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قبرة لكر صبيح مالك ا

يقيم قـسم الدراسـات االقتـصاديـة ببـيت احلكمـة ندوة عـلمـية بـعنوان
نـافع والتـكاليف) وذلك في الـساعة (تـغيـير قيـمة العـملـة العراقـية.. ا
الـعاشـرة من صـباح يـوم غـد اخلـميس . وقـالت بـطـاقة دعـوة تـلقـتـها
سـتشار (الزمـان) امس عبـر (واتسـاب) ان الدكـتور مـظهر مـحمـد صالـح ا
ـركزي ـالي لـرئـيس الـوزراء والـدكـتـور مـحـمـود داغـر اخلـبـيـر في الـبـنك ا ا
الـعــراقي سـيـحــاضـران في جــلـسـة يــرأسـهـا الـدكــتـور فالح حــسن ثـويـني
ومقـررهـا حسـ غـازي رشيـد. واقـام مجـمع االبـرار الثـقافـي ندوة حـوارية
ن ـتـاهـة الـفـكــريـة) حـاضـر فـيـهـا الـدكـتـور ا ـاضـي بـعـنـوان (صـنـاع ا الـسـبت ا

صري.  ا

رسالة بغداد

WLJ(« XOÐ w  WOLKŽ …Ëb½

4

ÎUł–u/√ wH×  o³ý

داللة العنوان لدى القاص علي الساعدي

مع تمام صورها البالغية البعيدة
عن الــتــرهل وحــبــكــة مـتــنــاهــيـة
مـتراصة في أحـداثها  تـتأزم جداً
حتى حلـظة التـنويـر.فالنـهايات ال
تـبــقى مـفـتــوحـة ; دون اإلسـتـدالل
ــتــوخـاة من ــعــرفي لـلــرســالـة ا ا

قصصه.
- اخلـيـال لـدى الـسـاعـدي يـتنـاغم
مع واقـع أبــطـــاله لـــيـــأخـــذ بـــيــد
الــقـاريء الى حـيــثـيـات يــتـعـاطف

وتشده بقوة إليها. معها
- السـاعـدي في مـجمـوعـته يـكتب
لــلــنــاس بــجــمــيع مــســتــويــاتــهم
ـعـرفيـة وهو ال يـكتب الثـقافـية وا

لنخبة مثقفة بعينها.
أراد الــقـاص بــحــسب مــنــهــجــيـة
مــدروســة  بـتــبــويب مـجــمــوعـته
القـصصـية عـلى شـكل مانـشيـتات

لـدالالت الــعــنــوان لــدى الــقـاص
عـــلى الـــســاعـــدي تـــمـــظـــهــرات
وجتـــلــيـــات بــالــغـــة الــتـــجــســد
ـستهـا لدى قراءتي والقصـدية 
جملـموعـته القصـصيـة القـصيرة
جـداً "شـبق صــحـفي" الـصـادرة
مـؤخـراً عن دار ومـطـبعـة كـيوان
سـتـها كـما كـنت قـد  في سوريـا
ســـابـــقــاً لـــدى قـــراءتي لـــكل من
مــجــمــوعــتـــيه الــقــصــصــيــتــ

ــشــتـركــتــ "طـريق الــشــفـاه " ا
  2013و"ب نارين" 2014
ـبدع الصـادرت عن جامـعة ا
غاربة. فكنت منقاداً ال متخيراً ا
وهي ه الخـــتـــراق جــمـــيع عـــوا
تـنقـلني في فضـاءات واسعة من
الــشــد والــتــشــويق لــعــنــاصــره
األبداعـية; التي تتـجلى واضحة
لـكاتب خـاض جتـربة الـسرد في
جــنس الـقــصــة الـقــصـيــرة جـداً
ـهــنــيـة تــبــهــرني نــاجتـة عن
خــبــرة مـتــراكــمـة مــبــتــعـداً عن
الـتــرهل الـلــغـوي وهــو يـخــتـزل
ـراحل بـقـوة مـعـانـاة مـجـتـمـعه 
مـتــفـاوتــة مـعــتــمـداً الــتـكــثـيف
واالشتغال على السردي للـحدث
مــعـطــيـات الــتـأويل بــاقـتــضـاب
شـديــد  وبـوعي مــتـكــامل جـعل
من عـناويـنهـا مدلـوالت متـحركة
داخل الـــنص تـــمــثـل عــنـــصــراً
ومــدخالً يــعــطي روحـاً رئـيــســاً

