  أ يضا  تشري إل ديبة إ ىل وإقع إجامتعي أآخر  وه  إضطرإب إلعالقات إلعاطفية   

وحت لها إ ىل ن ع من إلغدر وإخليانة إملُنبثّة من إلطرفني  فالظاهر أ   إلشخصيتني يف إلنص 

بيهنام عالقات عاطفية  ولك مرة حيدث أ حدهام إلآخر عن مزإاي صديقه  وبذ ك زإغت 

بصديق إلآخر  وإختلطت إلعالقة بني إالثنني  وقد عايست "زلفى ب جع أ  عيسهيام ولك مهنام

لطرف أ شهب  " هذإ إل إقع ابس تغالل عنرص إملفارقة ابمتياز  فال حدإث إل وىل أ تت عىل إ

 إلنقيض من إل حدإث إلهنائية.

إ ىل حادثة إجامتعية أ خرى  وتتعلق  هذإ  وتشري إل ديبة "زلفى أ شهب  "  بعني وإصفة   

 ذه إملرة بعالقات إلصدإقة  ومنثل ذل ك بـقصيصة "غرابل":ه

 س  ماذا تفعل هاا؟

 ج  أعّد أيدقائي.

 س   كم العدد حتى اآلن؟

 (73)ج  رن   قطرتان..

جاءت إلقصيصة عل شلك ح إر يتأ س ُ عىل ثنائية سؤإل وج إب  فقد أ شارت هبا   

ذ من  !إل ديبُة إ ىل كرثة إل صدقاء  وقةل إل وفياء مهنم  وإذلي حرصهتم يف "رنة وقطرات " إ 

بلك ما حتمهل إللكمة من معىن  مفا أ كرثمه عند إلرخاء  وما  اإلنادر جدإ أ   جتد صديق

 أ ندرمه عند إلشدة.

وهبذإ يتضح أ   إل ديبة "زلفى أ شهب  " تص ر وإقعها الاجامتعي بلك م ض عية  وتبتعد    

 عن إلع إمل إلي ت بية إليت ال وج د لها س ى يف إملبىن إحلاكيئ..

 الةعد الديني  نياُلةح  الثا

شارتنا إ ىل إلبعد الاجامتعي  نشري كذ ك إ ىل إلبعد إدليين أ يضا  فالقاصة "زلفى    وبعد إ 

لتفضحه يف قصصها بلك   وتص ره مب ض عية  أ شهب  "  تعرب عن إل إقع إدليين يف إجملمتع

 فنية وأ سل بية  وتعد قصيصة "جتدد" مثاال وإحضا عىل ذ ك؛ تكتب إلقاصة:
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 عاد كل نداء للجمع ..

 (74)د إيمانه،  يعلن التوب .يجد

فهيي تتك   دة بأ مض مة "جدإرايت"   ج  تعترب هذه إلقصيصة  أ صغر قصة قصرية جدإ م  

من مثا  لكامت فقطّ  وعىل قرصها إلّشديد  تضطلع إلقصة بدالالت كثرية  اكلنفاق 

وإلرايء  وإلت إطؤ يف إلقيام ابل إجبات إدليسية.. وهذه يه حال إجملمتع  يف عني إل ديبة  ال 

 !! ينفك عن خدإع نفسه بترصفاته إلالمعق ةل

ــب دور أ ةل    ــهب  " تلع ــى أ ش ــة "زلف ــة  وإال عالمي ــًا؛ يتضــح أ   إلشــاعرة  وإلقاص وختام

 اك  إلبعـد إلـ إقعي  كثالبـه..  وذلإلتص ير إليت تفضح تناقضات إل إقع ومشألكه ومعايبه وم 

ه  إملس يطر عىل جل إلقصيصات إملت إجدة بأ مض مة "جدإرايت"  ونن ه أ يضـا ابل ديبـة يف 

بـدإعاهتا  ك هنا تبتعد عن إل دبية إلالزمة إليت تبقى حبيسة إملبـىن إحلـاكيئ فقـط  بـل تـربط إ 

ىل جانب هذإ؛و  ابلع إمل إمل ض عية   سها مبهارة وتقانة كبريتني.فا   إلقاصة مثّلت بنات جس  إ 
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 ــــبــــــــــــــتركيـ
 

يل لقاص مج بعد إس تقرإئنا للمت   إلس بعة وإليت تتجىل يف مجم عة "كتاابت ساخرة" ل  

جامل  للقاصمحدإوي  ومجم عة "نـدوب" للقاص إملمتزي "ممي   حرش"  وأ مض مة "فقاقيـع" 

