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Resumen

El cuento es una forma literaria que expresa los detalles de la vida en sus diversos espacios
a través de anécdotas y parábolas, ubicadas detrás de elipsis y moralejas. En el presente
trabajo se estudia, a través de ejemplos extraídos de la obra de Zuhūr Wanīsī, la construcción de la imagen poética que existe en todo cuento y sus mecanismos textuales. El
cuento corto representa un sistema semántico de estructuras finitas, pero con un número
infinito de significados y connotaciones.
Palabras clave: Zuhūr Wanīsī, cuento, polisemia, imagen poética.
Abstract

The short story is a literary form that expresses the details of life in its various spaces through anecdotes and parables, set behind ellipses and morals. This paper studies,
through examples taken from the work of Zuhūr Wanīsī, the construction of the poetic
image that exists in every short story and its textual mechanisms. The short story represents a semantic system of finite structures, but with an infinite number of meanings
and connotations.
Keywords: Zuhūr Wanīsī, short story, polysemy, poetic image.

ملخص
تعد القصة القصيرة من األشــكال األدبية التي تقــوم بالتعبير عن تفاصيل احلياة بفضاءاتها املختلفة
، القابعة وراء نقاط احلذف،من خالل الدالالت املتنوعة التي تنطوي بني شقوق الدوال ومنعطفاتها
 وما حتمله مــن جماليات تعكس، التي تلمح ملدلــوالت فائضة املعاني،وعالمــات الترقيــم والبياض
مدى ش��عرية الص��ورة باعتبار أن النص القصصي القصیر؛ ميثل نظام��ا داللیا مكونا من بنى تركیبیة
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تشمل عددا غير متناه من املعاني والدالالت.
الكلمات املفتاحية :زهور ونيسي ،القصة القصيرة ،غنى املعنى ،صورة شعرية.

مقدمة:
تعد القصة القصيرة بطابعيها -املكتوب واملروي -مبثابة املرآة العاكسة حلياة اإلنسان
اليومية مبختلف أحداثها؛ املفرحة واحملزنة منها بتناقضاتها وحتدياتها .أو مبثابة مفكرة
لتصويـر التطـورات االجتماعيـة واحلضاريـة للتجربـة اإلنسـانية وذات جتـاوب فعـال مع
جسدن حياة
الواقع املعيش؛ إذ تعد زهور ونيسي منوذجا للكاتبات اجلزائريات اللواتي ّ
الشعب اجلزائري مبا حتمله من معاناة ومأساة خالل فترة الثورة التحريرية .فجعلت من
القصة القصيرة وسيلة للتعبير عما يختلج في الصدور وما يعيشه املجتمع اجلزائري.
ألنهـا «فـن قولـي يقـوم علـى أسـاس أحـداث تكشـف عن صـراع يجـري في الواقـع ،أو
يحتمل أن يقع بحيث يهب للقارئ متعة جمالية بقطع النظر عن وجود منفعة مباشرة
القصة القصيرة هـو التأثير
«يهم كاتـب ّ
مـن هـذا الفـن ،أو عـدم وجودهـا .»1ولعـل مـا ّ
على الق ّراء من خالل احلدث نفسه أكثر من أبطاله ،أي بتف ّرد املغامرة أكثر من طبیعة
القصة القصيرة مثله في ذلك مثل من يسـمعها،
املغامـر ،أي التزامـه باحلـدث ،فقـارئ ّ
ّ
ال يريد كالهما الوصف أو ال ّتعلیق على ما يشوبه أو یفكر فيه ،إنهما يریدان إدراك ما
حدث بشكل موجز .»2فتأتي القصة القصيرة لتنحت في تفاصيل احلياة التي تشغل
اإلنسـان فـي مختلـف مجاالتـه منهـا النفسـیة واالجتماعیـة والثقافیة في عمـل إبداعي
قصیر بكلمات قليلة؛ وفق قواعد وأسس فنیة خاصة.
 -1مفهوم القصة اجلزائرية القصيرة ونشأتها:

أ -مفهومها:
تعددت آراء النقاد ملفهوم القصة واختلفت فمنهم من يرى أن« :املفهوم احلديث
لهـا يختلـف عمـا كانـت عليه في القـدمي من حيث دورهـا وتقنياتها ،فليسـت القصة
 1إبراهيم بن صالح :القصة القصيرة عند محمود تيمور ،تونس ،دار محمد علي احلامي للنشر،
ط ،2007 ،3ص .14
 2إنريكــي أندرســن إمبرت :القصة القصيــرة -النظرية والتقنية ،تر :علــي إبراهيم علي منوفي،
بيروت ،املجلس األعلى للثقافة ،ط ،2000 ،1ص .31
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احلديثة حكاية تسرد حوادث معينة أو حياة شخص كيفما اتفق ،ولكنها محددة بأطر
فنيـة عامـة متيزهـا عـن بقية الفنـون التعبيريـة األخرى ،كاملسـرحية القصيدة الشـعرية،
وقد توضح شكلها اجلديد بعد نشأة القوميات احلديثة ،وحترر عبيد األرض ،وانتشار
الطباعة انتشارا كامال ،وظهور الصحافة 3».وللقصة خصائص تنماز بها عن مختلف
األجناس األدبية األخرى ألنها «حكاية أدبية تدرك لتقص ،قصيرة نسبيا ،ذات خطة
بسـيطة ،وحـدث محـدد حـول جانـب مـن احلياة ال فـي واقعهـا العادي والنطقـي ،وإمنا
طبقا لنظرة مثالية».4
يبقـى َ َت ُّي ُـز القصـة القصيـرة فنيـا مرهونا مبدى متاسـك عناصرها الفنيـة من أحداث
وشـخصيات وزمان ومكان وأسـلوب ،والنسـيج «حيث يكون كل عنصر كاللبنة في
البنـاء القـوي يـؤدي وظيفـة فـي اكتمال العمل الفنـي وإن ضعف أي عنصـر يؤدي إلى
اهتـزاز بقيـة العناصـر وبالتالـي العمـل األدبـي ككل .»5وعليـه فـكل عنصر مـن عناصر
القصـة الفنيـة لـه قيمـة داخـل الهيـكل القصصـي وإهمـال أي عنصـر أو إغفاله يحدث
خلال في العمل الفني ككل.