ـعـرفـة وتـمـام أركان مـكـتـنـزة بـا
قـصـته حلــظـة الـتـقــاطـهـا مـروراً
بـصراعـات أزماتـها; الـتي تنـتظر
كـواشف تنـويـرية; لـتـجلي ظـلـمة
ـــنـــفـــعـــلــة احلـــدث الــدرامـــيـــة ا
ــتــفـاعــلــة دون الــشــعــور في وا
نهايتـها أن القاص كان قد افتعل
لــنــا جــواً مـقــحــمــاً غــيــر مـقــنع
ـفاجآت عـنده إحـساس باحلل فا

فقود الذي نبحث عنه. ا
في قصة : "طاغية"

نَشَدَ العَظَمَةُ فأصيب بجنونها..
هـنـا مــا كـنت قــد أشـرت إلـيه في
مــــدى عـــنـــايــــته وحـــرصـه عـــلى
اختيار العـنوان كمدلول متحرك;
وليس واقـفاً على عتـبة اإلنتظار.
فـالـطـاغيـة هـنـا دراما مـتـصـارعة
جتـد بـجـوارها أحـداثـاً مـتـراكـمة
;آلخــرين صـــفــقــوا  وطـــبــلــوا له
ليسلك طريقاً يؤدي الى جنونه 
دون أن نـــــتـــــعـــــرف عـــــلـى هــــذه
سنا الزمة ولكننا  الشخوص ا
فــــعــــلــــهـم من خـالله. الــــقــــاريء
جملمـوعة الـقاص الـساعـدي بتأنٍ
كنه إال أن يدخل معه وتدبرٍ ال 
ظـلمـة في مجـتمع كـافـة أماكـنه ا
ـسمـيـات الـقـبـلـية بـات مـغـلق بـا
ـقــيـتــة حـامـالً بـيــده مـصــبـاح ا
كــشـفه مـخــتـرقــاً جـمــيع الـزوايـا
لـيكون ضميراً ستترة احلمـراء ا
ــعـانـاة شـخـوصه حــيـاً نـاطـقـاً 

ـتـخـفـيـة الـتي; الـتي ـسـتـلـبـة ا ا
تـــرتــــدي ثــــيـــاب خـالصـــهــــا من
مالحـقـة عـيـون تـرصـد مـا تـعـرى
منهـا  لتبـقى عصيـة عن اإلباحة
كما تأزمة كنوناتها النفسية ا
يــــبـــرز ذلـك جـــلــــيـــاً في قــــصـــته

وسومة : ا
"ثمن باهض"

بـكى الـولــد الـصـغـيــر بـكـاءً مُـرّاً
حــــ عـــلـم أن أمّه كـــانـت تـــقص
قص الـرذيلة قطـعاً من جلدها

    .. ُتهر لترتقّ بها لباسه ا
لـيـتفـرد الـسـاعدي هـنـا عن غـيره
بـتـأسـيس بـنـاء مـتـكـامل لـلـقـصة

القصيرة جداً معتمداً على:
- فكرة متكاملة
- رؤيا واضحة

- لغـة بالغة اإلخـتزال والتقشف

تـؤرخ ألزمــان وحـوادث مـتـفـرقـة
ـاً فـكل مــانـشــيت مــنـهــا كـان عــا
يـؤرخ له كـمـشـاهد حـي ومواكب
ألحـداثـه الـتي مــر بــهــا اجملــتـمع
الـعـراقي بتـحوالته الـدراماتـيكـية

تالحقة.  ا
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ــانــشــيــتــات الــتي أعــدهـا تــلك ا
الـكـاتب بـريـادة أدبـيـة حتـسب له
لـتـجـسد في هـذا اجلـنس األدبي 
في كل واحــدة مــنـهــا مــقـولــة مـا
ال تـخلـو من فلسـفة الـكومـيديا له
السـوداء-التي تلفـعت بها مجمل
ـهـد لـلمـرحـلة أعـمـاله- وبشـكل 
الـســيـاســيـة والــتـاريــخـيــة الـتي
سـتتنـاولهـا نصوصه الـقصـصية
ــانـــشــيـــتــات الالحـــقــة لـــتــلـك ا
ـرتبطة ضـمنياً بسـابقاتها;من وا

