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�إ�ضاءة

�سيمبوزيوم ّ
الخط العربي في فيينا� ...إ�ضفاء لم�سات جديدة ومعا�صرة على الحرف

تقنيات الق�صة الق�صيرة ً
جدا
*

} در ّية كمال فرحات

تثير القصة القصيرة جدا ً الكثير من ال ّتساؤالت حول أركانها
وتقنياتها ،التي من خاللها نستطيع أن نضع الحدود بينها وبين
األجناس المتشابهة لها .وفي هذا المجال يرى دوسسير أنّ ال ّنوع
يتحدّد قبل ك ّل شيء بما ليس واردًا في األنواع األخرى.
ويمكن القول إنّ ما يتعلّق بأركان القصة القصيرة ج ّدا ً يتم ّثل
بالحبكة السرديّة ،والدهشة ،ووحدة الفكر والتكثيف .أ ّما ال ّتقنيات
والتناص والترميز
فتتمثل في خصوصية اللغة واالنزياح والمفارقة
ّ
واألنسنة والسخرية والمفارقة والتنويع في االستهالل واالختتام.
ملموسا إلاّ إذا تواشجت األركان
والقصة القصيرة ج ّدا ً ال تح ّقق نجاحً ا
ً
والعناصر عضو ّيًا مع بعضها أ ّولاً ومع التقنيات ثانياً.
وتش ّكل ال ّتقنية مح ّف ًزا فعّ الاً في خصوصية الحبكة والسرد ،فهي
مضمون الدّال والمدلول اللذين يتواشجان لتنامي الحدث القصصي،
وقد تحتاج القصة إلى تقنية أو أكثر ،فتضمر إحداها لخدمة أخرى
وتدخل في تضاعيفها .ومن المهم أن نقدّم تفصيلاً أله ّم هذه ال ّتقنيات
التي يمكن توظيفها في بناء القصة القصيرة جدًا.
ناص:
ال ّت ّ
يتجلّى ال ّتناص عند (روالن بارث) في أ ّنه يمثل تبادلاً  ،وتفاعلاً
ص تلتقي نصوص عدة تتصارع
بين نصين أو نصوص عدّة ،في ال ّن ّ
يبطل أحدها مفعول اآلخ��ر وتتساكن ،تلتحم ،تتعانق ،إذ ينجح
النص في استيعابه للنصوص األخرى .أ ّما جوليا كرستيفا فتحدّد
نص
المفهوم بأ ّنه «ترحال لل ّنصوص وتداخل
نصي في فضاء ّ
ّ
معين ،تتقاطع ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص أخ��رى»،
وهذا ما يجعل ال ّنص مجموعة من االقتباسات المجهولة المقروءة
واالستشهادات االستنتاجيّة وهي التي تضمن إنتاجيّة ال ّنص
وممارسته الدّالة عبر نسيجه المتشابك .وتستطيع القصة القصيرة
جدا ً االستفادة من ال ّتناص من منطلقين الكاتب والمتلقي ،فال ّتناص
يسمح للقاص ال ّتعامل مع نصه بصورة مفتوحة وتمنحه حرية
ص متك ًئا في
بال ّتح ّرك ،أ ّما المتلقي فيجد فيه داللة لكشف ما وراء ال ّن ّ
ثقافي .فالقصة القصيرة جدا ً ال
ذلك على وعيه ،وما يملك من مخزون
ّ
تكتسب قيمتها الدالليّة والقرائيّة إال عن طريق ال ّتناص .بمعنى أ ّنها
قصة التناص بامتياز؛ أل ّنها تثير فضول القارئ ،وتدفعه إلى ممارسة
ال ّتخييل وال ّتحليل وال ّتأويل ،وملء الفراغات البيضاء.
ناص داللتان :الدّاللة األولى جماليّة تمنح القصة القصيرة
ولل ّت ّ
جدا ً توهّ جً ا وعم ًقا وخصبًا وانفتاحً ا على الكثير من االحتماالت
وال ّرؤى ،والدّاللة الثانية هي المعرفة الثقافيّة التي تدفع المتلقي
لقراءة ال ّنصوص القديمة وبعث الحياة فيها عبر العالئق القائمة
على ال ّتالقي أو ال ّتعارض أو ال ّتكثيف أو ال ّتوسيع.
ويستطيع القاص استخدام التناص إ ّما في العنوان أو المتن.
وتناص العنوان عالمة دالليّة للقصة القصيرة جداً ،فالعنوان يختزل
ّ
القصصي ،وقد يدفع المتلقي إلى ال ّتفكر وال ّتخيّل .أ ّما
النص
مضمون
ّ
ّ
والتاريخي
ّيني واألسطوريّ
ّ
ّ
تناص المتن فقد يكون وفق ال ّتناص الد ّ
واألدبي.
ّ
األنسنة:
األنسنة ظاهرة أدبيّة ّ
يوظفها األدباء لل ّتعبير عن مشاعرهم عبر
خلع صفات اإلنسان على أشياء أُخر ،يحاكون فيها واقعًا يؤلمهم،