كمـا أن املتصفـح للمعاجـم العربية يرى أن« :ليسـت القصـة القصيرة مجرد قصة
تقـع فـي صفحـات قالئـل بل هـي لون من ألـوان األدب احلديث ،ظهر فـي أواخر القرن
التاسـع عشـر ،ولـه خصائـص ومميـزات شـكلية معينـة» .6وهي مجموعة مـن األحداث
يرويها الكاتب وهي تتناول حادثة واحدة أو حوادث عدة تتعلق بشخصيات إنسانية
مختلفة تتباين أساليب عيشها وتصرفاتها في احلياة ،على غرار ما تتباين حياة الناس
على أوجه األرض ،ويكون نصيبها في القصة متفاوتا من حيث التأثر والتأثير.»7
ب -نشأتها:
كان ظهور القصة القصيرة باجلزائر متأخرا عن ظهورها في العالم العربي -نتيجة ملا
 3املدنــي أحمد :فن القصة القصيرة باملغرب األقصى في النشــأة والتطــور واالجتاهات ،بيروت،
دار العودة ،د ت ،ص .11
 4الكردي عبد الرحيم :البنية السردية للقصة القصيرة ،مصر ،مكتبة اآلداب ،ط ،2005 ،3ص .60
 5الشــاروني يوســف :دراســات في الروايــة والقصة القصيــرة ،القاهرة ،مكتبة األجنلــو املصرية،
 ،1927ص .294
 6وهبــة كمــال املهندس مجدي :معجم املصطلحات العربية فــي اللغة واألدب ،بيروت ،مكتبة
لبنان ،بيروت ،ط ،1984 ،2ص .292
 7جنم محمد يوسف :فن القصة ،اجلامعة األمريكية ،بيروت ،دار الصادر ،ط ،1996 ،1ص .09
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قام به االستعمار الفرنسي من محاولة حتطيم إرادة املثقف اجلزائري بتضييق اخلناق عليه
وتوسـيع دائـرة اجلهـل واألميـة مما أخر فترة ظهورها-؛ حيـث برزت في مصر في طالئع
القـرن العشـرين ،وعرفت انتشـارا واسـعا علـى يد مجموعة من األدبـاء أمثال :محمود
تيمور ،وطه حسني ،واملازني ،ومحمد حسني هيكل ،وغيرهم.8
بيـد أن تلـك الظـروف ،ورغـم قسـاوتها لـم تثبط مـن عزمية القـاص اجلزائري الذي
أصبح يقص معاناة شعبه ليسمع صوته للعالم العربي ،جاعال من القصة القصيرة وسيلة
لبلـوغ غايتـه املتمثلـة فـي إيصـال رسـالته للمتلقي باجتاهاتهـا املختلفة بين االجتماعية
والوطنية والقومية.9
القصـة اجلزائريـة أشـواطا صعبـة للوصـول إلـى مرحلـة ال ّنضـج ،بعد
وعليـه قطعـت ّ
محاوالت قصص ّية تعود إرهاصاتها األولى إلى سنة (1925م) من خالل قصة «فرانسوا
السـعيد ال ّزاهـري والتي نشـرها فـي جريدة اجلزائـر ،وغيره
وال ّرشـيد» ،لكاتبهـا ّ
محمـد ّ
مـن الـر ّواد األوائـل للقصـة اجلزائر ّيـة ،أمثال «أحمد بن عاشـور» الذي نشـر في جريدة
للقصة
«البصائـر الثانيـة» ،و«أحمـد رضـا حوحـو» ،والذي ُي َعـدّ واضع حجر األسـاس ّ
اجلزائرية الف ّن ّية و يظهر ذلك جليا من خالل مجموعاته الثّالث التي ظهرت في سنتي
(1954م 1955 -م)« :صاحبة الوحي وقصص أخرى» ،و«مناذج بشرية» ،و«مع حمار
قصـة واحـدة في جريـدة البصائر
احلكيـم» ،وتلاه «أبـو القاسـم سـعد اهلل» الـذي نشـر ّ
الثانية ،حتت عنوان «سعفة خضراء» .حيث كان هؤالء ال ّر ّواد ميثلون األرضية اخلصبة
تفـاوت فـي ال ّرؤيـة اخليال ّية،
للقصـة اجلزائر ّيـة مـع
ٍ
التـي تأسسـت عليهـا املرحلـة األولـى ّ
واملعاجلـة الف ّن ّيـة فيما بينهم ،ویقول طراد الكبیسـي فـي هذا الصدد« :بدت في األول
بطیئة حیة ،ثم وجدت في الصحافة ما شجعها على األسفار واالنتشار.»10
القصـة فـي اجلزائـر وازدهارهـا ،فـكان ذلـك
لتعـرف املرحلـة الثّانيـة تطـ ّو ًرا لعا َلـم ّ
تزام ًنـا مـع انـدالع ثـورة ال ّتحريـر الوطن ّيـة سـنة (1954م) .11وميثل هذه الفتـرة عدد من
القاصين كــ« :عبـد احلميد بن هدوقة» ،و«أبو العيـد دودو» في مجموعته القصصية
«بحيرة الزيتون» ،و«عبد اهلل خليفة ركيبي» في مجموعته القصصية «نفوس ثائرة»،
القصة اجلزائرية القصيرة ،اجلزائر ،دار الكتاب العربي ّ
للطباعة وال ّنشــر
 8ينظر :ركيبي عبد اهللّ ،
وال ّتوزيع2009 ،م  ،ص .11
 9ينظر :مصايف محمد ،النثر اجلزائري احلديث ،اجلزائر ،املؤسسة الوطنية للكتاب1983 ،م ،ص.10
 10طراد الكبیسي ،القصة القصیرة جدا في العراق ،ص .36
القصة اجلزائر ّيــة املعاصرة ،وهــران (اجلزائر) ،دار الغرب لل ّنشــر
 11ينظــر :مرتــاض عبد امللــكّ ،
والتوزيع ،ط2007 ،4م ،ص .7
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و«الطاهر وطار» في مجموعته القصصية «الطعنات» ،و«زهور ونيسي» في مجموعتها
القصصية األولى «الرصيف النائم» و«الشاطئ اآلخر» ،12والذين جمعهم هدف واحد
يتجلى في توعية الشعب اجلزائري بضرورة التخلص من املستعمر واملناداة باحلرية.