مــانــشـيــتــات ونـصــوص جتــسـد
ألحـداث مــفــصــلــيــة مــعــيـنــة من
ــعــاصــر حـتى تـاريـخ الـعــراق ا
بدت أشـبه ببـرازخ نصـية لـولوج
تنافذة ـتناسلـة وا تـلك العوالم ا
ـتـقــاطـعـة مـن جـحـيم ولـيـسـت ا
ذلك الـعــالم األشـمـل; الـذي يـؤرخ
ـــجــمل نـــصــوصه لـه الــقــاص 
ـوسومة ضـمن عتـبته الـرئيـسة ا

بـ "شبق صحفي".
: فنقرأ هنا مثالً

"مانشيت" رقم( :(4
..ثم "أَدْخُلْ عالم السياسة قديساً
أخـــلعْ عـــنك مـــبــادِءَك بـــحــرفـــيــة

." وتمهل فتاة تَعَرٍّ
أو كــمــا جــاء فـي "مــانــشــيت"رقم
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"غالباً ماتقاد اخلراف

لــــصــــــــــــــــفـــيـــر نـــاي يـــطـــلـــقه
وتقـاد بـعض اجلـمـاهـير احلـادي
أجده خلطاب يطلقه زعيم طائفي
أن يـجمـعني أمراً مـعـيبـاً وبشـدة
وأفراد ذلك القطيع اإلنقياد نفسه
ؤثر يسـتدعي السمع لكنه يلغي
الـــتـــفــكـــيــر.." وهـــو بـــهــذا أدخل
الــقـــاريء كــمـــا يـــبــدو الـى عــالم
مـترامي األطـراف لـفصـول قاص
تلك رؤية ونفس وروح الرواية
يجـيد اللـعب على مـساحة ضـيقة
ـلة لـكنـهـا لم تكن مـثـقلـة و جـداً
فينقلنا الى عوالم كان قد لقارئها
ســبــر أغــوارهـــا من خالل عــمــله
ـوت كــصــحـفـي يـغــطي أخــبــار ا
والــــدمــــار   مالصــــقــــاً ألحـــداث
ووقـائع تـلك الـفـتـرة الـدمويـة من
تـاريخ الـعـراق عــبـر مـا تـصـوره
ـانـشيـتات ونـصوصـها لنـا تلك ا
ــتــعـددة. فــلم يــكن في قــصـصه ا
ة ؤ لـكنـها الوقـائع ا شاهد زور 
الـتي مـر بـهـا شـعـبـنـا تـلك الـتي

وثق لهـا القـاص بدقـة وحرفـية
ـعـاناة رائـعـة غـير مـنـحـاز إال 
اإلنــــســـان فـي ذروة مـــرحــــلـــة
مـظـلــمـة تـوقــدت فـيـهــا ظـلـمـة
الـــنــــفس اإلنــــســـانــــيــــة حـــتى
. أصبحت بركـاناً ثائراً وهائجاً

لنقرأ معاً قصة :
"حكمة عاهرة "

قَــضَى مِــنْـــهــا وَطَــرَه ســـألــهــا
: مشاكساً

- أهـنـاك من هـو أكـثـر سـقـوطاً
منك?

أجابت:
- إنه أنت بالتأكيد..

فــرغـم ســقــوطـي.. جتــدني أفي
بـعهدي في حتـقيق حاجات من
يـدفـعـون اليّ نـقـودهم.. بـيـنـمـا
تَـنْــكُثُ أنت عــهـدك في حتــقـيق
ــــــنـــــحــــــونك حـــــاجــــــات من 

أصواتهم..
أو قصة :

"تدوير"
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تَـــنَـــفَّسَ الــــشـــعب الـــصُّـــعَـــداء
بـسقـوط طاغـيته األوحـد حتى
تَــشَـرْنَق.. تَـمَــذْهَب.. تَـخَـنْـدَق ..
وتَــمَــتْــرَس فـــانــتــخب طــغــاته
كـنني الـعـديـدين.. أنـا هنـا ال 
اذج أخرى من اخلوض بذكر 
الـــقـــصص أســــــــــــتــنـــطق من
خاللــــهــــا خــــطه الــــقـــصــــصي
ألن جـــــمـــــيـــــعـــــهــــا الـــــواضـح
حــــــــــــــاضــــــرة بــــــذهــــــني وال
ــكـــنــنـي الــتـــفــريق بـــيــنـــهــا
فـاجملموعة زاخـرة جداً بالوعي
ـتنـامي لدى الـقاص وأتـمنى ا
أن حتــــظى هــــذه الــــتــــجــــربـــة
ــا تـــســتـــحق من الـــكــبـــيـــرة 
ـا تتـفرد ـهتـم  الـدارس وا

به من ريادة راسخة.