أو شو ًقا يؤرقهم ،أو غير ذلك من المشاعر ،وعبر األنسنة نضفي
ملموسا أم
محسوسا
صفات اإلنسان على غير اإلنسان سواء أكان
ً
ً
معنو ّيًا ذهن ّيًا .وعندما يخلع اإلنسان صفاته اإلنسانيّة على الخارج
فإ ّنه يربط المك ّونات األخرى بداخله ونفسيته .وهكذا تقوم األنسنة
تشخيصا
في القصة القصيرة جدا ً على أنسنة الجماد والحيوانات
ً
واستعارة ،ومفارقة وتتح ّول الحيوانات أو الجمادات التي تتضم ّنها
القصة القصيرة جدا ً إلى أقنعة بشريّة رمزيّة .تحمل دالالت إنسانيّة
معبّرة .فهي بمثابة عوامل سيمائيّة فاعلة في مسار القصة وذلك
بأبعادها المرجعيّة وال ّرمزيّة.
ال ّترميز:
توظيف الرمز في القصة القصيرة جدا ً سمة ي ّتصف بها الكتاب
على مستويات متفاوتة ،من حيث الرمز البسيط إلى الرمز العميق
إلى الرمز األعمق ..وهكذا .ومع أن الرمز أو الترميز في األدب عموما ً
سمة أسلوبية وأحد عناصر النص األدبي الجوهرية منذ القدم إال أننا
نراه قد تن ّوع وتع ّمق وسيطر على لغة القصيدة الحديثة وتراكيبها
وص��وره��ا وبنياتها المختلفة ،وال��رم��ز بشتى ص��وره المجازيّة
والبالغيّة واإليحائيّة تعميق للمعنى ،ومصدر لإلدهاش وال ّتأثير،
وإذا ّ
جمالي منسجم ،واتساق فكري دقيق مقنع،
وظف الرمز بشكل
ّ
فإ ّنه يسهم في االرتقاء بعمق دالالتها وشدة تأثيرها في المتلقي،
واللجوء إلى ال ّترميز جاء ألسباب متعدّدة منها الضغوط االجتماعيّة
والسياسيّة واالقتصاديّة أو داللة أبعاد نفسيّة خاصة في واقع
الشعوريّة .وتختلف الرموز في القصة القصيرة جدا ً
تجربة الك ّتاب ّ
منها ّ
الطبيعيّة ،والتاريخيّة واألسطورية والفانتازيّة ،والمكانيّة
والسيمائيّة .والغالب أن يكون النص رمز ّيًا غير مباشر ألتاحة
الحرية عند المتلقي في ال ّتصور وال ّتأويل .فال ّترميز يمتلك قدرة
كبيرة على اإليحاء الذي يشير إلى معنى آخر وموضوع آخر وعوالم
ال حدود لها من المعاني ،وتتح ّول الكلمة إلى رمز حسن تعني أكثر
من معناها الواضح المباشر إذ إن لها جانبًا باطن ّيًا أوسع ،فال يحدّد
يفسر تفسي ًرا تما ّما بحيث يأمل المرء تحديده أو شرحه كما
بدقة وال ّ
هو.
االنزياح:
االن��زي��اح هو خ��روج من المألوف ،وه��و ال��خ��روج من المعيار
لغرض يقصد إليه المتكلّم ،وقد يكون من دون قصد ،غير أ ّنه في
ص بشكل أو بآخر .ويعمل االنزياح على
كلتا الحالتين يخدم ال ّن ّ
استعمال اللغة مفردات وتراكيب وصور استعمالاً يخرج بها ع ّمًا
هو مألوف بحيث يؤدّي ما ينبغي له أن ي ّتصف به من تف ّرد وإبداع
وقوة وجذب وأسر .وهو تقنيّة تكثيفيّة ال غنى للقصة القصيرة جدا ً
والصراع مع
عنها ،وبحضور االنزياح تحضر أمور كثيرة منها التوتر
ّ
النص .واالنزياح يساهم في تحقيق التكثيف
حركة ديناميكيّة في
ّ
القصصي.
النص
ويوسع آفاق
في القصة القصيرة جدًا،
ّ
ّ
ّ
تقنيات اعتمدتها القصة القصيرة جدًا وهي وإن تشابهت
في بعضها مع األنواع األدبيّة األخرى ،فإ ّنها باستنادها إلى ال ّتكثيف
المستند إلى لغة تمتاز باإليحاء والدالالت المشعّ ة ،ويرافقها المفارقة
الناتجة عن جريان حدث بصورة عفويّة على حساب حدث آخر هو
المبتغى في الختام ،والخاتمة التي ُتع ّد الغاية والهدف في القصة
القصيرة جدًا ،وفيها ال ّتح ّفز واإلده��اش .تقنيات تجعل من القصة
القصيرة جدًا مولودًا جديدًا ينشد التجاوز والتماهي مع متطلبات
العصر.
*أستاذة جامعية وشاعرة عضو في منتدى األدب الوجيز