لـم يتمكـن الدارسـون مـن حتديد التاريـخ الدقيق لظهور القصة القصيـرة باجلزائر،
قصة» املساواة
غير أن عبد امللك مرتاض يرجع بداية ظهورها لسنة 1925م ،ويرى «أن ّ
قصة جزائر ّية وقد ّأكد ذلك بقوله :
«حملمد سـعيد الزاهري هي أ ّول ّ
فرنسـوا وال ّرشـيد ّ
ّ
القصة املثيرة التي نشرت
إن أ ّول محاولة قصص ّية عرفها ال ّنثر احلديث في اجلزائر ،تلك ّ
فـي جريـدة اجلزائـر فـي عددها الثّانـي .»13وهو ما أكده أحمد شـربيط بقوله« :ميكننا
قصة»
القصة اجلزائرية وهو ال ّتاريخ الّذي نشـرت فيه ّ
أن نلتمـس تاريخـا محـددا مليالد ّ
أيضا أن نعـدّ ه أول من بذر
«حملمـد سـعيد الزاهـري ،وميكننا ً
املسـاواة فرنسـوا وال ّرشـيد ّ
القصة اجلزائرية العرب ّية احلديثة» .14فقد كان الزاهري يكتب قصصا عن اإلصالح
بذرة ّ
الديني.
 -2الدراسة التطبيقية:
مع�ان كثيرـة؛ ودالالت عميقـة؛ تختبـئ بين
يع�د اخلطـاب القصص�ي القصی�ر ذا ٍ
شـقوق األلف�اظ وأصواته�ا؛ كم�ا تختفـي وراء البيـاض الـذي يحمـل دالالت معينـة،
تلم�ح للصور ّ
الذهنية؛ وجمالی�ات اجلمل التي
ونق�اط احل�ذف وعالم�ات الترقیم التي ّ
تتألف منها القصة القصیرة.
وللكشفـ عن الصور واجلمالیات الكامنة وراء القصة القصیرة؛ يتوجب التس�لح
بآلی�ات ومناه�ج نقدی�ة مختلف�ة تتناس�ب وواق�ع اخلطـاب القصصي القصی�ر ،حيث ال
یج�ب التعام�ل م�ع القص�ة القصیرة بأنها ن�ص یحوي اجلمالیة فحس�ب؛ وإمنا هي أیضا
جم�ل ذات حمول�ة فكري�ة وإيديولوجية ومصدر لتقدیم املعرفة على الرغم من قصرها
في بضع الكلمات املختزلة ،غير أن املعنى یكون قابعا وراء اجلمل القصیرة وما تقدمه
من متعة فنية ومعرفية؛ أساسها مبدأ االنزیاح.
 12ينظر :محمد مصايف ،النثر اجلزائري احلديث ،ص .16
 13مرتــاض عبــد امللــك مرتــاض ،فنــون النثر األدبــي فــي اجلزائــر ( ،)1954 -1931اجلزائــر ،ديوان
املطبوعات اجلامعية ،ط  ،1983 ،1ص .162
 14شــربيط أحمــد :تطــور البنيــة الفنية فــي القصــة اجلزائرية املعاصــرة ( ،)1985 -1947دمشــق،
منشورات احتاد الكتاب العرب ،ط ،1998 ،1ص .15
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تقـوم القصـة القصیـرة فـي بنـاء شـكلها علـى االنزیاحـات اللغویة لتحدیـد صورها
املشـكلة للمعنـى؛ فمثلا فـي قصـة جحيـم وذهـب« ،ويضـع الولـدان يديهمـا على
كتفيـه ،وتتسـع االبتسـامات ،وتتلمـس األقـدام األرض أكثـر نحـو مدينـة حبلـى
باجلحيـم والذهـب .»15جنـد أن اللفظتين جمعتا بني نقيضين ؛ أي أن العذاب واأللم
يزوالن من خالل التمسك القوي باألمل وفعل اخلير ،وأن بعد كل ضيق يأتي الفرج.
باعتبـار أن لغـة االنزيـاح والرمـز واإليحـاء تتميـز بفاعليتهـا املؤثـرة فـي خلـق أجواء
جمالية ،وقدرة على التعمية وإخفاء الدال.