"تع يذة شهرزإد" للقاص "إخلرض إل ريـايش" ابلسس بة للعنرص  أ مض مةو إدلين إخلضريي  

ديبة إلرج لـي  وابلسس بة للعنرص إلسس ي عاينا أ مض مة "جتاعيد إلزمن" ل أ منة بروإيض  ل 

ديبة ومجم عة "عصيا  أ بيض"  للقاصة "مسية إلب غافرية"  وأ خريإ أ مض مة "جدإرايت" لل 

ى هؤالء يمتزي ابلتن ع  وقابلية إلتجني ُ  "زلفى أ شهب  "؛ أ لفينا أ   إلسسق إلقصيص دل

ضافة إ ىل ت ظيف جل إخلصائص إملمزية للقص إلقصري جدإ  والاهامتم ابنجانب إمل ض عي  إ 

 وإل إقعي  إ ىل جانب إس تغالل ممزيإت فنية أ خرى.

ىل أ   إملدونة إليت إخرتانها لدلرإسة إلنقدية؛ تس تحق إمل إكبة إلنقدية ابمتياز     ونشري إ 

حيث ل  أ ننا مقنا مبعاينة لك إنج إنب إذلي يمتزي به لك منت عىل حدة  فسيتطلبنا ذ ك 

ل نه ال ميكن دلرإسة فردية أ   تق م بذ ك؛ بل حيتاج إل مر إ ىل تضافر نقدي  ! ِسف رًإ عظامي

 ارك فيه مجم عة من إلنقاد.ش  ي وإز 

تعد إملت   إلثالثة إخلاصة ابلكتابة إلسسائية  مثاال وإحضًا عىل مدى من جانب أآخر و   

ضافة إ ىل إعتناهئا هبم م  متكن إملرأ ة من إلتعبري عن مه هما إذلإتية  ومشألك بنات جسسها  إ 

  كتابة مقارنة ابلكتابة إلرج ليةممزيإت هذه إل  إ ىلجممتعها ووطهنا أ يضا  مما يتيح لنا إلتعرف 

وقد إس تستجنا  يف إملنت إلسسايئ إملدروس  أ   إل ديبات ميّاالت إ ىل إل صف إدلقيق  

إذلي يعاين دقائق إلتفاصيل بطرق فنية ممتزية  وإلزنوع إ ىل ت ظيف إللكامت إلرقيقة 

إنفرإدهن بن ع  مما يشري إ ىل وأ يضا إلع دة إ ىل سرب أ غ إر إذلإت ومناجاهتا  وإملهم سة 

 مس تقل من إلكتابة  كام رأ ينا أ يضا الاهامتم ابخلطاب إلعتبايت ذي إلبعد إلسس ي.

ننا    ال نين نؤكد أ   جس ُ إلقصة إلقصرية جدإ يف تط ر مس متر ومت إصل  نظرإ  وعليه؛ فا 

بدإعات إلّسدية يف هذإ إجملال  حبيث يالحظ أ    للرتإمكني إلمكي وإلكيفي إلهائلني لال 

إلعديد من إلروإئيني وإلقصاص بدأ وإ مييل   إ ىل إلكتابة يف هذإ إنجس ُ بن ع من 
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كبرية عليه أ   يضطلع هبا يف إلقادم من إلس ن إت  الاحرتإفية  فاحتني أ مام إلنقد درإسات 

ل   ما قُّدم من درإسات نقدية وتنظريية لي ُ اكفيا مقارنة مع هذإ إلمك إل إز  من 

بدإعات إليت ختتلف ممزيإهتا من أ مض مة إ ىل أ خرى؛ بل من قصيصة إ ىل أ خرى  وذل ك  إال 

 وجب الاعتناء إلنقدي إلالزم هبذإ إلفن. 

يقاع إال بدإعي مب هممتني  ابعتباران وهنايًة؛ نأ مل   جال إلقصة إلقصرية جدإ  أ   يس متر هذإ إال 

يف هذإ إنجس ُ إل ديب  وأ   يسعى إ ىل مسايرة إلعرص  عرب الاهامتم مبزإايه ومثالبه  مع 

بقاء عىل إخلصائص إلفنية للقصيصة  وت ليد خصائص جديدة أ   إحلفاظ عىل ب؛ ذ ك إال 

ليه إلغالب من أ دب عرصان إحلايل. إلتناسق بني إلشلك وإملضم    لَِمَن إل م ر إليت حيتاج إ 
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