�سامح ال�صريطي ي�ست�أنف
ت�صوير م�سل�سل «يا�سمينا»
استأنف الفنان القدير سامح الصريطي ،تصوير مشاهده بالمسلسل
الجديد «ياسمينا» ،وذلك عقب عودته من المغرب ،ومشاركته في
فعاليات مهرجان «مكناس» للسينما والدراما التلفزيونية في دورته
الثامنة ،ضمن عدد من كبار الفنانين.
وقال الصريطي ،إنه يص ّور حاليا ً عددا ً من مشاهد المسلسل داخل
مدينة اإلنتاج اإلعالمي ،وذلك بعدما انتهى مؤخرا ً من تصوير ديكور
مكتبه الرئيسي ،مضيفا ً أنه يجسد دور البطولة بالعمل  -المق ّررة
الدرامي الرمضاني .2019
مشاركته ضمن الماراثون
ّ
مسلسل «ياسمينا» يتناول قصة حياة الغجر بشكل مختلف ،وهو
من تأليف محمد الغيطي ،وإخراج عبدالعزيز حشاد ،وبطولة سامح
الصريطي ،فيفي عبده ،حورية فرغلي ،حسام الجندي ،شريف عمر،
حازم سمير ،أحمد كرارة ،سهر الصايغ ،ميار الغيطي ،عزة مجاهد،
ومحمد حمزة.

*

طالل مرتضى

ّ
«الجمعية النمساوية لفنّ
الخط» في
فيينا ،بعد جمهرتها األولى التي حظت
بحضور الف��ت ومهم ف��ي نهاية العام
المنصرم ،وال��ذي انتهى لقيام معرض
ّ
الخط العالمي ولمدة شهر كامل
لفنون
وبمشاركة دولية تجاوز عددها ألكثر من
ثالثين دولة وقا ّرة بعيدة ،وهو ما لفت
انتباه القيّمين حول أهميّة ما ت ّم طرحه
من أفكار حيال الحفاظ على م��وروث
الكتابة باليد بعد أن دهمت التقانة كل
فلوات الكتابة..
الفنان العربي األردني النمساوي عبد
الوهاب مسعود استطاع وبفترة وجيزة
تحويل الجمعية خلية فاعلة استقطابية،
ليس فقط ضمن الحيز المتاح (فيينا)

