
 القصــــة

 :املقدمة
 : تعريف القصة

ًقد يكون نثرا أو شعرا يقصد به إثارة االهتمام واإلمتاع أو  سرد واقعي أو خيايل ألفعال ً
 وهو من رواد القصص -) روبرت لويس ستيفنسون( ويقول . القراء تثقيف السامعني أو

حبكة مث جيعل ثالثة طرق لكتابة القصة؛ فقد يأخذ الكاتب  ليس هناك إال: املرموقني
يأخذ شخصية وخيتار األحداث واملواقف اليت تنمي تلك  الشخصيات مالئمة هلا، أو

ًالشخصية، أو قد يأخذ جوا معينا  .وجيعل الفعل واألشخاص تعرب عنه أو جتسده ً
 تعريفات حول القصة واحلكاية

 : القصرية القصة
تأثري مفرد   إحداثيهدف إىل) قد يقل عن عشرة آالف كلمة(ًسرد قصصي قصري نسبيا 

شخصية واحدة  ويف أغلب األحوال تركز القصة القصرية على. مهيمن وميتلك عناصر الدراما
تكون الوحدة  وحىت إذا مل تتحقق هذه الشروط فال بد أن. يف موقف واحد يف حلظة واحدة

جمموعة من  أو(والكثري من القصص القصرية يتكون من شخصية . هي املبدأ املوجه هلا
الفيزيائي  تقدم يف مواجهة خلفية أو وضع، وتنغمس خالل الفعل الذهين أو) شخصياتال

من القصص  وهذا الصراع الدرامي أي اصطدام قوى متضادة ماثل يف قلب الكثري. يف موقف
تكامل االنطباع من  فالتوتر من العناصر البنائية للقصة القصرية كما أن. القصرية املمتازة

 .لواحد من مجاعة مغمورة ًفة إىل أا كثريا ما تعرب عن صوت منفردمسات تلقيها باإلضا
طوال التاريخ بأشكال  ويذهب بعض الباحثني إىل الزعم بأن القصة القصرية قد وجدت

وراعوث، وكانت  خمتلفة؛ مثل قصص العهد القدمي عن امللك داوود، وسيدنا يوسف
. للقصة القصرية ل العصر الوسيطاألحدوثة وقصص القدوة األخالقية يف زعمهم هي أشكا

للقصة القصرية، فذلك  ولكن الكثري من الباحثني يعتربون أن املسألة أكرب من أشكال خمتلفة
القدمية وظهوره كذات فردية  اجلنس األديب يفرتض حترر الفرد العادي من ربقة التبعيات



ميزة لفرديتها على خصائصها امل مستقلة تعي حرياا الباطنة يف الشعور والتفكري، وهلا
 .البطولة يف السرد القصصي القدمي العكس من األمناط النموذجية اجلاهزة اليت لعبت دور

وقد ازدهر هذا اللون . احلديثة يف الغرب  من رواد القصة القصرية) إدجار ألن بو ( ويعترب 
 وتورجنيف موباسان وزوال( قرن مضى على أيدي  من األدب،يف أرجاء العامل املختلفة، طوال

ويف العامل العريب بلغت . فناين القصة القصرية ، ومئات من)وتشيخوف وهاردي وستيفنسن 
على أيدي يوسف إدريس يف مصر، وزكريا تامر يف  القصة القصرية درجة عالية من النضج

 .اإلمارات سوريا ، وحممد املر يف دولة
 : احلكاية

عادة على القصص   وهو ينطبقسرد قصصي يروي تفصيالت حدث واقعي أو متخيل،
ومن أشهر احلكايات  البسيطة ذات احلبكة املرتاخية الرتابط، مثل حكايات ألف ليلة وليلة

كما هي احلال يف حكاية  وقد يشري التعبري دون دقة إىل رواية. لتشوسر" حكايات كانرتبري"
 .مدينتني لديكنز) قصة(

 : احلكاية الشعبية
. جذورها يف أوساط شعب وتعد من مأثوراته التقليديةتضرب ) سرد قصصي أو(خرافة 