منـوذج آخـر مـن قصـة الرصيـف النائم« :توقفـت خطواتها الواهنـة ...لتتهالك
جالسة على الرصيف و تخرج منديلها فتمرره به على جبينها...ووجنتيها ليرجع
مبتال بعرق و دمع...تهالكت غير مراعية شيئا .»16فلفظة الرصيف كدال ،مدلولها
جزء من الطريق أو مكان لتنقل الراجلني جعلته املرأة املسـكينة التي استشـهد زوجها
و لـم يبـق لهـا أحد يعولها هي وأبنائها الصغـار مكانا للراحة من التعب الطويل نتيجة
البحث عن العمل واإلنهاك واأللم نتيجة املشـي املسـتمر ،جعلت من الرصيف مكان
استراحتها لتواجه أفكارها وآالمها.
وملـا كانـت اللغـة مكونا أساسـیا من مكونات العمل القصصـي القصیر ،كان لزاما
تسـليط دائـرة الضـوء عليهـا مـن خلال االكتفـاء باللازم منهـا ،وما حتمله مـن دالالت
خفية بني طيات الكلمات القلیلة الضروریة واملنتجة للمعنى واجلمال في الوقت ذاته،
ومن أمثلة ذلك« :كان طفال داخل احلقول اخلضراء والسـنابل الذهبیة ...صحبة
أجمل احلیوانات وأرقها ،احلصان اجلامح والبقرة احللوب ،والكلب األلیف والعجل
السمني ،طفولته كانت مع دیوان العجائز ...فهذه تغزل برنوسا واألخرى تنسج
ّ
فراشا ،والثالثة تخبز خبزا في لون الذهب ،أو تفتل كسكسا في طراوة الزهرات
الرقيقـة  ،كانـت طفولتـه وكان شـبابه هنـاك حيـث تسـكن املالئكة...كما كان
ّ
17
يحلـوا لـه أن یطلـق على الثّـوار املجاهديـن»  .فجمـال صـورة احلديقة التـي كانت
مصدر الضياء والراحة ،هي املكان الهادئ الذي ترتاح إليه نفس الكاتب الطفل جلميع
 15ونيســي زهور :األعمال القصصية الكاملة ( ،)1قصة جحيم وذهب ،اجلزائر ،اجلزائر عاصمة
الثقافة العربية ،2007 ،ص .354
 16ونيسي زهور :األعمال القصصية الكاملة ( ،)1قصة الرصيف النائم ،ص .63
 17ونيسي زهور :األعمال القصصية الكاملة ( ،)1قصة حديقة اهلل ،ص .187
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ذكرياتـه اجلميلـة .فكانـت احلديقـة منبـع األمل واحلـب والتفاؤل لذلك فهـو يحن إلى
الثورة وإلى حديقة اهلل الساحرة.
وعليـه نالحـظ مـا تتمتع بـه اللغة الروائية من شـعرية وجمالية ،بطاقتهـا اإليحائية
والفنية ،وقدرتها على إفراز كيانات شعرية ال تقل أهمية عن اللمسة النظمية املألوفة.
فاجلمـل املختزلـة تقـوم بنقـل املشـهد القصصـي القصیـر بقلیل من الكلمـات التي
ينتقيهـا القـاص بعنایة بالغة؛ ويحسـن نظمها؛ فال تطغـى كلمة على كلمة وال جملة
على أخرى؛ لغاية اإلیجاز الذي یعرفه ابن األثیر بقوله« :هو داللة اللفظ على املعنى،
من غیر أن یزید عليه.»18
والنصوص القصصیة القصیرة «تبدو على مستوى بنیة اللغة وكأنها نصوص مغلقة
وبسـیطة ،وعندمـا نغـوص فيهـا جندهـا نصوصـا مائلة إلـى تأویالت متنوعـة تتناص مع
نصـوص معرفیـة أخـرى ،ألن فيها زخما هائال من الـدالالت تبین عمق وفكر صاحبها
واطالعه على مجاالت معرفیة مختلفة ومتعددة.»19
تنهـض القصـة القصیرة وتنمو على قاعدة اللعب بالكلمات ،وبكیفیة صیاغتها،
سـواء مـن حیـث التقدیـم والتأخیـر ،واإلیجـاز واحلـذف واعتمـاد الثنائیـات الضدیـة؛
والغموض واإلبهام؛ واعتماد أسالیب التشبيه؛ مشكلة بذلك مجموعة من الوحدات
املتعالقة؛ واملتشـاكلة تسـاهم في إنتاج املفارقة في املشـهد القصصي القصیر .20فنجد
مثلا« :علـم الثـورة ؟ خرجـت هـذه اجلملـة من فـم زهيـرة  ...وفي هذه الدهشـة
زغـرودة انطلقـت مـن فـم أم سـماك طويلة قويـة مجلجلـة  ...زغاريـد رنتها حتير
أذنيـك بين الفرح واحلـزن ،بني األمن والفزع ،بين التردد والثقة .»21كما تسـاهم
في الداللة على دور املرأة في حرب التحرير وفاعليتها في النضال الثوري كشهيدة أو
مجاهدة مخلصة لوطنها.
وجند االعتماد على أسلوب التقدمي والتأخير (زغاريد رنتها) ،واعتماد الثنائیات
الضدیـة (بين الفرح واحلزن ،بين األمن والفزع ،بني التـردد والثقة) ،لتفعيل دور
املـرأة فـي املجتمـع فرسـمت الكلمـات صـورا نضاليـة حية لبطـوالت املـرأة اجلزائرية في
الثورة ضد املستعمر.