كعاصمة راع��ي��ة للفنون إن��م��ا كانت
انطالقة أولى ونقطة ارتكاز للوصول في
ما بعد إلى العالم العربي بعدما تداورت
عواصم أوروبية وأسيوية وأميركية عدة
على قيام فعاليات منتظمة بهذا المنحى.
العام الجديد  2019ستكون انطالقته
أيضا ً مختلفة تماماً ،وذلك بعد االتفاقية
التي ت ّم توقيعها بين الجمعية والمركز
الدولي ألبحاث الخط التابع لجامعة
«س���ن���درالن���د» ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة لتنظيم
«سمبوزيم ال��خ� ّ
�ط ال��دول��ي  2019في
فيينا».
هذا وقد ت ّم االشتغال على هذه الفعالية
واإلعداد لهذا الحدث الدولي منذ أكثر من
عامين ،وقد كان اختيار مدينة فيينا من
باب عراقتها التاريخية والثقافية..
يهدف سمبوزيم فيينا هذا إلى إضفاء

لمسات جديدة ومعاصرة على الحرف
بغض النظر عن اللغة التي يكتب بها،
لكن بطرق مغايرة ومختلفة عما كانت
عليه في السمبوزيومات السابقة التي
دأب���ت لتسليط ال��ض��وء على الجانب
ّ
للخط وج����ذوره الفنية.
الكالسيكي
وقد أتت فكرة السمبوزيوم لالستفادة
م��ن خ��ب��رات وأف��ك��ار ب��ع��ض الفنانين
المعاصرين م��ن «بريطانيا ،فرنسا،
ألمانيا ،بلجيكا ،والنمسا ،الذين قطعوا
شوطا ً طويالً في هذا المجال وذلك عبر
محاضرات عمليّة وعلميّة..
من خالل الفنان مسعود ،وألول مرة
في تاريخ السمبوزيوم العالمي سيت ّم
تقديم اللغة العربية للمهتمين كمادة
أساسية خالل النشاطات العملية التي
ستدوم ألكثر من أسبوع..

حيث سيقدّم الفنان عبد ال��وه��اب
مسعود بهذا العام مادته للمشاركين
ّ
«الخط العربي بمنظور معاصر»
بعنوان
وسيحاكي فيها ال��خ� ّ
�ط الكوفي ال��ذي
استخدمه في أعمال عدة خالل مسيرته
ال��ف��ن��ي��ة ،ه���ذا وي��أت��ي س��ب��ب اخ��ت��ي��اره
كمحاضر لتقديم ه��ذه ال��م��ادة ،بحكم
عمله كرئيس «للجمعية النمساوية لفنّ
ّ
الخط» ،هذا ويُع ّد مسعود أول خطاط
حاكى الخط العربي بمنظور معاصر عبر
عرضه في إحدى الجمعيات المتخصصة
ّ
في فنّ
الخط األوروبي في النمسا..
جديد سمبوزيم فيينا الذي سيذهب
نحو تجيير وتطويع آالت كاتبة غير
تقليدية ابتكرها المشاركون لتصبح
ّ
الخط الحديث.
أدوات أساسية في كتابة
هذا وتبدأ الورشات المشاركة عملها

ما بين الفترة الواقعة من  15حتى 19
م��ن أي��ل��ول لهذا ال��ع��ام ،وس��وف تتكلل
ال��ج��ه��ود ف��ي نهاية ال��م��ط��اف ،لتنظيم
معرض جماعي للمشاركين اعتبار من
ي��وم  2019 /7 /19وسيت ّم عرضه
في قاعة مركز فيينا الدولي لفن الخط
وبرعاية كريمة من رئيسة الحي الثاني
عشر في مدينة فيينا غابريلة فوتوفا،
وسيلقي بهذه المناسبة الكلمة الفنية
«قوميصور السمبوزيوم» الدكتور ماني
لينغ مدير المركز الدولي ألبحاث الخط
في جامعة سندرالند البريطانية ،ويمكن
للمهتمين متابعة فعاليات السمبوزيوم
من خ�لال الموقع اإللكتروني لجمعية
فيينا لفنّ الخط:
«.»www.calligraphy-vienna.org/en

* كاتب سوري /فيينا.

