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   روائي جديدجنس  قصص الرواية

  
 حممدعلي إبراهيم . د. م.أ

  
  :ملخص البحث

 وقـد خـاض   ، واختالف وجهات النَّظر فيه،بمنأى عن توافد اآلراء عليه  ) قصص الرواية (    لم يكن مفهوم    
ومع ذلك البيان بان الباحث عن وجهة نظرته التي تفارق غيرها مـن وجهـات               ،الباحث في بيان تعدد اآلراء    

 يمكن للمتلقي أن يقرأها كُـالً منهـا         ،يعني مجموعة قصص قصيرة متكاملة    ) قصص الرواية ( فمفهوم   .النظر
 مترابطة مـع بعـضها      ، وحين تجتمع مع مجموعة قصص أخرى مستقلة بمعناها        ،منفردة فتمتعه ويكتفي بها   

  .بروابط أخرى مثل رابطة الشخصية والحدث والزمكان تتشكل رواية متكاملة
 بعـده   - أي المتلقـي     - فهـو    ،ويالحظ أن القارئ ينهض بدور غاية في األهمية ال يقلُّ عن دور الكاتب               

 فيـشد األجـزاء مـع    ،شريكاً في العملية اإلبداعية يكشف عن الروابط المنطقية بين مجموعة القصص تلـك  
 كـل مـا   .داد شعوره بلذّة الـنَّص  ويز، وبذلك يشعر بأهميته كقارئ، ويكون حدثاً مترابطاً مع بعضه    ،بعضها

  . ما سيجده القارئ في أثناء بحثنا وهذا،سبق ذكره لم يكن بعيداً عن محور التَّطبيق الذي رافق محور التَّنظير
       

  تمهيدال
    الرواية من المصطلحات التي تعرضت  لكثيـر        
من التفسير والتنظير والتغيير في مفهومها بجانبيـه         

 الزمنيـة،   لعـصور  وعلى مـر ا    الفني والمضموني 
وبمجرد ذكر التـسميات والـصفات التـي لحقـت          
بالمصطلح يتبين لنا المراحل التي مر بها هذا النـوع        

 السيما في القرنيين الرابع عـشر  ،األدبي منذ ظهوره 
والخامس عشر عندما مرت الرواية بمراحل تحولهـا    
من الشكل الشعري الملحمي إلـى الـشكل النثـري          

 ، الرواية الرسائلية  ،رفنا الرواية الباروكية   فع ،الواقعي
 ، الرواية الفنيـة   ،الرواية السايكلوجية رواية الصعلكة   

 الروايـة   ، الروايـة التاريخيـة    ،الرواية االجتماعية 
 الروايـة الخرافيـة   ،الرومانسية، الروايـة الجديـدة    

  ... الرواية الوجودية، الرواية الواقعية ،األسطورية

الوحيـدة   أن الميـزة   " :مدانيحميد لمح .    ويرى د 
التي تشترك فيها جميع أنواع الروايات هـي كونهـا          

 وهذا التحديد على شكليته يمثل قاسماً       ،قصصاً طويلة 
، لكـن طـول     "مشتركاً أدنى تلتقي عنده كل روايـة      

الرواية أو قصرها لم يعد سبباً وحيـداً فـي تحديـد            
 فهناك روايات ال تشكل أكثر من جزء مـن      ،جنسيتها

بـين  (صل لروايات عظيمة كثالثية نجيب محفـوظ    ف
 ومع ذلـك درج     ) قصر الشوق والسكرية   ،القصرين

ويرى روجي كايلوا     .النقاد على اعتبار العمل رواية    
 فكل شيء مسموح به فيها،      ،ليس للرواية قواعد  " أن  

وليس هناك أي فن بويطريقي يذكرها أو يـسن لهـا           
ض بـوار   قوانينها إنها تنمو كعشب متوحش فـي أر       

لـيس   ":)أوست واريـن (وفي هذا المجال يقول    . )١("
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 ألن العرف الجمالي الـذي  ،النوع  األدبي مجرد اسم 
  )٢(". فيه العمل يصوغ شخصية هذا العمليشارك

" صـنعة  "  الذي يعـد الروايـة       )بيرسي لويوك (أما  
الفن كلمة مجنحة ال يمكن اإلمساك بها أو        " فيرى إن   

تعداد لإلفالت من أي نقاش     تحديدها وهي على أتم اس    
يحاول أن يقرنها باألرض التي تنطلق منها أو بالعمل         

  .)٣("الذي يحمل اسمها
      ومهما قيل ويقـال فـإن للروايـة شخـصيتها          
المتميزة ويستطيع القارئ القول إن هذا العمل رواية،        

 مثلما يقدر   ، حتى وإن كانت بالحجم نفسه     ،وذلك قصة 
 فتى أو هذا رجـل وهـذه        هذا رجل وهذا  " أن يقول   

هنـاك  .. .وإن كانا بنفس الطول والـضخامة     " امرأة  
عوامل كثيرة تحدد الجنس األدبي للعمـل ال يمكـن          
حصرها وهناك مرتكزات أساسية ال يجوز تجاوزها       
تتعلق بوحدة الحدث والمـساحة الزمنيـة والفـضاء         
المكاني وتعدد الشخصيات ورسم صـورها وسـعة        

ة الحوار وطريقـة الـسرد      المفارقات ومداها وفسح  
 وهنـاك خـصوصيات     ، هذه قضايا عامة   ،والوصف

  .تولد مع كل إبداع جديد
بعد دراسته لرواية تولستوي    ) بيرس لويوك (نرى أن   

مدام بوفاري لفـولتير وسـوق      ( و   )الحرب والسالم (
 لثاكري وبعض روايـات هنـري جـيمس         )الغرور

وتورجنيف وديكنز وبلزاك محاوالً إيجـاد تعريـف        
إن  كل كلمة قلتها عـن       " واية لكنه ينتهي بالقول     للر

 وكل عبارة استخدمتها في الحديث عنها في        ،الرواية
 إنما هي فضفاضة تقريبية أكبـر أو        ،هذه الصفحات 

 على الرغم مـن أنـه شـخص     )٤(" أقل من الحقيقة    
 .الكثير من األساليب واألدوات الجمالية لهـذا الفـن        

التعريـف شـأنه    وبرأيي أن الرواية فن عصى على       
شأن كل الفنون األخرى التي ترفض قيوداً أو عقبات         
تحبس نهر اإلبداع المتدفق الذي يخلق أثناء جريانـه         

 لكـن   ،أشكاالً جديدة قد ال تنسجم مع المألوف السائد       

عوامل حياتها أو موتها تكمـن فـي ذاتهـا ومـدى            
   .إمكانيتها على خلق تواصل مع المتلقي

١  
ذج من اإلبداع العالمي تقع في         حاولت أن أجد نما   

فوجـدت  ) قصص الروايـة  (حقل دراستي لمصطلح    
كثيرا من الروايات التي نشرت على شكل فصول في         
المجالت ثم جمعت في كتاب وهذا ما وجدتـه فـي           

لكن بحثنا غير معني بدراسـة      . الرواية العربية أيضا  
هذه النماذج،  كما هو غير معني بدراسة الروايـات          

لكنـي  . ى أساس الشخصيات أو األصوات    المبنية عل 
بطل من هـذا    (عثرت على رواية روسية قديمة هي       

الزمان، لميخائيل ليرمونتوف تتكـون مـن خمـس         
قصص كما ذكر الناقد أراكلى انـدرونيكوف الـذي         

والكتاب عبارة عن رواية فريدة     " -:كتب لها الخاتمة  
. فهو يتكون من خمـس قـصص      : من حيث الشكل  

أوتيتـشتفينيه  " في المجلة التقدمية    نشرت ثالث منها    
ولكن القراء الذين طالعوها على حدة لـم        ". زابيسكي

. يخمنوا أنها، إذا أخذت معا، تشكل وحـدة متكاملـة         
فالبطل الرئيسي في القصص الثالث هـو شخـصية         
واحدة، إنه الضابط بتشورين الذي أرسل قسرا إلـى         

 ولـم يجـنس المتـرجم سـامي         )٥("الجيش القفقاسي 
روبي الكتاب بينما قرأت العنوان بالروسية فوجدته       الد

 وتصرف أيضا   ،وتعني رواية ) رومان(مجنسا بكلمة   
، )بطـل زماننـا   (باالسم فما موجود على الغالف هو     

أرى أن  المترجم كان مصيبا بترجمته فبطل من هذا          
 ،الزمان هو أوقع وأكثر تأثيرا على القارئ العربـي        

 لماذا لم يترجم    :لكتابلكن ما يعنينا حقا هو تجنيس ا      
 السيما وأن مهمته هي الترجمة ولـيس        ،كلمة رواية 

النقد أو تمرير قناعاته الشخصية، التي أخرجته عـن         
 علما أن الناقد زابيسكي عندما كتـب        ،الدقة في النقل  

  ).رواية( جنسها ،الخاتمة
 وأهمية هذه الرواية بالنسبة لنا ليس فقط موضوعها        

قـصص  (كونها رائـدة فـي   أو طريقة سردها، إنما     
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 فـي مكتبـات     ١٨٤٠حيث ظهرت عـام     ) الرواية
وأكشاك مدينة بطرسبورغ وحظيت بـرواج سـريع        

   )٦(.للغاية
بدأ كاتبها بمقدمة عدها مهمة للقارئ الروسي في ذلك         

مهمـا تغـرق فـي      " الزمان الذي كان يتهم الحكاية      
   )٧(."بأنها أرادت أن تسئ لشخص بعينه... الخيال

هـو صـورة    " :مونتوف عن  بطل زمانه    ويقول لير 
حقا، ولكنه ليست صورة رجل واحد، إنـه صـورة          

  )٨(." وقد بلغت كمال التفتح،تضم رذائل جيلنا كله
    أما الروائي ميخائيل ليرمونتوف فيقسم روايتـه     
: إلي قسمين يضع في األول منهـا  ثـالث فـصول           