 18ابن األثير ضیاء الدین ،املثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،مصر ،دار نهضة مصر ،دت ،ج ،2ص.259
 19يوب محمد :القصة القصيرة جدا -اخلروج عن اإلطار ، -ص .59
 20ينظر :يوب محمد :القصة القصيرة جدا -اخلروج عن اإلطار ،2015 ، -ص .76
 21ونيسي زهور :األعمال القصصية الكاملة ( ،)1قصة زغرودة املاليني ،ص .85
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 -1-2بنية اللغة:
تعد «اللغة مادة األديب ووسـيلته في التعبير ،فبقدر إتقانه الفني لها يكمن سـر
جناحـه ألن الكتابـة الروائيـة هـي أقـرب األعمـال األدبيـة مالمسـة للواقـع حيـث تلتقـط
عناصرها من احلياة ،ثم حتاول إعادة بناء ذلك الواقع ،مما يبقيها في عالم التجريب الذي
يبحـث عـن لغتـه اخلاصة ،فالكاتب العميق هو الذي ُيجري على لسـان شـخصياته ما
ميكن أن ينطق به لسان حاله ،واألدب احلق هو الذي يستهدف تصوير حقائق الواقع
وليست اللغة إال وسيلة للتعبير ،واألديب يختار الوسيلة األكثر إسعافا في صدق هذا
التصوير.»22
وتتجلى جمالیات القصة القصیرة في اختفاء التفصیالت؛ كأن يضع القاص نقاط
حـذف أو يتـرك بياضـات وفراغـات في فضـاء القصة ،ليسـتفز املتلقـي ويجعله یتصور
فرصـا للتفاعـل مـع
اخللفيـات التـي وراء الكلمـات وبين السـطور فيتخيلهـا ممـا مينحـه ً
احلـدث القصصـي وكأنـه يعيش واقعه .ويظهر هذا فـي العديد من املواضع نذكر منها
مثال« :لقد عاش حلظات عسيرة وأياما شاقة ،وهو يجمع ملفه وأوراقه ليثبت أنه
مجاهد ،ومعطوب حرب ...وله احلق في منحة من الدولة  ...كم تقاذفته بلديات
ومكتبات ووزارات ومصالح مختلفة .»23...أشارت القاصة هنا ملعاناة سي صالح في
محاولـة تسـوية وضعيتـه بتكوين ملف خاص بذلك ،ميكنـه من احلصول على حقوقه
كاملة من منحة معطوبي احلرب التي دامت سنوات ،كما أن مدة جمعه ألوراق امللف
استغرقت أياما شاقة ،غير أن القاصة حذفت واختزلت األحداث التي وقعت ،واألفعال
واألقوال التي دارت بني األشخاص في املكتبات والبلديات والوزارات طيلة تلك الفترة
الزمنية ،بهدف تسريع السرد في القصة.
قامـت األلفـاظ وفـق سـياق خـاص باعتمادهـا علـى االقتصـاد اللغـوي برسـم صورة
مشهدية ،بوصفها بديال للصورة البالغية ،فوظيفة اللغة في القصة القصيرة ال تقتصر
على نقل احلدث بقدر ما تؤديه بغرض رص هيكله وبناء عناصره.
ولكـي يكـون القـاص مبدعـا للغـة نابضـة باحليـاة يتوجـب عليـه أن يصنـع اللقطـة
تلـو األخـرى؛ وهـذا مـا جنده في قصة ملاذا تخاف أمـي« ،وأخيرا يرى علما بني يديه،
 22زعــرب صبيحــة عودة :جماليات الســرد في اخلطاب الروائي ،األردن ،دار مجدالوي للنشــر
والتوزيع ،ط ،2006 ،1ص .173
 23ونيسي زهور :األعمال القصصية الكاملة ( ،)1قصة مجرد عتاب ،ص 194
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يلمسه ،يضمه ،يقبله ،ثم حرمته أمه من هذه األمنية الصغيرة ،»24حيث جند األلفاظ
املتتالية :علما بني يديه ،يلمسه ،يضمه ،يقبله ،جتسد أمامنا صورا وامضة مشعة.
 -2-2احلدث:
يشكل القاص والسامع وما یقصه القاص األركان الثالثة األساسية للقصة القصيرة؛
وما يقصه القاص هي تلك األحداث التي تعبر عن مواقف أو جزئیات من احلیاة.
لقد ساهمت العبارات القصیرة في إنتاج احلدث لدرجة إحساس القارئ بأنه يعيش
الواقع فعال .من خالل العبارات ذات الدالالت املختلفة واملتعددة بتعدد أوجه القراءات
والتأویلات ،وبالتالـي یصبـح للجملـة القصصیة الواحدة أكثر مـن معنى وداللة .وهو
ما يطلق عليه الشكالنیون الروس اسم «قانون اقتصاد القوات احلیة» (l’économie des
)forces vives؛ أي ألن األسـلوب الفنـي ينتـج الكثيـر من األفـكار من خالل عدد قليل
مـن الكلمـات؛ ألن الغايـة مـن الكتابة األدبیة ال تتمثل في الكـم وإمنا الهدف منها هو
األدبیة  la littéraritéكما يرى رومان جاكبسون؛ أي ما یجعل من عمل ما عمال أدبیا.
أي مـن خلال حـدث واحد يتمكن القارئ من تخيل عدد من األحداث من خالل ما
تخفيه األلفاظ من أفعال متضمنة دالة على احلدث.