VOD)« q³−  rþU

بغداد

غالف اجملموعة 

ربع ســاعـــة انــهــمـــكت في عــرض
اخلطـاب أخلت بالـعقـد عند وقـفها
ــفـــاجئ لــبـث حــركــات الـــرئــيس ا
ـسرحيـة وانهـماكـها بـنقل وقائع ا
مـؤتمـر صـحـفي لعـالم ابـتـكر دواء
يــعـــالج داء االنـــتـــصــاب الـــدائم .
الــــرئـــيـس نـــفــــسه ألــــقى بـــأوراق
اخلــطــاب ... تــعـــبــيــراً عن فــرحــة
الــــدواء اجلـــديـــد أعـــلـن مـــكـــتـــبه
ـبـالغ مـنـحـة ال تزد الـصـحـفي ان ا
اســـهــــامــــاً فـي دعم اإلعـالم احلـــر
احملـــــــايــــــد ) ص:  15والبـــــــد من
االشــــارة الى اهــــتـــمــــام الــــقـــاص
ــضــمــون ومــا فــيه من أحــداث بــا
وحـوار وصـراع مـحـدود لـلـوصول
ـدهشة الـتي اتقـنها الى الضـربة ا
الــقــاص في قــصــصه كــلــهـا اال ان
شكل اسلوبه يطغى عليه االسلوب
اجلـمـالي وبـعــضه الـشـاعـري كـمـا
في قـــصـــة بـــاب : ( بــكت عـــنـــدمــا

وجدته يغلق عليها فؤاده. 
ÍdÝ »UÐ

واالنسان يبـكي فرحاً وحزناً بكت
عنـدمـا اكتـشفت بـابـاً سريـاً لقـلبه
واالنــســان يـــبــكي اذا كــان الــبــاب
مـواربـاً  لـلــخـيـانـة طـعم اخلـنـجـر
نافـذا حـد النـصل نهض من مـكانه
ــلــدوغ وقــد روعــته نــهــايـة مــثل ا
الــفـلم قــبل ســويــعــات من مــسـائه
هذا; كاد يرتكب اخلـطيئة نفسها )
ص :  ,17ويـــســــتـــعـــمل الـــقـــاص
االيـــحــاء والــتـــلــمــيـح واالســلــوب
التداولي جاء في قصة أنصاف : (
قـادني زبـانـيـة الـدنـيـا الى مـصـيـر
خــلـتـه مـجــهــوال مـثل الــلــيل الـذي
داهـمـنـا ونـحن نـدخل مـديـنـة غـيـر
فـاضـلة. قـالوا : حـان أجـلك فاخـتر
ـا تــراه أمــامك أشـاور أنــصــافك 
الـى نـــصـف امـــراة ونــــصف كــــفن

قبـرة قصص قصيرة جداً مالك ا
لـــلــقــاص والــكـــاتب كــر صــبح
صــادرة عن دار الــفــؤاد لــلــنــشـر
والـتــوزيع/ الـقــاهـرة عـام 2019
بـــــلـــــغت  40قـــــصـــــة وتـــــشـــــكل
عنواناتها مجموعة من العالقات
والــدالالت الـتي تــســبق سـرد وال
يكـتمل الـقص اال بهـا مثل :أعزب
/حفار/ أنـصاف / باب / الفرار
في قـــــصـــــة الـــــفـــــرار نـالحظ ان
ـدلول ( ـقـصـديـة ا الـعنـوان دال 
القـصـة ) فـبائـعـة الهـوى اخـبرت
اخلــمــسـيــني أنــهـا (اعــادت الـيه
نـقود متـعته ... ألنهـا سئمت بيع
جسـدهـا ... وسـتفـر من جـسـدها
هـذا بـعــيـداً الى جـزيـرة من جـزر
اليابان ... عندما هبطت طائرتها
فـي مـطـار أثـيـنـا بـعـد إسـبـوع ...
راح يـحدثـها عـن الوطن الـذي فرَّ
مـــنه ) ص: ,40الــــقـــاص يـــأخـــذ
ـــيـــزات الـــقص بـــاحلـــســـبـــان 
القصير جداً كالتكثيف واالبتعاد
عن احلشـد الـوصفي واحلـدث نا
ٍم فـي قــــصـــــصه إال أنـه مــــحــــدد
بـأحداث قلـيلة لـذلك جاء الصراع
فيـهـا محـدوداً مـا جعل لـقـصصه
اسـتـقاللـيـة مـتـمـيـزة عن الـقـصـة
الـقــصـيـرة  ,قـصــصه تـقع ضـمن
مـــقــــيـــاس الـــطــــول لـــلــــقـــصص
القـصـيرة جـداً بـحيث يـبـلغ طول
قـصــصه أقل من صـفــحـة واحـدة
وال يزيـد على صـفحـت إال نادراً