 والثاني مكسيم مكسيمنتش والثالـث      ،األول قصة بيال  
ن واألخيرة هي جزء من المذكرات التي تحتـل         تاما

 ،القسم الثاني المتكون من  قـصة األميـرة مـاري          
  . وقصة الجيري

:  بينما أرى أن تقسيم العمل إلى  ثالثـة فـصول          
والثاني مكـسيم مكـسيمنتش والثالـث       ) بيال(األول  

المقدمة (مذكرات بطل الرواية بتشورين وتتكون من       
ويرى ). ري، والجبري تامان، األميرة ما   (:والقصص

الناقد  أراكلي أنـدرونيكوف  أن فـصول الروايـة           
وزعت ليست حسب التسلسل الزمني حيـث سـبقت         

ويطـرح   .أحداث القسم الثاني أحداث القـسم األول      
فيـضع قـصة   ،توزيع األحداث على وفق هذا المنهج  

في البداية حيث يتوقف البطل في تامان وهو        ) تامان(
ويذهب إلى االصطياف في     ،في طريقه إلى القفقاص   

بياتيجورسك وكيسلوفردسك فيقتل جروشنيتسكي فـي     
 ، ثانيـا )األميرة مـاري ( فيضع قصة   ،مباراة األميرة 

وبسبب هذه المباراة ينقل إلى قلعة في الجناح األيسر         
 يغادر القلعـة    ،لجناح القفقاص فتكون قصة بيال ثالثا     

لمدة اسـبوعين فتكـون المرتبـة الرابعـة لقـصة           
، بعد خمس سنوات يتقابل بتـشورين مـع         )ريالجي(

) مكسيم مكـسمنتش  ( فتكون قصة    ،مكسيم مكسيمنتش 
 ويضع مقدمة القسم الثاني فـي       ،في التسلسل الخامس  

 ألن الراوي ذكر فيهـا أن بتـشورين         ،نهاية الرواية 
 وأرى أن المقدمة    )٩(.مات بعد عودته من بالد فارس     

ا لكـي   ال تدخل في صلب الرواية ألن الراوي ذكره       
علمت منذ   " :يجيز لنفسه نشر مذكرات بطل الرواية     

مدة قصيرة أن بتشورين مات بعد عودته مـن بـالد        
ولقد سرني هذا النبأ كثيرا، فهو يهب لي حق         . فارس

لقد استفدت منها فمهرت باسمي     . نشر هذه المذكرات  
أرجو أن ال يواخذني القارئ على هذه       . أثرا ليس لي  

 وأختلف مع الناقد أراكي      ،)١٠("ةالسرقة األدبية البريئ  
ألن التقديم والتأخير عبر التسلسل الزمني في نظرية        
الرواية ال يدخل ضمن الخلل السردي بل أن الرواية         
الحديثة تقتضي عدم التطابق بين الزمن فـي الواقـع    

  ..  .والزمن في السرد
وفضال عن ذلك وجدت أن القصة الثالثـة حـسب          

لشخصية بتشورين مـن  تقسيمي تعطي صورة مكملة   
خالل المذكرات، حيث ذكر الـراوي أن بتـشورين         

 وقد ورد موضـوع     ،مات بعد عودته من بالد فارس     
) مكـسيم مكـسيمنتش   (هذه السفرة في القصة الثانية      

وهذا يدل على ترابط األحداث فـي سـرد منطقـي           
يدحض ما طرحه الناقد أراكلي أندرونيكوف والـذي        

ـ   ة وبالتـالي طبيعـة   يرغب في تغيير خارطة الرواي
  .السرد

وينبغي أن نذكر أن الكاتب لم يقـسم الروايـة إلـى            
كتـب بـالخط    ) تامان( ولكنه في نهاية قصة      ،قسمين

مـن دون إن    ) نهاية القـسم األول   (العريض عبارة   
 واإلشكالية  ،يشير إلى القسم الثاني حتى نهاية الرواية      

المنهجية األخرى، جعل قصة تامان ضـمن القـسم         
حقها أن تكون في القسم الثاني ألنها جزء من         األول و 

يوميات بتشورين، أو في الفصل الثالث كما ذكـرت         
  . ذلك

وفي كل ما تقدم ومهمـا تكـن ترتيـب األحـداث        
وطريقة طرحها فإن هذه الروايـة مـن الروايـات          

، فقـد اكتـسبت كـل       )قصص الروايـة  (الرائدة في   
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المواصفات، قصص متصلة بطلها الرئيس يظهر في       
قصص كلها، وتشترك مجموعة شخصيات أخـرى       ال

 ونشرت ثالث قصص منها     ،في أغلب أحداث الرواية   

 ثم حواها كتاب    ،في مجلة على شكل قصص منفصلة     
ــبحت  ــد فأصـ ــة(واحـ ــصص الروايـ . )قـ

  

  )بطل من هذا الزمان(تقسيمات الروائي ميخائيل ليرمونتوف لروايته 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  لرواية ذاتها تقسيمات الناقد أراكي اندرونيكوف ل

  
  
  
  

  
  حسب رأي الباحث) بطل من هذا الزمان(تقسيمات الرواية 

  
  
  

)٢(  
  

  
  
  
  

  الفصل الثالث 
 یومیات بتشورین  

  الفصل األول 
 بیال

١  
 المقدمة، تامان

          ٢   
     األمیثرة ماري 

          ٣  
        الجیري

  الفصل الثاني 
 مكسیم مكسیمنتش

 

 –المقدمة 
  یومیات بتشورین

         ١               
 )تامان(قصة 

٢  
  مكسیمنتشمكسیم

١  
 بیال

          ٢  
 األمیرة ماري 

         ٣  
      الجیري 

  الثانيالفصل 
تتمة یومیات 

 بتشورین 

  األولالفصل

       ٦  
مقدمة ویومیات          

 بتشورین

             ٥  
  مكسیم مكسیمنتش 

         ٤  
     الجیري 

      ٣  
     بیال 

         ٢  
 ألمیرة ماري ا

      ١  
       تامان
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 الروائي برهان   نتاج نتناول أحد    لتمهيدفي ضوء ا  
الـذي   " )رواية(قصص  " الخطيب ونناقش مصطلح    

منذ زمن   ).ذلك الصيف في اسكندرية   (وسم به كتابه    
قدمـة  طويل تخلى كتاب القصة والرواية عن كتابة م       

توضيحية تاركين للقراء مهمة الغوص فـي أعمـاق         
 لكـن برهـان     ،النص واكتشاف عوالمـه بأنفـسهم     

الخطيب يعود مرة أخرى لذلك األسلوب فيبدأ بمدخل        
"  األولى هـي أن      :أراد من خالله تنويرنا بإضاءتين    

هذه القصص التي تشكل بمجموعها قصة واحدة ربما        
 إلى إسكندرية   لعدد من طالب تلك المجموعة الموفدة     

أن هـذه  " والثانيـة هـي     )١١("في ذلك الصيف الفريد   
 ،القصص كتبت في وعن فترات متباعدة  الـستينيات      

 التـسعينيات مـن القـرن       ، الثمانينيـات  ،السبعينيات
 وأظن أن هـاتين المالحظتـين علـى         )١٢("العشرين

أهميتهما ال يجد القارئ صعوبة  في اكتشافهما مـن          
وبذلك لم تضف المقدمة شيئاً     خالل السياق والدالالت    

للعمل إن لم تفقد المتلقي متعة تقصي خبايا التجربـة          
   .بنفسه

الـسحب  (يتكون الكتاب من أربع قـصص هـي         
 الــسنة مــألى ، ســامية االســكندرانية،الخريفيــة
 ويحدد برهـان الخطيـب      ) الركن الهادئ  ،بالشموس

ـ      وباعتقادي  )رواية(قصص  " جنسية كتابه كما قلنا ب
  ،تب لم يكن متردداً أو حائراً في توصيفه هذا        أن الكا 

 فالكتاب ال ينتمـي إلـى       ،بل فعل ذلك بوعي مسبق    
المجاميع القصصية المعروفة والتـي تتـشكل مـن         
مجموعة قصص ذوات مضامين وشخوص وأمكنـة       

 وهو ليس رواية على النمط      ).وهو ينتمي لها  (مختلفة  
أو المألوف تتداخل أجزاؤها عبر بطل أو عدة أبطال         

 حتى ينتهي بنهاية مغلقـة أو      ىمحوريين وحدث يتنام  
  ).وهو ينتمي لها(…مفتوحة

 هذه الوحدة والتناقض تتجسد في الكتـاب فهـو         
يشمل النمطين معاً إذ يستطيع القارئ قراءة القـصة         
الواحدة بشكل منفرد ويتمتع بها كقصة مستقلة، ويقدر        
أيضاً أن يربط بين القصص فيجعل منها روايـة، أي         

ن الكاتب ترك للقارئ مجاالً ليكتـشف العالئـق أو          أ
 إن .الوشائج ويصلها مع بعضها ليشكل عمالً روائيـاً  
 إذ  ،الدور الذي تركه لنا الكاتب لم يكن صعباً عليـه         

كان بإمكانه أن يتـولى مـلء الفراغـات وتوحيـد           
 لكـن   .الشخصيات ووضعها في اإلطـار الروائـي      

 وربمـا   ،مـل المتلقي مشاركا في الع    رغبته في جعل  
المغامرة الروائية التجريبية دفعته إلنتاج هذه الطريقة       

  ...في الكتابة
 ،إن القصص األربع يوحـدها الفـضاء المكـاني        

 وأبطالهـا أربعـة     )اإلسـكندرية (فأحداثها تدور في    
عراقيين وأربع مـصريات وتتنقـل بـين زمنيـين          

 لتلك األيـام التـي   استرجاعالحاضر والماضي ففيها  
اقيون األربعة في مصر ثم طردوا منهـا        عاشها العر 

بسبب تردي العالقات بين البلدين فـارتبط مـصير         
   .الحب واألحالم والمستقبل بالسياسة

في القصة األولى نتعرف على مهندس عراقي هـو         
أحد الذين أرسلتهم الحكومة العراقية للتـدريب فـي         
معمل باإلسكندرية فيتعرف على فتـاة جـاءت مـع          