ويغطي املصطلح مدى واسعا من املواد ابتداء من األساطري . الشفاهي وخاصة يف الرتاث
وتعد ألف ليلة وليلة جمموعة ذائعة الشهرة من هذه احلكايات . اجلان السافرة إىل حكايات

 .الشعبية
 :ونوعها ومستواها يف العمل القصصي اللغة

معان ذات إحياءات متعددة مؤثرة، كما هو  فاللغة العامية لغة مبتذلة ال تقوى على إقامة
 .احلال يف اللغة األدبية الفصحى

 : القصة عناصر
 :الفكرة واملغزى -1

هو الدرس والعربة اليت يريدنا منا تعلمه  وهو اهلدف الذي حياول الكاتب عرضه يف القصة، أو
واستبعاد األحكام املسبقة ، والرتكيز على العالقة   أكثر من مرة؛ لذلك يفضل قراءة القصة

املطروحة ، وربط كل ذلك بعنوان القصة وأمساء  بني األشخاص واألحداث واألفكار



 … الشخوص وطبقام االجتماعية
 :احلــدث -2

ة وتصور الشخصي ًوهو جمموعة األفعال والوقائع مرتبة ترتيبا سببيا ،تدور حول موضوع عام،
 وتتحقق وحدة احلدث عندما جييب… وتكشف عن صراعها مع الشخصيات األخرى 

 ويعرض الكاتب. كيف وأين ومىت وملاذا وقع احلدث ؟ : الكاتب على أربعة أسئلة هي 
 احلدث بوجهة نظر الراوي الذي يقدم لنا معلومات كلية أو جزئية ، فالراوي قد يكون كلي

،  ٍوقد ال يكون يف القصة راو) . السردي ( يغة األنا العلم ، أو حمدودة ، وقد يكون بص
 ٍوإمنا يعتمد احلدث حينئذ على حوار الشخصيات والزمان واملكان وما ينتج عن ذلك من

 … أو يعتمد على احلديث الداخلي.صراع يطور احلدث ويدفعه إىل األمام 
 : احلبكة العقدة أو -3

وحدا ، ولفهم احلبكة  يار احلبكة املمتازة هووهي جمموعة من احلوادث مرتبطة زمنيا ، ومع
 - : ميكن للقارئ أن يسأل نفسه األسئلة التالية

 .الصراع الذي تدور حوله احلبكة ؟ أهو داخلي أم خارجي؟ ما -
 تشكل احلبكة ؟ وهل احلوادث مرتبة على نسق تارخيي أم نفسي؟ ما أهم احلوادث اليت -
  احلبكة وايتها ؟ وهل هي مقنعة أم مفتعلة؟بني بداية ما التغريات احلاصلة -
 . هل احلبكة متماسكة -
 هل ميكن شرح احلبكة باالعتماد على عناصرها من عرض وحدث صاعد وأزمة، وحدث -

 . نازل وخامتة
 :القصة والشخوص -4

 : على عرضها واضحة يف األبعاد التالية خيتار الكاتب شخوصه من احلياة عادة ، وحيرص
اجلسم من طول وقصر وبدانة وحنافة وذكر أو أنثى  ويتمثل يف صفات: لبعد اجلسمي ا: أوال 

 . وعيوا ، وسنها
ويتمثل يف انتماء الشخصية إىل طبقة اجتماعية ويف نوع العمل : االجتماعي البعد: ثانيا

 . وثقافته ونشاطه وكل ظروفه املؤثرة يف حياته ، ودينه وجنسيته وهواياته الذي يقوم به
 ويكون يف االستعداد والسلوك من رغبات وآمال وعزمية وفكر ، ومزاج: البعد النفسي : الثاث



 . الشخصية من انفعال وهدوء وانطواء أو انبساط
 :القصة والبيئة -5

الوسط الطبيعي الذي جتري ضمنه األحداث وتتحرك فيه الشخوص ضمن بيئة  تعد البيئة
 . متارس وجودها مكانية وزمانية
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