وهو ما ذهب الـيه إبراهيم فتحي
في مـعـجـمه ( حـ عـرَّفـهـا بـأنـها
قــطـــعــة مـــخــتــصـــرة من الـــنــثــر
الـقــصـصي تــكـثـيــفـاً من الــقـصـة
القصيرة ويـتراوح طولها احياناً
ب  500و  1500كــــــلــــــمــــــة ) (
القصة الـقصيرة جداً في العراق
إعداد وتقـد هيـثم بهـنام بردى
دار الشـؤون بغداد ص:  (57إال
ـــاء ـــيـــز قــــصـــصه اال ان مــــا 
والـتـلـمــيح والـرمـزيـة فـلـقـصـصه
مـقـصـد تـداولي يـخـضع لـلتـأويل
واغـــلـب مـــوضـــوعـــاته جتـــاوزت
مــرحـلــة الــثالثــيـنــات عــنــد رائـد
الــقـصــة الــقـصــيــرة جـداً يــوئـيل
رسام ورديـفه عـبـد اجملـيـد لـطفي
فـيـمـا بـعــد وال سـيـمـا في اصـداء
الــــزمـن ومــــضــــامــــ قــــصــــصه
ـــعــرفــيــة تــتـــشــظى الى افــكــار ا
وجوديه كـما عـند سـارتر وكـامو
او واقــــعـــيـــة تالمـس حـــيـــاتـــنـــا
ط الـــيــومــيـــة مــتــبـــعــاً فـــيــهــا 
الـقـصص الـقصـيـرة جـداً مـا بـعد
جـيل الـسـتـيـنــات والـسـبـعـيـنـات
والــثـــمــانــيــات والــتــســعــيــنــات
وقـصصه تـتـبع من دواخل نـفسه
وغيـر مـفروضـة علـيه من اخلارج
تـــعــالـج مــشـــكـالت االنــســـان في
عــصـر الـتـقـدم الـعــلـمي والـتـقـني
وتـنتهي قصـصه بخاتمـة مدهشة
أو واخــزة وان تــعــدى بــعــضــهـا
احلــــروفــــيــــة الى مــــعــــان أوسع

رحيـبه وجـاء في قـصـة الـشـبيه (
وقــفت ســمــراء عــشــريــنـيــة عــلى
مـقــربــة تــتـفــرج عــلى أربــعــيـني
ضـــربت األخــــمـــاس بـــاألســـداس
أوقعتهم ارضاً ... أخرجت نقالها
من حقيبتها على عجالة التقطت
صـــورة لي تــعــدى غــروري كــبــد
الـسـمـاء الـم اقل لـكم هي واحـدة
من مـعــجـبــاتي? ... اقـتــربت مـني
اكـثر أرتني الـصورة ادهشني ان
الـصـورة هي لـوجـهي فـقط قـالت
كم هــو كـبـيــر الـشـبه بــيـنك وبـ
ابي رحمـه الله طـبعت قـبلـة على
خــدي ومــضت وتــركــتــني أراقب
نزولي مـن عليائي بـانكسار ) ص
ــــوضــــوع غــــيـــر :  .18ومـع ان ا
مـسـتـحدث لـكن الـقـاص اسـتـطاع
ان يصوره عن طريق التضمينات
اآلتـــيـــة ( أخـــرجت نـــقـــالـــهـــا من
حـقـيـبـتهـا ) ( ألم أقـل لكـم واحدة
دهشة فارقة ا من معجبـاتي?) وا
ب ( تعدّي غـروري كبد السماء )
واخلـاتـمة اإلنـسيـابـية الـواخزة (
وتـــــركـــــتـــــنـي أراقب نـــــزولـي من
عـــلـــيــائـي بــانـــكـــســار ) وبـــعض
ـــدرســة قـــصــصه تـــنــتـــمي الى ا
الـطـبــيـعـيــة عـنـد امــيل زوال فـهـو
ـضــامــ وان خــالــفت يــعــرض ا
الـعــرف الــسـائــد جــاء في قــصـة
انــتـصـاب (اسـتـغـرق حتـضـيـرات
اخلـطـاب العـتيـد اسـبوعـاً كامالً .
والـرئيس حـفظ حركـات كل عضو
فـي جـــســـده عـــنـــد كـل فـــقـــرة من
اخلــطــاب ســوى عــضــوه األكــثــر
حـسـاسـيـة احملاط بـالـسـريـة فـقد
الـقدرة عـلى احلـركة مـنذ اصـابته
ــرض الــعـصــر. ومــا ال يـقل عن
( (20فـضــائـيــة اسـتــلـمت ((300
ألـف دوالر في مـــقــــابل بـث مـــدته