الشمس وماء البحر ورمـل الـساحل       أسرتها للتمتع ب  
وهذا كل ما كشفه لنـا الكاتـب متعمـداً أن يتـرك             
الشخصيتين دون تسمية لتكون هذه القـصة بمثابـة         

 من روايته إذ يمكن أن يكـون هـذا          القصة األولى   
 وقد  )حازم( أو   ،)إبراهيم (،)يوسف(الشاب هو نفسه    

 )بهيـة ( أو   )منـى  (،)سامية(تكون الفتاة هي نفسها       
 والقواسـم المـشتركة    .ال القصص الثالث األخر   أبط

 فضال عمـا ذكرتـه فـإن        ،بين هذه القصص كثيرة   
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الشخصيات العراقية األربعة زمالء عمل وأصـدقاء       
يضمهم فضاء واحد وطموحات مشتركة لدرجة أننـا        
نجد لكل شخصية امتدادها فـي األخريـات وهنـاك         

) السلة مـألى بالـشموس    (إشارة واضحة في قصة     
 يوسف أن له صديقاً اسمه إبراهيم يتدرب        حيث يذكر 

  وإبراهيم هذا هو بطل قـصة        ،معه في نفس المعمل   
) حـازم (ويذكر صديقه اآلخر    ) سامية اإلسكندرانية (

هـو  ) حازم(الذي أعلن خطوبته على فتاة مصرية و      
 .)بهيـة (وقد تزوج مـن     ) الركن الهادئ (بطل قصة   

ـ    ) إبراهيم(و) يوسف(  :ايسافران ويتركـان حبيبتيهم
 بينما يـسافر حـازم مـع        ،)منى الفيومي (و) سامية(

زوجته ثم تنتهي العالقة بهرب الزوجة مـع ولـديها          
 ، إذن هذه العالئق جميعها فاشـلة      ،والعودة إلى مصر  

ليس الرتباطها مع السياسة مصيرياً كما عبر  عنهـا          
أمس عادت مصر إلـى الـصف والتقـى      " :)حازم(

لـصف فيفتـرق     واليوم يخرج العراق من ا     ،حبيبان
 بل لعوامـل أخـرى منهـا االخـتالف          )١٣(" حبيبان

الجغرافي وما يترتب عليه من فروقات سـيكولوجية        
 :في حوارها ) بهية(واجتماعية وهذا ما توصلت إليه      

لعلنا نختلف نحن أبناء وبنات البحر عنكم أنتم أبناء         " 
وبنات البر في النظر إلى أمور الحياة اختالفاً يجعـل          

  .)١٤(" بيننا صعبةحياة مشتركة
والعناصر النسائية تتوحد في صفات مـشتركة فــ         

، زامرأة هاربة من الريف وزوجهـا عجـو       ) سامية(
امرأة ) منى الفيومي (وهي بنت السابعة عشرة سنة و     

 وال أدري    ، فتعمل فـي المالهـي     )بهية( أما   ،جاهلة
لماذا اختار الكاتب نماذجه الثالثة من هـذا الوسـط          

مـن  كـانوا   أبطالـه اآلخـرين     على الرغم من أن     
  المثقفين؟ 

وما يوحد القصص أيضاً أسلوب السرد االسـتذكاري       
واللغة واستخدام اللهجة الدارجة المصرية والعراقيـة     
في الحوار والمونولوج الداخلي والتنقل في األمكنـة        
واستخدام طريقة التناوب بين الحاضـر والماضـي        

هذا العمل  وكثير من المؤشرات األخرى تجعلنا نقبل       
 لذا أرى أن    )مجموعة قصصية (ونقبله أيضاً   ) رواية(

الروائي برهان الخطيب قد وفق إلى حد كبير فيمـا          
الجمع بين القصص والرواية وهي      أراده لكتابه وهو  

تجربة يمكن أن تتعمق وتتكرر مع إثـراء مفرداتهـا       
  .الفنية

)٣(  
دومة الجندل لجهاد مجيد تتكون من سـبع قـصص          

ها في مجلة األقالم العراقية  وتحـت        نشر  ست  من    
 ،)١٦( ، الصرح )١٥(دومة الجندل (عناوين مختلفة وهي    

) )٢٠( الكيسانية ،)١٩(، الكيساني )١٨(المراثي ،)١٧(المطبق
، وجعلها خاتمـة    )٢١()األوبة(وكانت السابعة بعنوان    

 ونشرت ضـمن ملـف      )الخاتمة(:عمله وأطلق عليه  
غير عنوانه  نصوص روائية، وأرى أن جهاد مجيد         

معني بالتسميات التي  كنيت بها نـصوصه  وهـي           
 بينما نرى أن اآلخرين قد جنسوا       .خارجة عن السياق  

نصوصهم وعلي سبيل المثال أن الروائي عبد الخالق        
فصل من  "  هو   )كتاب األبدية (الركابي يعلن أن نصه     

). سفر األسفار (مخطوطة رواية، قيد اإلنجاز بعنوان      
ائي والقاص جاسم عاصي    وفي العدد نفسه نشر الرو    

فـصل  " نصا بدون عنوان مع مالحظة تشير إلى أنه   
، وعلى هذا المنوال علق     "من رواية ابتكارات المدن     
بينما  الروائي جهاد مجيد     ،المساهمون في هذا الملف   

النص األخير مـن    : " لم يجنس نصه واكتفى بالقول    
 وكان يرغب فـي إشـارته التـي       )٢٢(".دومة الجندل 

مجموعة إشارات وضعها فـي بدايـة       جاءت ضمن   
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محاولة في كسر الحدود التجنيـسية      " كتابه أن يجعله    
على الرغم من أن القصة القصيرة والرواية من هذه         
الناحية يرتبطان بعرى وثيقة تحت فضاء واسع هـو         

  ". السردية
   ونعود للكتاب فنجد أن الكاتب جنس كتابـه بــ          

يع عنـاوين    وقد حذف جم   )٢٣()حكايات دومة الجندل  (
 ،)المـدخل (القصص وعنون القـصة األولـى بــ     

 أما القـصص األخـرى      ،والقصة األخيرة بـالخاتمة  
. ) هــ    ، د ، ج ، ب ،أ(فعنونها بالحروف األبجديـة     

 وكان ينبغـي أن     ،وأعتقد أنه قد أخفق في هذا الشكل      
 ألن هـذه القـصص هـي        ،يترك األسماء كما هي   

بط لكـل    التي تحمل عنوانها الـرا     )قصص الرواية (
هـذا العمـل  لـيس       . )دومة الجندل (القصص وهو   

 وقََـع أو  ،ما يحكَـى ويقََـص  " حكايات ألن الحكاية    
 وتعريف الحكاية مختلف باختالف النقـاد       )٢٤(."تُخٌيَل

 ":والدارسين فالدكتور عبد اهللا أبو هيف يرى الحكاية       
، وله معنيان األول "حكى"قصصي يستند إلى فعل  فن

، "الحكواتي"الواقع  يد أو المحاكاة، وقام به فيهو التقل
والثاني هو الرواية واألخبار والقص، وقام بـه فـي          

غالبيـة الكتّـاب والمـؤلفين الـذين      التاريخ األدبي
يستعينون على موضـوعاتهم بالحكايـات، ومثالـه        

    .الجاحظ األبرز
كتبـاً اسـتعملت الحكايـة    " الفهرست"صاحب  وذكر

تمـزج   تها بالخرافة، وهي التيبمفهوم القصة، وقرن
ويمكننا أن نعرف الحكايـة،     . بين التاريخي والخيالي  

لفظ عام يدل على قـصة   :كما هو شائع، وفق ما يلي
 ومـن   .متخيلة أو على أي سرد منسوب إلـى راوٍ 

األمثلة على الحكاية، حكاية أبي القاسم البغدادي ألبي        
حكايـات اللـصوص    المطهر محمد األزدي، وهناك

الشطار، وحكايات المسافرين والرحالة، ومن أولها      و

لألزبوسـي الـذي يـسرد    "عمان تاريخ"ما ورد في 
  )٢٥( ".رحالت وتنقالت القبائل الجاهلية

  ومن هذا التعريف نرى أن المقصود بالحكاية هـي         
 لكن دومة الجندل تتكون     ،التي تحكى أو تقص شفاها    

ـ        ا من مجموعة قصصية مكتوبة وتقرأ ويتفاعل معه
                          .قارئ متلقي وهو جزء من العمل اإلبداعي

 القصة األولى دومة الجندل جعلها الكاتـب مـدخال         
 وهــي فعــال )المــدخل(لروايتــه وعنونهــا بـــ 

 الذي اسـتمده    ،صور فيها معالم مكان الحدث    ،كذلك
 فدومة الجندل من المدن القديمة التي تقع        ،من التاريخ 

 على لسان   ، استحضرها الراوي  ،عربيةفي الجزيرة ال  
 وعندما قص   ،فرأى المدينة " سها مرة   "جد أبيه الذي    

 لكـن  ،)خرافـة (ما رآه على الناس قالوا لـه هـذه       
الراوي يوغل في الوصف فيجعها مدينـة ذا عمـق          
عربي، فهي تقع بين كل المدن العربية قديمة وحديثة         

 بين نفر والبصرة البتراء وبـين شـاذيم والرقـة         " 
. والورقاء، بين سبار وواسط وأبي شهرين والكفـل       

مر بها نبو خذ نصر، وقـادة جيـشه المظفـرون،           
  فـصارت  )٢٦(."يسوقون أسراهم اليهود إلـى بابـل     

  .دومة الجندل المكان الذي يربط القصص السبع
القصص كلهـا     وهو الراوي المشترك في    – فالحفيد  

 لـي   تراءت"  يرى في القصة الثانية  المدينة وقد         –
 تألألت منا تتألأل أشعة الـشمس     ،بيوت دومة الجندل  
 ولكنه هنـا يتطـرق إلـى    )٢٧(..."في سطوح المرايا 