 -3 -2السرد:
يـؤدي احلكـي فـي القصـة القصیـرة ،دورا في بناء املشـهد القصصـي القصیر ،حيث
تترابـط الكلمـات فيمـا بينهـا بكيفيـة خاصـة لتكویـن البنیـة التركیبیـة الظاهـرة للمنجز
القصصـي القصیـر؛ وعليه تصبح األفعال ذات قـدرة على اختزال زمن احلكایة ؛ فتتوالد
اجلمل املكثفة التي تنقل املشهد القصصي القصیر بقلیل من الكلمات؛ التي ینتقيها القاص
بعنایة كبيرة؛ فيحسن بناءها .وهذا ما جنده ممثال في قصة فاطمة؛ «كان كوخ فاطمة بعيدا
عن األكواخ األخرى...عندما اطل جنود املظالت  ...كعادتهم يفتشـون وينقبون
 ...ووصل دور فاطمة في عملية التفتيش  ...تخير املرأة بني شرفها وابنها فتفضل
موت ابنها  ...لتبقى هي بعده فتموت راضية دون أن يصل األوغاد إلى سر من أسرار
منظمتها .»25فالقاصة تنقل لنا مختلف آهات وأحزان املرأة اجلزائرية ،من خالل نضالها في
الثورة اجلزائرية املجيدة ،وهي تقوم بتنفيذ مهام عديدة تعكس مدى شجاعتها وبطولتها.
 24ونيسي زهور :األعمال القصصية الكاملة ( ،)1قصة ملاذا تخاف أمي ،ص .74
 25ونيسي زهور :األعمال القصصية الكاملة ( ،)1قصة فاطمة ،ص .33-32
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«أتعلمني يا أمي فاطمة أنك إذا بكيت على وحيدك الشهيد كثيرا عذبته ولم
تالقه في اجلنة؟
فتحركت املسـكينة كمن به مس ،وبحركة عصبية مدت كفيها متسح عينني
قرحهما الدمع قائلة كاألطفال:
أحقا أراه وأالقيه عندما ال أبكي؟فأومأت برأسي أن « نعم «...
فتمتمت باعتقاد وإميان وكأنها تخاطب روحا تتراءى لها:
سامحني يا ولدي ..فلن أعود إلى البكاء مرة أخرى.»26 ..
استخدمت القاصة ألفاظا للداللة على التحدي والصمود ،كما خلصت التجربة،
وعمقت اإلحساس مبعاناة الشعب ،عن طريق اصطناع السرد واألسلوب ،لدرجة أننا
نشعر بأحداث القصة وشخصياتها ،إذ تتتابع لقطاتها اجلزئية مطعمة باحلوار ،ويهيمن
فيها السرد.
«يتحدد إيقاع السـرد بحسـب وتيرة سـرد األحداث ،من حيث درجة سـرعتها أو
بطئهـا ،فـي حالـة السـرعة يتقلـص زمن القصة ويختزل ،ويتــم سـرد أحداث تسـتغرق
زمنـا طويلا في أسـطر قليلـة أو بضع كلمات ،بتوظيف تقنيات زمنية سـردية ،أهمها
اخلالصـة واحلـذف وفـي حالـة البـطء يتــم تعطيل زمـن القصـة وتأخيره ووقف السـرد،
بتوظيف تقنيات سردية مثل :املشهد ،الوقفة».27
وعليـه فـإن لنسـج خيـوط السـرد تشـترك تقنيتـان متناقضتـان؛ إحداهمـا تختصـر
األحـداث للمتلقـي ،واألخـرى تقدمها بإسـهاب ،مما ميكنهما من التحكم في تسـريع
أو تبطئة السرد.
وعن تسـريع السـرد جند اخلالصة التي «تعتمد على سـرد أحداث ووقائع يفترض
أنها جرت في سنوات ،أو أشهر أو ساعات ،واختزالها في صفحات أو أسطر أو كلمات
قلية دون التعرض للتفاصيل.»28
جلـأت القاصـة إلـى هـذه التقنيـة بغـرض اختـزال األحـداث والتفاصيـل التـي ال
تلاءم القصـة وال تخـدم السـرد فيهـا ،ويظهـر هـذا فـي العديـد مـن األمثلـة« :واليـوم
 26ونيسي زهور :األعمال القصصية الكاملة ( ،)1قصة عقيدة وإميان ،ص .27
 27بوعزة محمد :حتليل النص السردي ،الرباط ،الدار العربية للعلوم ،ط ،2010 ،1ص .92
 28حلميداني حميد :بنية النص الســردي ،الدار البيضاء ،املركز الثقافي العربي للطباعة والنشــر
والتوزيع ،ط ،2000 ،3ص .76
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أصبح مجاهدا سـي قدور ورمبا سيسـبقه في تقدمي ما عنده حتى يسـاهم في تاريخ
اجلهاد .»29...حيث نالحظ أن القاصة قد اختزلت األحداث التي مرت بها شخصية
سي قدور وهي مسيرة جهاده ،وهل كان وفيا فعال للثورة والثوار؟ .فقد جتاوزت القاصة
فترة معتبرة من األحداث اختصرتها في بضع كلمات ،بسـبب أن التفاصيل ال تخدم
القصة القصيرة ،مثل :أصبح مجاهدا .حيث خلصت أحداثا مهمة تطلبت فترة طويلة
تسـتغرق أشـهرا عديدة ،من دون التطرق للتفاصيل .كما تعد تقنية احلذف «وسـيلة
منوذجيـة لتسـريع السـرد عـن طريق إلغـاء الزمن امليت فـي القصة والقفـز باألحداث إلى
األمام ـ بأقل إشارة أو بدونها.»30
وردت تقنيـة احلـذف فـي األعمـال القصصيـة ،إذ اسـتخدمتها القاصـة فـي املثالني
اآلتيين معتمـدة فـي علـى تقنيـة البيـاض ويظهـر ذلك من خلال نقاط احلـذف الثالثة
املتتابعة بني اجلمل ،مما يدل على محاولة تسريع حركة السرد بإسقاط جمل أو فقرات
حتتوي على أحداث معينة ،ميكن االستغناء عنها.