ونــصف قـبــر. امـســكت بـعــد جـهـد
ضحـكة هـسـتيـريـة وهم يامـرونني
بــدفع نــصـف الــثــمن من كل شيء?
سـألـتـهم  –أصـدقـوني هل أنـا في
حـــلـم أم فـــقـــدت عـــقـــلي ? رد عـــلى
مــــقـــدمـــهم :- ال هـــذا وال ذاك انت
اخترت ان حتـيا نصف حياة . فان
أجلك واستحقاقك اإلنصاف فقط).
- مــاذا لـــو تــخـــلــيـت عن كل شيء
واكتفيت بكفن كامل يستر عورتي?
ـــكن الــنـــصف الـــثــاني من -  ال 
عــورتك لم يـحـن اجـله بــعـد ) ص :
 ,16والـقـاص مـتمـكن من انـسـياب
ــوضـوعــيــة لـكن من دون وحــدته ا
ترهل اذ يـحذف القـاص الكـثير من
ـتـلقي الزوائـد اعـتمـاداً عـلى فهم ا
لـلـمـقــروء كـمـا ان مـقـدمـاته لـلـقص
غيـر متـرهلـة وال تعـدو إال أن تكون
كتـمهـيد بأسـطر قلـيلة لـلولوج الى
عــالم االحــداث احملــدد والــوصــول
ــفـاجــئـة بــاسـلـوب الى الـضــربـة ا
الــقــار الــضــمــني او بــاألســلـوب
الــدرامي واحلــوار الــداخــلي جـاء
في قـــــصــــة فــــارس ( أفـــــاضت في
تــــعـــــداد مــــنــــاقـب شــــغـــــفه امــــام
صــويــحــبــاتـهــا . غــبــطــنــهـا عــلى

فارسها النبيل .
 وودن لوكن سـعيدات احلظ مـثلها
. شكـرنـها عـلى ضيـافـتهـا ودعنـها
مـتــهـامــسـات عن الــشـحــوب الـذي
سـكن وجهـهـا. عادت وأخـرت دفـتر
مذكـراتـهـا من درج مكـتب صـغـير .
كـــتــبـت : (( االربــعــاء  18تـــشــرين
الثـاني كـان األمر سـيـغدو بـاسـماء
مـــســـتـــعـــارة) ص :  . 27البـــد من
االشـارة ايضاً الى أنَّ قـدرة القاص
عبرة في التقاط اجلمل القصيرة ا
عن هـذا الـنــوع من الـقص بـدال من
ـسهبة استعـمال اجلمل الطـويلة ا

غالف اجملموعة القصصية

ــنــامـة او الــنــكـتـه الن الـقص وا
الـــقـــصــيـــر جـــدا أثـــبت وجــوده
كـجـنس ادبي مـتـمـيـز وان واجه
هـــذا الـــنـــوع من الــــقـــصص من
اعتـراضات في التجـنيس فشأنه
شأن كل جـديـد في الـسرد او في

غيره.

الن القـصة القصـيرة جدا تسمى
باللـوحة أيضـاً وهي كالبـرقية ال
حتــتــمل الــتـأمـالت الـفــلــســفــيـة
تـنتـهي بحـكـمة او درس اخالقي
لــتــعـديل الــسـلــوك ولــكن الـقص
القصيـر جدا يستوجب ان يكون
بـــعـــيـــداً عن اســـلـــوب الـــنـــادرة