مواضيع  كثيرة رمزية فذكر جماعـة المـازوكيين،         
واالسم مأخوذ من مرض نفسي يصاب بـه بعـض          

 وجعله الكلمة    ،الناس وهو حب إيذاء النفس وتعذيبها     
م ونشر الحـب    ترمز إلى جماعة مسالمة، تريد السال     

 لكـن   ، وإغالق سجل المراثـي والمواجـع      ،والوئام
 وهي رمز لقوى الشر، لم يرق لـه هـذا           ،الشرابي  
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الوضع فشن هجوما على المازوكيين  وأبادهم عـن         
 منهم أحد إال عبـد اهللا المـاوردي        نجبكرة أبيهم لم ي   

 بينمـا كـان الـشرابي وجنـوده،       ،الذي ظل متخفيا  
اقت به الـسبل ولـم       فض ،يبحثون عنه في كل مكان    

يكن أمامه إال الطيران للهرب من دومـة الجنـدل،          
فصنع له جناحا من الريش وما أن طار حتى سـقط           
من عل على ضخور حطمته وهو يردد مرثية دومة         

هذه القصة والتي أطلق عليها الكاتب اسـم    .. .الجندل
، صورت المجتمع العراقي في صـراعاته       )المراثي(

ـ     ضا علـى الـصراعات     السياسية،وقد تنـسحب أي
السياسية في العالم كله بين قوى الشر وقوى الخيـر،    
مات البطل وهو يحلم بإعادة بنـاء صـرح دومـة           

  ...    الجندل
هي  القصة الثالثة واسـتمرارا للقـصة        ) الصرح(و

الثانية تبدأ بحديث عن صرح الشرابية وقـد صـار          
 وبهذا طوي الكاتب سـنوات طويلـة        ،طلال مندرسا 
 ثم استحضرها من جديـد      ،لسرد الروائي حذفها من ا  

  .وبدأ يصفها ويصف عظمة بنائها المحصن
 حكايـة   )المطبـق (وتتناول القصة الرابعة واسمها     

 ،االرموني صداح دومة الجندل وأثناء تعريفه بنفـسه   
يظهر الربط بين هذه القصة والقصة التي سـبقتها إذ          

اكتوت روحي بجمرتين، فتفحمـت أوالهمـا       ":يقول
يوم ألقى بي جنـد الـشرابي فـي غياهـب           اتقدت  

ولسعني أوار ثانيتهما  يوم مـرت نـسوة         ) المطبق(
 فأمطن األخمرة  عن وجوههن      ،دومة الجندل أمامي  

  )٢٨(."عامدات
ويدور موضوعها حول   ) الكيساني(والقصة الخامسة   

 الذي استطاع بما له مـن دهـاء أن          ،ظافر الكيساني 
خـسر قومـه    بعـد أن     ،بإخالصه لهم ،يقنع الشرابية 

وملكهم على يد الشرابية، وتدريجيا كـون داخلهـم         

هذه فكرة القصة ولكن مـا      ...ثم انقض عليهم  ،جيشه
 هي أنها قصة بنيت على وفق قواعد الـسرد          ،يهمنا

 فهناك وحدة   ، وهي تشكل جزء من الرواية     ،المعروفة
 ومـا   ،حيث تدور أحداثها في دومة الجنـدل      ،المكان

وهناك أكثر من وشـيجة   .زال حفيد الجد هو الراوي  
 الشرابية الذين يـشكلون     ،تربطها بمجموعة القصص  

 ،عنصر التسلط  والبطش يقابلهم ظـافر الكيـساني        
، ثم بنـي تنظيمـا سـريا،        مالذي تسلل بين تنظيماته   

وانتفض حين تمكن من التغلغل في صفوفهم ومن ثم         
  .. .االنقضاض عليهم

 المكان  وما زال ) الكيسانية(والقصة السادسة واسمها    
هي ذي األرض ذاتها التي وقـف   " هو دومة الجندل    

 ذي هياكـل أبنيتهـا، ذي       ، ذي أطاللهـا   ،فيها جدي 
جدران عتيقة، ال تنعدم فيها منافذ أو منسربات لعلها         
نهايات طرقات، أو مـسارب تفـضي إلـى األمـل           
المؤمل، إلى دومة الجندل، هي الرقعة ذاتهـا كمـا          

 وهـذا   )٢٩(. " خرونحددها الجد، كما تنافل عنه اآل     
المكان هو الذي ربط أحـداث الروايـة فـي كـل            

 لكن  اسم    .القصص إضافة إلى الشخصيات والراوي    
المكان يتبدل هنا بدال من دومة الجندل تأتي  مدينـة           

 والتي يتبين في نهاية المطاف أنهـا هـي          ،الكيسانية
 هذا البحث عـن المكـان ظـل     .نفسها دومة الجندل  

 وبات ضـاعا    ،دخله في دوامة  يراود الراوي حتى أ   
 وعنـدما يـسأل     ،بين أسماء المدن، بين مالمحهـا     

صاحب المقهى عن دومة الجنـدل يقـول لـه دون           
أسـمه تـل    .. .هناك تل على مبعدة من هنا     " :تكلف

هو تل مـن غـابر األيـام،    " ثم يوضح   .. " .الجندل
 فغـضب اهللا علـيهم      ،قطنه أردأ خلق اهللا من األنام     

أما هذه  .. .حولهم إلى أصنام  وخسف بهم األرض، و   
  )٣٠("...فبلدتنا الكيسانية
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 يـصل  )األوبـة (،  )الخاتمـة (وفي القصة األخيـرة     
الراوي إلى حقيقة المكان الذي ال يمكن أن يميـز إال       

 وال  ،فدومة الجندل لبست الكيـسانية    " بأهله ومعالمه   
 ،الكيسانية دومة الجندل فالمدن على هوى عـشاقها       

أنا وهو عاشقان، والعاشـق ال       ،وعشاقها على هواها  
يرى معشوقه كما هو كائن، بـل كمـا يـشتهيه أن            

 : وينتهي الكاتب إلى فلسفة المدن فيقول      )٣١(.." .يكون
أن المدن تنزع جلودها وتنسخ قـسماتها وتتناسـل         " 

   )٣٢(..".أو تتشوه.. .معالمها حتى تضيع أو تتالشى
بعد هذا العرض للروابط التي جمعـت النـصوص         

في موضوع واحد ومكان واحـد وأن أخـذ         السبعة  
 وزمن وشخصيات وراو تـضافروا      ،تسميات أخرى 

جميعا في بناء رواية متكاملة يمكن أن نضعها ضمن         
  . )قصص الرواية(مصطلحنا 

) ٤(  
ومن األمثلة التي ينطبق عليهـا مـصطلحنا كتـاب          

للقاص عباس خلف علـي والتـي       ) مدينة الزعفران (
ـ    ويـضم ثمـان     )ةمجموعة قصـصي  (جنسه كاتبه ب
 قـرة   ، مقـابض الليـل    ،المطحنـة : (قصص هـي  

 ، الـصخرة  ، كـور بابـل    ،الزعفراني إبراهيم ،العين
 ء وباسـتثنا  )تخطيطات الرجل الـساعاتي، ومـضة     

األخيرة التي تنتمي إلـى الفنتازيـا وإلـى القـصة           
القصيرة جدا وال ترتبط بحدثها مع  بقيـة القـصص        
وهي نص مأخوذ من رسـالة الغفـران بتـصرف          

  نجد أن القصص األخرى ترتبط بوحـدة         )٣٣(.سيطب
الشخصيات فالزعفراني هو الشخصية الرئيسة فـي       
جميع القصص وتداخلت هذه الشخصية بـين الـشر         

أحيانـا باحثـا عـن      ) أي الزعفراني (والخير، فنراه   
وأخرى شـريراً قـاتالً  وتقابلـه شخـصية          ،العدالة

 وقد دعا   ،المناخوري فهو أيضا شخصية غير مستقرة     

افتح لهـم    " :عليهم الشيخ ظل غياب الخيارات قائال     
 اجعل ماءه المقدس يمر أمـام تخـوم         ،نهر الحسينية 

 – الفاشستية   –بيوتهم ليتطهروا من األدران واألوبئة      
 الذين  - األرستقراطيين -وانزل إلي مضاجع األغنياء   

 بهم ستجد ما يكفي لسد رمق المعوزين        ،انفضوا عنك 
  )٣٤("ة والخوف ولكنهم أحياءالذين اضطهدوا بالمجاع

تشترك هاتان الشخصيتان في صنع الحـدث حيـث         
 بينما  ،ظهرت شخصية الزعفراني في القصص السبع     

 ،ظهرت شخصية المنـاخوري  فـي خمـس منهـا          
   .وظهرت شخصية قرة العين في قصتين

وهناك وحدة المكان فاألحـداث تـدور فـي مدينـة         
كـور   :الزعفراني، وإن اتخذت أسماء  أخرى منهـا       

  ...بابل التي تطورت إلى كربالء
وزمانها واحد وإن تداخل بـين القـصة وتوظيـف          

ومع ذلك طغى علـى أحـداث       . األسطورة والخرافة 
 ، رائحـة نتنـة    ، قتل جماعي  ،الكتاب أجواء عصيبة  

وأجواء  مأساوية تظـل سـائدة  حتـى          ،جدب بالماء 
حيث ينجح إبراهيم الزعفرانـي مـن إعـادة         ،النهاية

 يتمظهر ذلك في الروايـة فـي      ،نصابهااألمور إلى     
 ، ويرمـز لـذلك    ،قصة تخطيطات الرجل الساعاتي   

 لكـن  ).بالزعفرانيـة (بمحاولة تخليده بتسمية الساعة  
األمر لم يمض طويال حيث يجري االلتفـاف عليـه          

  ...وهذا ما فعله الشيخ
من جهة أخرى قرأت الكتاب مـرة أخـرى حـسب           

لقصص وفاقـا    حيث رتبت ا   ،الترتيب الزمني للكتابة  
لهذا السياق فتصدرت  قصة الزعفرانـي  إبـراهيم          