«كل مل حوله يثير السأم  ...سأم  ...سأم هنا ...سأم هناك ...
سأم في العمق  ...سأم في السطح.»31
وتقول القاصة في موضع آخر« :ما بال الزمن ال يتحرك  ...رغم دقات الساعة
اللحوح  ...ورغم دقات القلب كذلك  ...إنه الزمن الرديء  ...لذلك ال يتحرك
 ...زمن رافض  ...رافض للحركة  ...رافض للنشاط  ...زمن منهزم  ...رافض
للحياة كلها»32...
وعليه فإن الغرض من اعتماد تقنية احلذف تكمن في توسيع خيال املتلقي وحتريكه
مبحاولة سد الثغرات ،وملء الفجوات من جهة ،وجذب انتباهه من جهة أخرى.
 -4-2الشخصيات:
تقوم الشخصيات بتأدية مجموعة من الوظائف (األحداث واألدوار) التي يحددها
القـاص ،يتـم بناؤهـا مـع بنـاء املشـهد القصصـي  ،وهـو مـا يسـميه البالغيـون ببالغـة
 29ونيسي زهور :األعمال القصصية الكاملة ( ،)1قصة عقيدة وإميان ،ص .195
 30الشــريف حبيلــة :بنية اخلطــاب الروائي في روايــات جنيب الكيالني ،األردن ،عالـــم الكتب
احلديث ،ط ،2010 ،1ص .167
 31ونيسي زهور :األعمال القصصية الكاملة ( ،)1قصة موسم اللقاح ،ص .235
 32ونيسي زهور :األعمال القصصية الكاملة ( ،)1قصة موسم اللقاح ،ص .235
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الشـخصيات .33ممـا یجعـل املتلقي يتوهـم حقیقتها فیصبح جزء ال یتجزأ من النسـیج
العام للقصة القصیرة  .وتكون الشخصیات إما دينية ،تاریخیة؛ أسطوریة ...؛ وكثيرا
ما یختبئ القاص وراء شخصیاته؛ ویوزع عليها األدوار.
ويقـوم القـاص عنـد انتقائـه للشـخصیات إلـى تقنیة االختـزال؛ من خالل تسـليط
وضـع املجهـر علـى جوانب محددة في الشـخصیات وإهمال جوانـب أخرى؛ فال یهتم
بذكر أسماء الشخصيات؛ وال عمرها؛ وال مالمح الوجوه؛ أو الهيئة اخلارجیة الظاهرة.
وتستعمل الضمائر للداللة على ما تضمره من دالالت .وهذا ما جنده في قصة الظالل
املمتدة وما تقصه عن ذكريات الثورة التي ال تنسـى للسـيدة زينب رغم مرور السـنني
«هـي التـي عائشـت أعراس الـدم والدمـوع والعذاب ،وشـاهدت املـوت يخطف،
ویغتال ويحصد دون شفقة أو متیيز بني صغير أو كبير ،أو بني اإلنسان و احلیوان
والطبیعة...شاهدت ربیع ّ
الطبیعة يشكو من اعتداءات القنابل واملد ّمرات نحیب
ونـواح الشـيوخ ،جزع الثكالى واألطفـال ،واملزيد من الهروب إلـى املجهول»،34
نالحـظ أن القاصـة لـم تهتـم بأسـماء الشـخصيات وال مبالمحهـا ،وإمنـا اسـتعانت
بالضمائر(هي التي ،عائشت ،وشاهدت .)...كما وظفت ألفاظا تدل على قسوة
املاضي ومرارة العيش حتت وطأة االستعمار الذي جعل حياتهم مظلمة ومؤملة.
فزینـب تأمـل أن یتطـوع ابنهـا للثّوار وميوت في سـبيل الوطن ال في سـبيل فرنسـا.
«ولكن لقد قالوا أن املجاهدين هذه األيام أصبحوا ال یقبلون املتطوعني ،أن عندهم
السلاح ومسـتلزمات
كفایـة الكفايـة مـن الرجـال ،والـذي يحتاجونـهٕ ،امنـا هـو ّ
السالح.»35...
ّ
«اشتروا لولدي بها لباسا عسكريا ،..وال بأس أن يسير معكم بدون سالح،
حتى یغنم سالحه في إحدى املعارك ،أعطوه سكينا ،أعطوه قطعة حديد ،يحصل
بها على سالحه ،فقط ال تتركوه یج ّند هناك في اجلانب اآلخر ،ضدّ كم ...وضدّ
أبیه »36...هنا يتجسد دور زينب خالل أيام الثورة فقد ضحت بابنها لغالي وقرطها
النفيس من أجل احلریة والعيش بكرامة.
 33هامون فيليب ،سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة ،ص .79
 34ونيسي زهور ،األعمال القصصية الكاملة ( ،)1قصة الظالل املمتدة ،ص .173
 35نفسه .ص .177
 36ونسي زهور :األعمال القصصية الكاملة ( ،)1قصة الظالل املمتدة ،ص .180
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 - 5 -2الفضاء القصصي:
تشـكل عالقـة عنصـري الزمان واملـكان وحدة مترابطة ومتراصة فيمـا بينهما ،ولم
يعـد أحدهمـا مسـتقال عـن اآلخـر فـي العمـل القصصـي القصیـر ،إذ تقوم علـى التأثیر
املتبادل بین طرفيها؛ فاملكان یدرك ویقاس بالزمان ،والزمان یتكشف في املكان بوصفه
البعـد الرابـع لـه .37حيث ال يجب الفصـل بينهما ،لذا جنده كمصطلح واحد «متصل
الزمكانية كحيز هو انتظام األشـياء في العالم املتحرك» ،38فكل منهما يحتوي اآلخر،
وعنصرا الزمان واملكان معادالن للشخصية ،ونستطيع أن نطلق عليها لفظ البيئة « فبيئة
القصـة هـي حقيقتهـا الزمانيـة واملكانية ،أي كل ما يتصل بوسـطها الطبيعي وبأخالق
الشخصيات وشمائلهم وأساليبهم في احلياة».39
فبـدل البحـث عـن الزمان املوجود بدأ القاص یتحدث عن الزمن املنشـود .فعندما
حتدثت زهور ونيسي في قصة ملاذا تخاف أمي ،حيث قالت« :فتح حمدي عينيه وقد
أحس وجهه بدفء الشـمس ،وقد تسـللت خطوطا مستقيمة من خصاص النافذة
املغلقـة ،وابتسـم لنفسـه عن صف نضيد من أسـنان لـم يقتلع منهـا للتبديل،...