مناق�شة �أهم ّية ك�سر المركزيّة الثقاف ّية والدور الواعي للم�سرح
الم�سرحي الأول في �صور
في م�ؤتمر لبنان
ّ

بالتزامن مع اليوم العالمي للمسرح وبمشاركة
ع��دد م��ن الفنانين ال��ع��رب واألج��ان��ب أقيم في
المسرح الوطني اللبناني في مدينة صور مؤتمر
لبنان المسرحي األول والذي ناقش أزمة المسرح
في لبنان وأهمية كسر المركزية الثقافية ودور
المسرح في الوعي والتغيير والبحث في وضع
المسرح ،من حيث التأليف واإلخ��راج والتمثيل
والعالقة مع الجمهور.
المؤتمر ال���ذي ح��ض��ره ع��دد م��ن المهت ّمين
بالمسرح وجمهور من المتابعين افتتح بكلمة
مؤسس المسرح الوطني اللبناني الفنان قاسم
إسطنبولي ال���ذي أك��د على أهمية أن يلتقي

الفنانون ليتداولوا بموضوع المسرح لكونه
ف ّنا ً جمالياً ،مبينا ً أن المركزية الثقافية أثرت
سلبا ً على الفرق المسرحية وبالنشاطات خارج
المركز.
وقال المخرج اللبناني علي كلش إن تأسيس
المسرح الوطني اللبناني في مدينة صور هو
بمثابة كسر النمطية المركزية واالتجاه نحو
األط���راف فضالً عن أن��ه م��ب��ادرة لنشر الثقافة
وال��وع��ي الفني في منطقة بعيدة عن المركز،
مشيرا ً الى ان افتتاح مسرح وسينما مجانية في
صور تعد تجربة أولى في لبنان.
من جانبه بين الكاتب المسرحي العراقي عبد

الكريم العامري أن المركزية الثقافية لم تعد امرا ً
قائما ً في لبنان وحسب وانما في جميع البلدان
ومنها العراق وبالرغم مما فيها من ايجابيات
أال وأن سلبياتها واضحة من خالل تهميش دور
الفرق المسرحية في المحافظات وعدم اعطائها
االهتمام الذي يعطى لفرق المركز .واشار الى ان
كسر المركزية في اقامة نشاطات ومهرجانات
في االط��راف لم يكن باألمر الصعب اذا توحدت
الجهود وقدمت مهرجانات منتجة يمكن أن تؤثر
على المشهد الثقافي في البلد.
وق��ال��ت المخرجة المصرية م��ن��ار زي��ن إن
االهتمام باألطراف أمر واجب وعلى المركز أن

يحمي ذلك ،وبينت ان المركزية في مصر تتمثل
في اشخاص معينين وأماكن معينة.
أم��ا المخرجة البرتغالية ماريا جو فقالت
إنه من حق المناطق البعيدة أن تقدم ما عليها
خاصة ،وأن هناك فرقا ً مسرحية استحوذت على
تفاعل المتابعين والمشاهدين.
وأخيرا ً قال المخرج اللبناني صالح عطوي
إن المسرح الوطني اللبناني في مدينة صور قد
كسر ما يمكن أن نس ّميه بالمركزية الثقافية من
خالل ما قدّمه من نشاطات ضمن جمعية تيرو
للفنون وكان آخرها مهرجان لبنان المسرحي
الدولي لمونودراما المرأة الدولي.

ن�صار
�إ�صدار «�صباح فخري �سيرة وتراث» للكاتبة ال�سورية �شذا ّ
بيروت – هاشيت أنطوان
ص��در ع��ن «دار هاشيت أن��ط��وان»
نوفل في بيروت ،كتاب «صباح فخري
سيرة وتراث» للكاتبة السورية شذا
نصار .وهو الكتاب األول الذي يو ّثق
ّ
س��ي��رة ص��اح��ب الحنجرة الذهبية
صباح ال��دي��ن أب��وق��وس وه��و االس��م
الحقيقي للفنان السوري الشهير الذي
يُع ّد أحد أعالم الموسيقى الشرقية،
ان��ط�لاق�ا ً م��ن مسقط رأس��ه ف��ي حلب
المدينة التاريخية التراثية وحاراتها
القديمة التي ترعرع فيها ،والمحطات
العالمية والنجاحات الضخمة التي
م ّر بها.
وللمناسبة تنظم الدار ندوة في دار
النمر في منطقة كليمنصو – بيروت،
غ��دا ً الخميس  28آذار الحالي عند
ال��خ��ام��س��ة وال��ن��ص��ف ع��ص��راً ،ح��ول
ال��ك��ت��اب .يتحدث فيها إض��اف��ة الى
الكاتبة ،كل من ال��م��ؤ ّرخ الموسيقي
س��ح��اب واإلع�ل�ام���ي رفيق
ال��ي��اس
ّ
نصرالله والموسيقي والفنان غدي
الرحباني .وتتخلّل الندوة شهادة من
ابن الفنان أنس صباح فخري .ويتبع