 فوجدتها تمهـد للحـدث      ١٩٩٤التي كتبها في أيلول     
كنـت  " فتعرف بمدينة الزعفران حيث يقول الراوي       

أسمع أبي كلما وجدته منكبا على مطالعـة أوراقـه          
وكتبــه وســط تلــك الرفــوف المليئــة بالملفــات 
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يط الضيق من    أنت هنا في هذا المح     -:والمخطوطات
هذه الغرفة الصغيرة تستطيع أن تقف على زمن هذه         

   )٣٥(... " المدينة تاريخها، شخوصها، حوادثها
في التسلسل الثاني وكـان     ) قرة العين (ثم تأتي قصة    

وفيها يواصـل   ١٩٩٤تاريخ كتابتها تشرين األول         
الكاتب على وصف المكان من خالل الدار المهجورة        

 وهو المكان الـذي     ،زعفرانيالتي تقع جنب زقاق ال    
 بقايا  ، فبصف أطالله  ،كانت تدور فيه أحداث الرواية    

وقفت وسط أنقاض الكتب والكراسي المهملة،      " أثاثه  
كانت أغصان الشجرة تمنع علي متعة الرؤية نحـو         
السماء، تشابكت أغصانها وتعانقـت مـع بعـضها         
بسكون ينطبق على شجون المكان بكدر نفرت منـه         

   )٣٦(..".العصافير والطيور
وهذا المكان يظهر فيما بعد  أنه ملتقـى الزعفرانـي        

 ،العين، قرب البئر الذي يفيض  ويغرق البيـت        وقرة  
   .وهو وصف فنطازي خيالي

 يقرر  ١٩٩٥ كتبت في شباط     ،)مقايض الليل (وبعدها  
الزعفراني اللقاء بالمناخوري، الشخصية الموازية في      

غـادر المدينـة    " لكن المنـاخوري    .غالبية القصص 
ونصف السكان ماتوا بالوبـاء الـذي هجـم علـيهم       

صفهم اآلخر يعيش على انقـاض      كالبعوض وأصبح ن  
ة لم تزل تـنهش فـي    الفاجع-الحيوانات البرية، وأن 

   )٣٧("نفسها كالنار
ولم يجد الزعفراني حال عند الشيخ الـذي اكتفـى          

 وعنـدما   )٣٨("اذهب ياعفراني على بركة اهللا    " :بالقول
 أتخـرج   ،موالي الشيخ ذو الرائحـة الزكيـة      " :سأله

 وهكـذا   )٣٩(" أحد ال أحد يخرج مع   : " رد عليه " معي؟
 ألنه كـان واعـضا،      ، بل وعضا  ،لم يجد عنده حال   

  ... وليس منقذا

 ١٩٩٥فـي نيـسان عـام       ) المطحنة(وكتب قصة   
" ونرى فيها  المناخوري آمر قائد قوة المدينة فيـأمر   

ولـم يتـدخل    ." بدفن الجثث فورا وقبل انبالج الفجر     
 فيلجأ تعريفه   ،الراوي في وصف الزعفراني وتقييمه    

الحقيقـة تـسكن قلـب       " :ل ما يروى عنـه    من خال 
 وكذلك يلجأ إلـى     )٤٠(" إن كان قاسيا أم ال     ،الزعفراني

رأيـت فـي    : " ما تقوله العرافة في توصيف الواقع     
المنام المطحنة، تهتز على قرن ثور ضخم، نظراتـه         
الحادة تلتهم ما تراه بشراهة، خطواته الثقيلة تـرتعش   

لتي فرغت تماما   منها أزقة وشوارع وأحياء المدينة ا     
واعتصمت وراء األبواب وتسلقت إلى حيث النوافـذ        
العالية، وجوه مكدرة تراقب بحذر ما يفعلـه الثـور          
الوحشي الذي يتبختر وحده والمطحنة تهتز قلقة فوق        
قرنيه، بينما الناس المحاصرون يتواثبون من علـى        
سياج الدار، يصرخون، يندبون بتوسـل أن أصـغي         

  ثم تـستنتج العرافـة أن        )٤١(".ما أن أفعل شيئا     ،لهم
وإذا لم يكن نفسه،    . ()زعفراني أراق الدماء البريئة   "(

ومن تكون له مصلحة فـي      . ()فمن يحقق ذلك دونه   
كـان  "  أما المناخوري فـ   )٤٢(. " )تلك الفعلة المريبة  

ال يهدأ أمام المأل من التأكيد على الئحة تنص علـى           
ـ      ،عدة تهم سـابقة    ر مـن    اقترفهـا الزعفرانـي وف

   )٤٣("مواجهتها
وتبقى القصص الثالث األخيرة كما هي وردت فـي         

 المرتبـة الخامـسة     )كور بابل (الكتاب فتأخذ قصة    
 وقد وظف الكاتب فـي      ١٩٩٥حيث كتبت في تموز     

سرده األساطير بدال من الخرافة والفنتازيا حيث كانتا        
سبيله في نقل األحداث، أو كانت معادله الموضوعي        

 أدخل األساطير بشكل مباشر     .ألحداثفي معالجاته ل  
سوف يظل مجلس اآللهة منعقدا بعد       " :في موضوعه 

 -اكتشافات جديدة طرأت أمام المجلس بخـصوص        
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 )٤٤(..". العاق االبن الفاشـل لآللهـة مـردوخ        -يهوه
 فيـشير   ،ويعود الراوي إلى تتبع شخصية المناخوري     

إليه من خالل الراعي الذي يرعى غنمـه وعبرهـا          
قة المناخوري بـالزعفراني الـذي كـان        يوضح عال 

   .يبحث عن هذه األغنام الضائعة
وتجرى اإلشارة في هذه القصة إلى انعقـاد مجلـس          

موطن سكناه  "اآللهة الذي يقرر إعادة الزعفراني إلى       
 يكـون    ويبنى له بيت على ضفاف نهر بالوكوبـاس       

 ويدعى  – كور بابل    -دليال على محبتنا لرعايا مدينة      
 يـرفض   ، لكن الزعفراني  )٤٥(".-االيكيتو –لحضور  

هذا القرار خوفا من أن يلتقـي المنـاخوري الـذي           
 لكن قرار مجلس اآللهة     .يحسبه مرتكب الجريرة معه   

 وفي كور بابـل، فـي هـذا المكـان تلتقـي             ،ينفذ
الشخصيات الرئيـسية المنـاخوري وقـرة العـين         

  .. .والزعفراني الذي يصبح سيد المدينة
) الـصخرة (دسة ينبغي تكون قصة     وفي المرتبة السا  

وفيهـا نجـد أن     .١٩٩٧التي كتبها القاص في مايس      
جـاء ليؤثـث مدينـة فـوق أنقـاض          " الزعفراني  

 مرميـا علـى     ،المناخوري الذي حبس عنه نهاراتها    
 متـسترا بردائهـا األسـود       ، متشردا ،أكتاف الليالي 

 وهنا نقف إزاء رجل مـصلح يـسمى         )٤٦(" الكثيف  
جـل ظـالم متـسلط يـسمى         وأمـام ر   ،الزعفراني

" المناخوري ويذكر القاص في بداية إشـاراته أنـه          
 –أشرنا لـه داخـل النـصوص       / سليمان ميراخور   

بوصفه أو من اعتدى علـى حرمـة         –بالمناخوري  
 –المدينة واستباحها ثالثة أيام في الواقعة المـشهورة     

 وهـذا   )٤٧(" بصفته قائداً عسكرياً آنـذاك     –غدير دم   
عة الشخصيتين  ورد في أكثـر مـن        التداخل في طبي  
   .موقع في الكتاب

في ) تخطيطات الرجل الساعاتي  (وكتب القاص قصة    
 ويظهـر الزعفرانـي بمهنـة       ١٩٩٩تشرين الثاني   

 وأطلق علـى الـساعات التـي ينتجهـا          ،الساعاتي
ويبدأ صراع جديد بينه الـذي صـار        ) بالزعفرانية(

الشيخ رمزا للعلم ويمثل الصناعة والتكنولوجيا وبين       
حارب هذه صناعة بحجة واهيـة هـي أن         ) المؤذن(

ه مما على رواجهـا     الساعة ليس أكثر دقة من توقيتات     
بدأت تنحسر إثر احتجاجات المـؤذن      "وشهرتها التي   

الذي أهمل تلك الفكرة واعتبرهـا نوايـا زعفرانيـة          
وليست توقيتات بدعوى أنها ال يمكنها أن تكون أدق          

  )٤٨(".مؤذنةنه في ضبط ارتقائه سلم الم
وفي الحقيقة أن هذه القصة ابتعدت قليال عن حـدث          
القصص األخرى وارتبطت معها باسـم الزعفرانـي       
والزعفرانية وهما الشخـصية الرئيـسية فـي كـل          
القصص وفضاء األحـداث وتـرتبط أيـضا بـأن          
الشخصيات في هذه القصص تتداخل مـع بعـضها         

 ولهذا يكـون    ،وتظهر بصور أخرى تعبر عن موقف     
فراني في تمظهره األخيـر لـيس بعيـدا عـن           الزع

 وجوهر موضوع هذه القصة هـو       ،السياقات األخرى 
 ،التصدي للجديد،ظنا منهم  أنه سوف يقوض مهـنهم        

 التي تدعو إلـى     ،وبالتالي يبتعدون حتى عن عقيدتهم    
  ...العلم والمعرفة

) مدينة الزعفـران  (وهذا العرض يشير إلى أن كتاب       
لذي أطلقنا عليه مـصطلح     ينتمي إلى الجنس األدبي ا    

عبـاس خلـف    (  ولو كان الكاتـب    )قصص الرواية (
 ،على علم ودراية بطبيعة هذا اللون اإلبـداعي       ) علي

لتجاوز بعض العثرات ولرتب قصصه حسب زمـن        
الكتابة وألهتم أكثر بالمنهج الروائـي إضـافة إلـى          

   .المنهج القصصي
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)٥(  
 جمجـوم   تجربة أحمد عودة في مجموعته القصصية  