ثم أغمض عينيه وفتحها ثانية وكأنه يتأكد من أن اليوم مشـمس جميل ،إننا في
شهر ديسمبر ،ورغم ذلك ال تبخل علينا سماؤنا بشمس دافئة ،وزرقة ال تشوبها
سحلبة وال يتخللها غيم ،إنها أبرز ميزة في طبيعة اجلزائر.»40
جند في القصة القصیرة معان كثيرة يستطيع املتلقي أن يتتبعها ويستخلصها؛ فهي مبثابة
ملخص لتجربة حیاة ونظرة عمیقة إلى الزمن القادم الطاهر البعید عن كل منغصات احلیاة بأن
اجلزائر بلد معطاءة حتتوي ساكنيها بكل دفء وعطف؛ لذلك جند العبارة مكونة من ألفاظ
قليلة ولكن تتميز بكثرة املعرفة وتنوع الداللة« ،فتلك املفردات املختزلة؛ حتمل في طیاتها
كما هائال من املعاني املتداعیة واملتشظیة؛ فبمجرد قراءتها وارتطامها مبتخیل القارئ یترجمها
إلى دالالت ال متناهية محكومة برابط خطي منطقي یحميها من االنفالت واالنفراط.»41
 37ينظر :باختني میخائیل  ،أش��كال الزمان و املكان في الروایة ،ترجمة يوسف حالق ،دمشق،
وزارة الثقافة ،دت ،ص .6
 38بركة األخضر  :الريف في الشعر العربي احلديث (قراءة في شعرية املكان) ،اجلزائر ،دار الغرب
للنشر والتوزيع ،ط ،2002 ،1ص .14
 39بركة األخضر  :الريف في الشعر العربي احلديث (قراءة في شعرية املكان) ،ص .259
 40ونيسي زهور ،األعمال القصصية الكاملة ( ،)1قصة ملاذا تخاف أمي ،ص69
 41يوب محمد ،القصة القصيرة جدا -اخلروج عن اإلطار -ص .78
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ولكن ال بد أن نقر بأنه مهما تعددت القراءات إال أن املعنى یبقى كامنا في ذهن
صاحبه؛ ألن احلقیقة في اإلبداع سـراب كما یقول بارث؛ ألن من مهام الناقد البحث
عن الصالحیات ولیس اكتشاف احلقیقة؛ «أي ما یصلح لتمام املعنى؛ مبعنى أنه یشكل
نظاما متوافقا مع العالمات.»42
فالقـاص احلقیقـي «یعیـش قلقا في احلیز الزمكانـي مما یدفعه إلى الصمت الهنيهي
لكي یترك املجال واسعا لهذه الكلمات القلیلة لكي حتكي عن نفسها وعن امتدادها
واسـتمررها في الوجود ،وتفتح املجال للقارئ لیشـارك في كتابة القصة القصیرة.»43
وبالتالـي یتداخـل فضـاء الوقائـع مـع نفسـیتي القـاص والقـارئ وروح النـص القصصـي
القصیر.
متكنت القاصة زهور ونيسي من تقدمي الفضاءات في شكل لوحة فنیة لها ثالثية
األبعـاد مـن خلال حتكمها في األسـلوب ،وحسـن اختیار الكلمات املالئمة ،بحسـب
تنظيم وترتیب یخدم املعنى الواصف للفضاء .ويعود سبب ذلك لكونها تقدم فضاءات
من واقع القارئ الذي يشعر بحقيقته ولیست فضاءات مجردة.
خامتة:
وعليهـ فالقص�ة القصی�رة لیس�ت صورة للمجتم�ع وإمنا هي املجتمع نفس�ه؛ ولكن
بطع�م أدب�ي؛ تس�یر مع�ه في خ�ط واحد ال یمك�ن الفصل بینهما .خصوصـا إذا كانت
اللفظة فی القصة القصيرة ذات شحنات عالية الداللة والدقة من خالل كلمات قليلة؛
فه�ي تتمي�ز باالقتص�اد الش�دید في اللغ�ة املفضي إلى تدفق معانـي كثيفة البالغة ذات
قدرات تعبیریة ال نهاية لها؛ قصيرة األلفاظ ولكنها غنیة بالدالالت؛ جتعل القارئ يحس
بسرعتها اخلاطفة؛ مما يثير فضوله بأسلوبها املشفر الذي يشترط أن یكون القاص ماهرا
في اختیار الكلمات واجلمل املناسبة التي تعتمد على اإليحاء والعبارات املوجزة وهذا
ليس ببعيد عن إجنازات الروائية املتميزة زهور ونيسي.

 42روالن بارث – النقد واحلقیقة ،ص .8
 43يوب محمد :القصة القصيرة جدا -اخلروج عن اإلطار ، -ص .85
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