الندوة حفل توقيع.
يعرض الكتاب الفني بامتياز من
حيث التصميم واإلخ���راج والغالف
ال��ذي رسمته الكاتبة بنفسها ،في
 335صفحة كبيرة الحجم مشبّعة
بالصور والذكريات والمواد األرشيفية
النادرة ،رحلة صباح فخري ومسيرته
الفنية حتى اآلن .يبدأ الكتاب من
حلب المدينة التراثية ويع ّرج على
تاريخها ليدخل ال��ى ح��ارة األعجام
التي ولد فيها صباح فخري ثم حي
القصيلة حيث ترعرع وكبر .ثم يذهب
الكتاب الى دمشق المدينة التي تب ّنته
وجعلته فخرها ،وص��وال ً الى حياته
ال��خ��اص��ة وعائلته واألس��م��اء التي
تتلمذ على يدها والصعوبات التي
اعترضته حيت تسلق جبل النجاح
ل��ي��ت��رب��ع ع��ل��ى ذروت�����ه ،وال��م��س��ارح
العربية والغربية التي اعتالها حول
العالم ،وعالقاته باإلعالميين الكبار
م��ث��ل نجيب ح��ن��ك��ش ،وبالفنانين
العمالقة م��ث��ل محمد ع��ب��دال��وه��اب
وصباح وعبدالحليم ،وبالشعراء مثل
نزار قباني وبالسياسيين...

نبذة عن الكتاب

منحه الخالق تكوينا ً جسديا ً قادرا ً
على إظهار الموهبة الخالقة والصوت
ّ
ليشق طريق
النادر ،واعتمد على نفسه
المجد بعصامية ،متخطيا ً الصعوبات
كافة في طريقه نحو الق ّمة فوصلها
وحده متحدّيا ً بصوته وأدائه العوائق
ك��اف��ة ،ليرفع علم ال��ت��راث األصيل
منتصراً ،ويُ��ت�� ّوج ملكا ً على عرش
الغناء الشرقي بجدراة ال ُتضاهى.
ه��و رس��ول مدينته ون��اش��ر ت��راث
بلده وحامل راية وطنه ،وسفيره الى
العالم أجمع .أُلقيت بين يديه رسالة
الفنّ الملتزم ،فكان أهالً لها .خطا الى
العالمية بق ّوة وحجز لنفسه مكانة
بين الخالدين.

نبذة عن الكاتبة

تخصصها العلمي في مجال
رغم
ّ
الكيمياء الحيويّة واحترافها لفترة من
حياتها التدريس في مجال الصيدلة
(كلية الصيدلة – جامعة دمشق)
�ب الموسيقى
تش ّربت إبنة حلب ح� ّ
والفنّ التشكيلي واألدب .عام ،1967

ش��ارك��ت ف��ي تأسيس «ال��ف��رع الفني
للفتيات الهاويات» (مديرية المركز
الثقافي العربي) ك��أول فرقة عزف
للفتيات قادها األستاذ سهيل الرفاعي
ف��ي ح��ل��ب .درس���ت ال��ع��زف على آلة
الكمان على يد ونيس كوستانيان
ونجمي السكري في المعهد الموسيقي
ف��ي حلب ،وش��ارك��ت ف��ي المسرحية

الشعرية «أخ��ت الشهيد» من شعر
محمود دروي��ش ويوسف الخطيب.
اليوم ُتصدر شذا نصار كتابها هذا،
رسالة سامية لتكريم الفن األصيل
وال��ت��راث الحلبي العريق ،من خالل
صاحب الحنجرة الماسية العمالق
صباح فخري.