 ،)متتاليـات قصـصية   (التي جنسها تحت مـصطلح      
قـصص  (ولكني عند ما قرأتها وجدتها تنتمي إلـى         

 حيث أنها تتكون من جـزأين األول يتكـون    )الرواية
كلب الشيخ، لعبة القط، قليل مـن       (من عشر قصص    

الغضب، خطوة إلى الخالص، ساعة الفصل، البكـاء        
مر وغـدا   على جثة الغد، أشياء غير الحزن، اليوم خ       

والقـسم الثـاني    ) .خمر، رحلة اليأس، جلد األفعـى     
لألمـل أيـضا بقيـة،      ( :يتكون من أحد عشرة قصة    

ال، فـي   : جمجوم يأكل الخبز طريا، جمجوم يقـول      
العراء يولد الصغار، العـراء، صـهيل الغـضب،           

 الدليل، البرغوث، ليس أوان الحزن،      ،الضربة األولى 
  ).جمجوم ال يحني رأسه

 ،لمنفردة والمتكاملة من حيث بنائيتهـا     هذه القصص ا  
وتنسجم مع كل مواصفات  القصص القصيرة، لكنها        

 فأحداثها تـدور فـي      ،ترتبط بأكثر من عالقة وداللة    
التي شكلت الفضاء الروائـي لهـذه       ) الحالفشة(قرية  

 كما أن الشخصيات تتكرر     ،القصص وبالتالي للرواية  
التسلطية نفسها في غالبية القصص فالمختار وطبيعته       

) التعمـري (تبقى سائدة في القصص كلها وشخصية       
نراها أيضا  في غالبية القـصص وهـو شخـصية           
مستلبة اضطر للعمل كخادم لكلبـة المختـار وكـان      

هو أن يتسابق معها ويغلبها، وقد      : شرطه في توظيفه  
 ومع كانت التعمري يشعر     ،فاز بينما خسر الكثيرون   

ه أضـاف لـه     في الذل والمهانة إذ حتى بعـد فـوز        
 فأجابـه فـي     ،المختار شرطا آخر هو تنظيف الكلبة     

سأقتلعهما إذا  :"  فرد المختار  .هاتين مشيرا إلى عينيه   
غير أن التعمري  لم يبق خانعا بـل         ". أصابها مكروه 

تدريجيا تنامت شخصيته وأخذ يتحدى المختـار فـي        

بأن كل  " كثير من المواقف على الرغم من إحساسه        
سوم بالمختار، حتى الهواء يـدخل      شيء في البلدة مو   

 من هذا النص نعرف مدى تـسلط        )٤٩("إليها من أنفه  
وهو أحـد  . المختار الذي يمثل أعلى سلطة في القرية 

  .الشخصيات الرابطة في مجموعة هذه القصص
ـ ) جمجوم(يتكون القسم الثاني من كتاب       أحمـد  (لـ

من أحد عشرة قصة ولفت نظري أن القـاص         ) عودة
 القسم األول والقسم الثاني بتسلسل      سلسل القصص في  

وهذا يعني أن هناك وحدة تمجمع      ) ٢١ -١(متواصل  
 ففـي   ،قصص هذا الكتاب وفعال وجدت ذلك واضحا      

 تطـل علينـا     ،)لألمل أيـضا بقيـة    (القصة األولى   
 ويذكر اسم   ،والتعمري ،الشخصيات ذاتها أم جمجوم   

األب الراحل والمختار، وموضوعها حول دفـع األم        
 ويظهر الخصم الثابت أال وهو      ،لألخذ بثأر أبيه  ولدها  
  .المختار

 مـن  ١٢وفي القصة الثانية أو التي تحمل التسلـسل         
يتحـدث  ).جمجوم يأكل الخبز طريا   (الفهرست وهي   

 عن طفولته وتحديدا عنـدما كـان        )جمجوم(الراوي  
 يعاني من الظنك والعوز، يحـس       ،صبيا في المدرسة  

ئلـة شـهوان وأوالده     بالفارق الطبقي بين عائلته وعا    
 وهـي   ،الذين يعيشون ببيت كبير حديقته فضاء واسع      

 بينمـا يتفـرج     ،ملعب لألطفال الذين يريدهم االبـن     
يلعبون بكـرة   ،أطفال القرية من خالل السياج الطويل     

 ، يأكلون الخبـز الطـازج     ،حقيقية، ال كرة من قماش    
  .  ..بينما ينقع جمجوم الخبز بالماء

تتناول هذه القـصة    )  ال :ل يقو ،جمجوم(وفي القصة   
طبيعة شخصية جمجوم المشاكسة، وتحدي معلمه في       
المدرسة، الذي ال يستطيع تقبل األفكار الجديدة التـي        

 ويظهر في هـذه     ،تختلف عما هو موجود في المنهج     
الذي ظهر في القسم األول من      ) التعمري(القصة أن   
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 وهذا رابط آخر بـين      )جمجوم(هذا الكتاب هو خال     
  .يات في عموم القصصالشخص

 نجد أن التعمري يؤنـب ابـن أختـه          ،وقصة العراء 
 )٥٠(" لم تجد غير ابن المختار تسبه وتطعنه       :)جمجوم(

والمختار هو مختار قرية الحالفشة  فضاء القصص         
  .الرئيس

وهـو   ،)جمجوم(نرى التحدي والجرأة التي يمتلكهما      
لن أبقـى    " :يدخل على المختار في مضيفه صارخا     

 ويهجر القريـة مـع أمـه    )٥١("ة أنت مختارها  في بلد 
وجمجوم نفسه الذي سبق وأن طعن ابـن        ... مكرها

المختار بخنجر أبيه الـذي قتـل ظلمـا، وهـو راو           
للقصص التي تناولناها في هذا القسم والقـصة التـي    

 ، وشخصياتها المختار، التعمري، السبتي    ،تليها أيضا 
   .ةوهي شخوص لها امتداداتها في كل قصص الرواي

يحاول جمجوم ان يبني    ) الضربة األولى (وفي  قصة    
عالقات جديدة مع أطفال المنطقة التي سـكنها بعـد          

 الذين رفـضوه فـي بدايـة األمـر        ،مغادرته القرية 
وسخروا منه، ولكنه أستطاع كسب ودهـم بعـد أن          

 حيث لم يفد الصبر     ،ضرب ابن شهوان وانتصر عليه    
ـ    ،على وقاحته وتجاوزاته   سلط علـى    فهو مستبد مت

  .جميع األطفال
يتغير الراوي من ضمير المـتكلم     ) الدليل(في قصة   

 ويرينا جانب آخـر مـن هـذه         ،إلى ضمير الغائب  
 وبسبب ذلك نقل إلـى مدرسـة        ،الشخصية المتمردة 

لكن جمجوم يرد علـى سـؤال       ) نقال تأديبيا (أخرى  
، فعندما يرى   )٥٢("نقلني الصدق وقول الحق    " :المدير

 بينما تحـاط  ،وجد ماء في المدرسةالطلبة ظمئ وال ي   
 مما دفع جمجوم لتسلق     ،بقصور فيها حدائق ونفورات   

 جلـب   ،السياج وعبوره ثم يعود ومعه خرطوم مـاء       
 وحتى المدير الـذي اعتقـد       ،الفرحة لجميع والتالميذ  

 ، وعندما علم بحقيقة األمـر     ،أنهم أطلقوا سراح الماء   
  ..    .أمر بنقل الفتى إلى مكان آخر

) البرغـوث ( فـي قـصة      )جمجوم( تحدي   ويستمر
 ،ويكشف الكاتب عن قدرته وذكائه في مناقشة معلمه       

 رغـم الحجـج     ،الرافض ألي حقيقة خارج معلوماته    
هنا أطبق الجيشان على العـدو      : قال األستاذ : "القوية

 رماه األستاذ بنظرة    .رفع جمجوم إصبعه  " كالكماشة  
 به عليـه    ثاقبة يود بها لو يستل لسانه فال يعود يلقي        

بعـد أن   ( ..."أسئلة محرجة تذرو كالمه في الهـواء      
هذه الجيوش كانـت دائمـا      :" )يسأله،يسمح له المعلم  

تطبق على األعداء كماشة، فما سر مـا نـراه مـن            
  )٥٣("هزيمتها على الدوام؟

اسـتمرا ر لألحـداث     ) ليس أوان الحزن  (في قصة   
السابقة وهو صورة أخرى عن تعامل المعلمين مـع         

: حيث تبدأ القصة باألستاذ وهو ينهر جمجوم      جمجوم  
 دون أن   )٥٤("قلت لك ألف مرة ال تأت بهذه الثيـاب        " 

 أو ربما ال يعلم  أنـه يتـيم          ،يفكر بوضعه المعاشي  
جمجـوم ال يحنـي     (لكـن .. .يعيش مع أمه الفقيرة     

 وهذا عنوان القصة األخيرة لن يهدأ إال بعـد          )رأسه
 اكتراث   دون ،يصحح األخطاء، ويتصدى لالعوجاج   

 لهـذا اجتمـع بعـدد       ،لما سوف يصيبه مـن األذى     
رأيـت أن   " وقال لهم ال تنحنوا للمـدير،        ،الموظفين

االنحناء للمدير كلما الح أو ظهر أمر مشين علـيكم          
 وهذا  )٥٥(". هذا ما جمعتكم من أجله     ،أن تترفعوا عنه  

هو بمثابة استنتاج أخير أو خاتمة لسلوك الشخـصية         
 -صص مع بعضها وشـكلت    الرئيسة التي ربطت الق   

  ). قصص الرواية (-وفاقا لمصطلحنا
)٦(  

إذا أردنا أن نعرف بهذا المصطلح علينا أن ندخل في          
 ذلك ألن القصة التي هي الجزء األول مـن       ،تفاصيله
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المصطلح، جنس معروف،  ويتمثل بنماذج وقواعـد        
روايـة  ): القَََََََََصص " (:محددة فهو في القاموس يعني    

: القَصاص. ( اَألثر -و. الخبر المقصوص  -و. الخبر
ةُ.. (.القاصصالجملـة مـن     -و. التي تُكتَـب  ): الق 
 حكايةٌ نثرية طويلة تُـستمد      -و.  الحديث - و .الكالم

من الخيال َأو الواقع َأو منهما معا، وتبنى على قواعد          
 )٥٦("قـصص ) ج (.)محدثـة (معينة من الفن الكتابي     

نحـن نقـص عليـك     "آن الكريم وقد وردت في القر
أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت         

والقـصص هنـا الحكايـات    " الغـافلين  من قبله لمن
والبلــدان ... واغلبهــا تخــتص بقــصص األنبيــاء

  .والشعوب الغابرة
 نسق  :التنضيد"بـ وورد في التراث العربي ما يسمى

ة أو  الربط بين أكثر من قصة مستقلة بوساطة شخصي       
هذا سائغاً فـي   رمز أو عبارة أو الزمة لغوية، وكان

التراث القصصي العربي فـي قـصص الـرحالت         
المغـامرات   والنوادر،وفي واألسفار، وفي الطرائف  
  )٥٧(".التي حوتها السير الشعبية

ــم   ــي معج ــرى ف ــصطلحات أخ ــد وردت م وق
المصطلحات العربي، لمجدي وهبة وكامل المهنـدس      

وهي عبارة   "،)اإلطارية( أو   ،)ةالقصة الجامع  (:منها
أو قـصة   . عن قصة تتفرع  عنها قـصص أخـرى        

لمجموعة من الرواة في أوضاع معينة أو لراوٍ واحد         
  )٥٨(."تنسب إليه أو إليهم قصص مختلفة

ألـف  " ويذكر الباحثان مثاال على هذا التنظير وهـو    
 ويعدان شـهرزاد هـي الرابطـة لكـل          ،ليلة وليلة 
بعيـدا جـدا عـن مفهـوم       غير أن هـذا      ،القصص

، ألن شـهرزاد هـي      )قصص الروايـة  (مصطلحنا    
الراوية من خارج القصة، ونحن نتحدث عن الـربط         

 وأن  .بين شخصيات القصص وأحداثها مع بعـضها      

 هي حكايات مباشـرة، وال      )ألف ليلة وليلة  (قصص  
يمكن التعويل عليها في تثبيـت مـصطلح لكونهـا          

د يعرف مـن    قصص خيالية كتبت مرة واحدة وال أح      
  .هو كاتبها

لكنها في المصطلح النقدي الحديث، تعني نوعـا            
من السرد الذي يتناول حدثا معينا قصيرا أو متوسطا          
أو ومضة، وبعضهم يطلق عليها حالة أو لحظة تخلو         

  . من التفاصيل وتسمى القصة القصيرة جدا
 فقد أطلق علـى  ،      أما الشق الثاني من المصطلح  

 وبعـضها  ،تي تتناول مجموعة من األحداثالرواية ال 
 تـستغرق   ، واألحداث ،تتناول أجياال من الشخصيات   

 بعض النقاد   ،من الكاتب وقتا طويال وصفحات عديدة     
يطلق هذا االسم على  الكتب التي تـستغرق مئـات           

 وما قل عن ذلـك يعدونـه        ،الصفحات وبعضها آالفا  
 ، وما نقص فيطلق عليه قصة متوسطة        ،قصة طويلة 

إذا اقتصر العمل على بضع صفحات سمي بالقصة        و
 وإذا كانت صفحة أو بضعة كلمات سـميت      .القصيرة

 ضـمن مواصـفات وتقنيـات      ،بالقصة القصيرة جدا  
محددة يميزها عن الشعر المنثور، قصيدة النثـر، أو         
النثر المركز،  والمصطلح األخير عرف به الـشاعر      
 حسين مردان الذي كان ينشر تحت هـذا المـصطلح   

 إبـان   ،العراقية) ألف باء (في مجلة   ،قصائده أسبوعيا 
  .  وكذلك  تميزت القصة عن الخاطرة.السبعينيات

ما ذكـر     لكن مصطلح قصص الرواية يختلف ع        
 يمكـن   ، متكاملـة  ،فهو مجموعة قصص قصيرة   كله  

 ويكتفـي   ، كال منها منفردة فتمتعه،    للمتلقي أن يقرأها  
خـرى   مجموعـة قـصص أ     بها، وحين  تجتمع مع    

 مع بعضها بروابط أخـرى      ةرتبطمستقلة بمعناها، م  
ــان    ــداث أو الزمك ــصيات أو األح ــل الشخ مث

)chronotop(تتشكل رواية متكاملة ،  .  
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 وجدته في عدد مـن    قصص الرواية وهذا الشكل من    
أو المجموعات القصصية التي ال تتكامـل       الروايات  

التجربة في واحدة وإنما في عدد من القصص تشكل         
وهو جنس  ) قصص الرواية (قنا عليه مصطلح    ما أطل 

أدبي سردي جديد، قد ال تدخل فيه بعض الروايـات          
مثل روايـة    إنما تقترب منه       ،العظيمة بشكل مطلق  

قـصص   و ،ميرامار للكاتب المعروف نجيب محفوظ    
أقنعة (، الذي أطلق عليها     محمد خضير حدائق الوجوه   

 وتحاشـى أن يجـنس      ،)كراسة كـانون  (و،  )ووجوه
د مـن كتبـه مثـل        كما هو الحال مع عـد      يه،  كتاب

خمسة أصـوات لغائـب طعمـه       ، وكذلك   )بصرياثا(
فرمان وكتب أخرى ال تمثل المصطلح كما وضعناه،        
إنما نجد كثير من السمات بهذا االتجاه، وأعتقـد أن          
الكاتب  لم يكن في ذهنه  معنى المصطلح لكي يكون           

يتها، منهجه في الكتابة، إنما جاءت األحداث على سج       
غير أن الفصول لم تشكل قصة بذاتها، لكي نـضمها          

  .  الذي حددناه في تعريفنا للمصطلحإلى إطارنا
  الخاتمة 
 المـصطلح  رنا هذه التسمية؟ لو لم نختر هذا  لماذا اخت 

لتوصيف حالة النتـاج األدبـي المعـروض، لكـان         
هـذا  ) روايـة القـصص   ( أن نقـول مـثال       بإمكاننا

 توصيف ذلك النتـاج     المصطلح يبدو لي قاصرا عن    
 وليس بالـضرورة أن     ،)القصص المروية (ألنه يعني   

 مترابطة مـع بعـضها لتـشكل     ،تكون هذه القصص  
 الذي أطلقه برهان    )روايةٌ( ومصطلح قصص    ،رواية

، هو أكثـر    )حب في إسكندرية  (الخطيب على روايته    
 لكن الرواية هنا غير معرفـة فقـد         ،قربا للتوصيف 

عن بعضها لكـن تنتمـي   تكون هذه القصص مختلفة  
إلى رواية واحدة، أي أنها تمثل احتمـاالت لحـدث          

 )قصص الرواية (مروي واحد، على عكس مصطلح      

أي أجراء الرواية، التي تـشكل بمجوعهـا حـدث          
 بحيـث يـستطيع   ،الرواية وتتضمن االستقاللية أيضا   

 دون أن   ،الكاتب نشر أية قصة منها في أي مطبـوع        
ـ       وقـصص   .ة لحـدثها  يجعل القاري منتظـرا نهاي

 التـي تـشترط     ، قد تعني أحداث الروايـة     :)رواية(
الوحدة أي أن الكاتب ال يستطيع أن ينشر أحداهن في          
مجلة أو غيرها دون أن يشير إلى  أن هـذه القـصة        

 أن هناك أحـداثا     ،لكي يفهم القارئ  . جزء من رواية  
  . مكملة لهذا الحدث

إن مصطلح قـصص الروايـة يتطلـب أن تنـشر           
واحد، ة القصص في مطبوع، يجمعها عنوان       مجموع
  ). حب في اإلسكندرية(كما في 

 يعني أن هـذا الكتـاب       )قصص، رواية (لح  طومص
يتكون من مجموعة قصص، ورواية واحدة ألن كلمة        

، وهذا المـصطلح بعيـد      جمعرواية مفردة وقصص    
ويمكن أن يطلق على كتاب     .عن المفهوم الذي قصدناه   

الذي يتكـون   ،طعمة فرمان آالم السيد معروف لغائب     
من رواية واحدة وقصتين وكذلك يمكـن أن يطلـق          

الـذي  )خريف الدراويش (على كتاب إبراهيم الكوني     
   .يتكون من قصص ورواية وأساطير

هـو  ) قصص الرواية(إذن أرى من وجهة نظري أن  
 أي  ،أنسب  مصطلح لتحديد هذا الجنس من الكتابـة        

قـصص   التي جاء ت علـى شـكل         ،أجزاء الرواية 
 وتـشكل روايـة إذا مـا        ،منفصلة إذا قرأت لوحدها   

طبعت في كتاب واحد، حيث يجد المتلقي رابطا بـين   
هذه القصص أو يكون القارئ هو جزء من العمليـة          

 ويكـون حـدثا     ، فيشد األجزاء مع بعضها    ،اإلبداعية
 ، وبذلك يشعر بأهميتـه كقـارئ      ،مترابطا مع بعضه  

النص من معرفة    إضافة إلى ما يتركه      ،فتزداد متعته 
   .وفائدة في المتلقي نفسه
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  :الهوامش
                                                

 نقال عن حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، )١(
  ١٢ص ١المركز الثقافي العربي ط 

تن وارين، نظرية األدب، المؤسسة العربية  أوس)٢(
بيروت، ترجمة محي الدين –للدراسات والنشر 

  ٢٣٧صبحي  ص
 لوبوك بيرسي، صنعة الرواية، دار الرشيد للنشر، )٣(

 ٧منشورات وزارة اإلعالم العراقية ص 
  ٢٤ صن. مصنعة الرواية، /  لوبوك بيرسي،)٤(
 دار بطل من هذا الزمان، ميخائيل ليرمونتوف، )٥(

سامي : ، ت١٩٨٤رادوغا،اإلتحاد السوفيتي،
 ٣٤٨ -٣٤٧الدروبي، ص 

 ٣٤٧ :ن.انظر بطل من هذا الزمان، م )٦(
  ٦: ن.انظر بطل من هذا الزمان، م )٧(
  ٦: ن.انظر بطل من هذا الزمان، م )٨(
 ٣٤٩ ص :ن. انظر بطل من هذا الزمان م )٩(
 ١١٥ن ص . بطل من هذا الزمان، م )١٠(
طيب، ذلك الصيف في اسكندرية،  برهان الخ)١١(

  ٩أوراسيا للنشر،ستوكهولم،السويد ص
  ١٠ برهان الخطيب، المصدر السابق ص )١٢(
  ١٢٠برهان الخطيب، المصدر السابق ص  )١٣(
  ١٢٧برهان الخطيب، المصدر السابق ص  )١٤(
، ١٢-١١مجلة األقالم العراقية، العدد المزدوج  )١٥(

 ١٩٨٨سنة 
 ١٩٩٠،سنة ١، العدد مجلة األقالم العراقية )١٦(
 .١٩٩٣،سنة  ٢٠١مجلة األقالم العراقية، العدد  )١٧(
 . نقال عن الكاتب جهاد مجيد نفسه )١٨(
 . نقال عن الكاتب جهاد مجيد نفسه )١٩(
  . ن.مجلة األقالم العراقية، م )٢٠(

                                                                            
 ٢٠٠٠ سنة ٥٠مجلة األديب المعاصر العدد )٢١(
 سنة ٥٠ انظر مجلة األديب المعاصر العدد- )٢٢(

٢٠٠٠  
 حكايات دومة الجندل، جهاد مجيد، صدرت  - )٢٣(

عن دار النقاش للتحضير الطباعي، بدون تاريخ 
 وبدون طبعة 

 :المعجم الوسيط،إبراهيم مصطفى، قام بإخراجه )٢٤(
أحمد حسن الزيات، حامد عبد القادر، محمد علي 

 .النجار،مؤسسة الصادق للطباعة والنشر
عبـد اهللا  . د -العربية  مصطلحات تراثية للقصة      )٢٥(

   اإلنترنيت،هيف أبو
  ٤ن  ص.  حكايات دومة الجندل،  م )٢٦(
 ٢٢ن  ص . حكايات دومة الجندل،  م  )٢٧(
  طبِق بمعني السجنالباحث– الم .  
  ٦٧ -٦٦ :ن. دومة الجندل، م  )٢٨(
 ١٠٩ :ن. دومة الجندل، م )٢٩(
  ١١٦-١١٥: ن. دومة الجندل، م )٣٠(
 ١٤٠:  ن.دومة الجندل، م )٣١(
  ١٤١ :ن. دومة الجندل، م )٣٢(
أنظر  رسالة الغفران ألبي العالء المعري،دار  )٣٣(

، تقديم ١٩٨٦ومكتبة الهالل بيروت،الطبعة الثانية 
 ٥٧مفيد حميمة، ص. وتعليق د

 مدينة الزعفران، عباس خلف علي، مكتب أحمد  )٣٤(
  ٢٤، بغداد ص ٢٠٠٣الدباغ 

 ٤١ن ص . م:مدينة الزعفران )٣٥(
 ٣٢ ص :ن.مدينة الزعفران، م )٣٦(
 ٢٤ ص :ن.مدينة الزعفران، م )٣٧(
  ٢٥ ص:ن.مدينة الزعفران، م)٣٨(
 ٢٥ ص :ن.مدينة الزعفران، م )٣٩(
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 ٦ ص :ن.مدينة الزعفران، م )٤٠(
 ٧ ص :ن.مدينة الزعفران، م )٤١(
 ٩ ص:ن.مدينة الزعفران، م )٤٢(
 ١١ ص:ن.مدينة الزعفران، م )٤٣(
 يم لمدينة كربالء وتعني  كور بابل هو االسم القد

 قرية تابعة :، واالسم منحوت من كروبةقرب اآلله
 )نقال عن كتاب مدينة الزعفران.(لبابل

 ٥٤ ص:ن.مدينة الزعفران، م )٤٤(
 االسم األسطوري القديم لنهر :بالوكورباس 

 )نقال عن كتاب مدينة الزعفران.(الفرات
 ٦٣ ص :ن.مدينة الزعفران، م )٤٥(
  ٧٥  ص:ن.ران، ممدينة الزعف )٤٦(
  الكاتب يضع بعض الجمل أو الكلمات بين 

شارحتين خالفا للقواعد، ولألمانة نقلتها كما هي 
 .واردة

 ٣ ص :ن.مدينة الزعفران، م )٤٧(
 ٩٥ ص :ن.مدينة الزعفران، م )٤٨(
 جمجوم، قصص قصيرة، أحمد عودة،  )٤٩(

منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، الجمهورية 
 ١٨ ص ١٩٨٢ الرشيد للنشر العراقية، دار

 ٧١ ص :ن.  جمجوم، أحمد عودة، م )٥٠(
  ٨٣ ص :ن. جمجوم، أحمد عودة، م )٥١(
 ٩٦ ص :ن. جمجوم، أحمد عودة، م )٥٢(
  ١٠٠-٩٩ ص :ن. جمجوم، أحمد عودة، م )٥٣(
 ١٠٢ ص :ن. جمجوم، أحمد عودة، م )٥٤(
 ١١٠ ص :ن. جمجوم، أحمد عودة، م )٥٥(
مصطفى، أحمد حسن المعجم الوسيط، إبراهيم  )٥٦(

، ٢الزيات، حامد عبد القادر، محمد علي النجار، ج 
  ٧٤٠، ص٥مؤسسة الصادق للطباعة والنشر،ط 

                                                                            
عبـد اهللا   . د - مصطلحات تراثية للقصة العربية      )٥٧(

   عن اإلنترنيتهيف أبو
معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب،   )٥٨(

 ٢ طمجدي وهبة، وكامل المهندس، مكتبة لبنان،
  .٢٩١، طبع في لبنان ص ١٩٨٤

  المصادر والمراجع
  :المصادر -
أحمد عودة، جمجوم، قصص قصيرة، منشورات       -١

وزارة الثقافة واإلعالم، الجمهوريـة العراقيـة، دار        
  ١٩٨٢الرشيد للنشر 

برهان الخطيب، ذلك الصيف فـي اسـكندرية،         -٢
  ١٩٩،أوراسيا للنشر،ستوكهولم،السويد

يات دومة الجنـدل، صـدرت        جهاد مجيد، حكا    -٣
عن دار النقاش للتحضير الطبـاعي، بـدون تـاريخ     

  وبدون طبعة
 عباس خلف علي،  مدينة الزعفران، مكتب أحمد         -٤

  ، بغداد٢٠٠٣الدباغ 
ميخائيل ليرمونتوف، رجل من هذا الزمان، دار        -٥

ــسوفيتي،  ــاد ال ــامي : ، ت١٩٨٤رادوغا،اإلتح س
  .الدروبي

   : المراجع-
  . يمالقرآن الكر -
إبراهيم مصطفى، أحمد حسن الزيات، حامد عبد        -١

، ٢القادر، محمد علي النجار، المعجـم الوسـيط،ج         
  .٥مؤسسة الصادق للطباعة والنشر،ط 

 أبو العالء المعري، رسالة الغفران،دار ومكتبـة        -٢
. ، تقديم وتعليق د   ١٩٨٦الهالل بيروت،الطبعة الثانية    

  .مفيد حميمة
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 األدب، المؤسسة العربيـة      أوستن وارين، نظرية   -٣

بيروت، ترجمـة محـي الـدين       –للدراسات والنشر   
  .صبحي

حسن بحراوي، بنية الشكل الروائـي، المركـز         -٤
  .١الثقافي العربي ط 

مصطلحات تراثية للقـصة  ، هيف عبد اهللا أبو. د-٥
  .عن اإلنترنيتالعربية، 

لوبوك بيرسي، صـنعة الروايـة، دار الرشـيد          -٦
  ات وزارة اإلعالم العراقيةللنشر، منشور

ــم   -٧ ــدس، معج ــل المهن ــة، وكام ــدي وهب مج
المصطلحات العربية في اللغة واألدب، مكتبة لبنان،        

  .، طبع في لبنان١٩٨٤ ٢ط
  :  المجالت، الصحف-
عبـد جاسـم    .، د ٢٠١٠/ ١٠/٥جريدة الصباح    -١

  .الساعدي
  .٢٠٠٠ سنة ٥٠مجلة األديب المعاصر العدد -٢
، ١٢-١١لعراقية، العدد المزدوج مجلة األقالم ا -٣

   .١٩٨٨سنة 
 ١٩٩٠،سنة ١مجلة األقالم العراقية، العدد  -٤

سـنة    ،٢٠١  مجلة األقـالم العراقيـة، العـدد          -٥
١٩٩٣ .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            
 
 
 

Abstract 
The concept of "NOREL STORIES" is 
not distant from the target of the severe 
critics' views. However, the present 
researcher has his own constructive view 
points which may be different from the 
others'. "NARRATIV STORIES" means 
a group of stories which make - in their 
purpose - one whole. This means that 
when the reader reads one of them he 
will find it sufficiently enjoyable as if he 
has read the whole group. It is necessary 
to remark here that the groups of " 
NARRATIV STORIES" are associated 
with links as personality, event , time and 
place, and when one makes a logic 
association one can form a perfect insight 
from them all. 
             The role of the receptive is no 
less significant than the role of the writer. 
The receptive is regarded as a participant 
in the creative process. By discovering 
the links between the groups of  
"NOREL STORIES" he will enjoy the 
logical association of the incidents in the 
texts, and consequently will recognize 
his own significance which in turn 
increase his feeling of the enjoyment in 
the texts. Here one most important object 
is arrived at. That is the dimension off 
application is accompanied with the 
dimension of theorization.     

  
 


