
  قبانيالحسین  -فن كتابة القصة 
 
ال یفترض أن یكون كل كاتب قصة جدید عبقریًا أو موھوبًا وإنما یكفي أن یكون على شيء من 

والفطنة، وقوة المالحظة والقدرة على التعبیر السلیم مع شيء من حسن الذوق ورھافة  ءالذكا
 اإلحساس والرغبة.

 
 أنواع القصة:

 الراویة -القصة المطولة  .1
 نطاق الروایة -القصة المتوسطة  .2
  القصة القصیرة .3

 
 أنواع القصة القصیرة:

 .القصة العامة1
 أصعب أنواع القصة القصیرة -. القصة التحلیلیة (األدبیة أو الفنیة) 2

 
 .هاءھناك حد معین ال ینبغي أن یھبط عنھ أي كاتب یحترم نفسھ ویحترم قرّ 

 

 تعریف القصة القصیرة:
ھي حكایة تجمع بین الحقیقة والخیال ویمكن قراءتھا في مدة تتراوح بین ربع ساعة وثالثة 

وفیھا ربط یثیر الشعور بالمتعة  واإلمتاعأرباع الساعة وأن تكون على جانب من التشویق 
 والرضى.

 
 الفرق بین الروایة والقصة:

فیھا، ان لھا مقوماتھا الخاصة القصة القصیرة ال یمكن أن تكون ملخًصا لروایة وال فصًال 
وشخصیتھا الذاتیة وقواعدھا وأصولھا التي تختلف عن قواعد وأصول الروایة، فالروایة تھتم 
بالتفاصیل الدقیقة بوجھ عام، وتتعدد فیھا الشخصیات والحوادث والمواقف، ومجال اإلسھاب 

ن األحداث التي تركز فیھا أكبر، بینما القصة القصیرة تدور في نطاق حادث أو عدد بسیط م
ضوًءا قویًا على فكرة أو ھدف أو شخصیة أو حافز .. إنھا ومضة مركزة على شيء خاص، 

 وعلى الجملة أنھا مزیج قوي من الشخصیة والحافز والحدث.
 

 العناصر األساسیة للقصة القصیرة:
 َمن : الشخصیة أو شخصیات القصة .1
 أین : المكان .2
 متى : الزمان .3
 حداثكیف : الحدث أو األ .4
 لماذا : مبررات األحداث المنطقیة .5
  ماذا : النھایة .6
 التشویق .7
 المصادفة المعقولة .8

 

علیك أن تقدم للقارئ موضوًعا یجعلھ یتساءل، كیف سینتھي؟ كیف سیخرج من ھذه المشكلة؟ 
 ھل سیكون لھذه العقدة حل معقول؟

 



(الكاتب المبتدئ لن یستطیع إیجاد الخطوة األولى نحو كتابة القصة ھي البحث عن موضوع.          
 موضوع بسھولة مھما حاول)

 

اذا أطلقت للخیال عنانھ فقد یجمح بك إلى ألوان من المستحیالت أو من النوادر التي تثیر 
 السخریة للقارئ أكثر مما تثیر إعجابھ.

 
 ھیكل القصة:

 یقوم على ثالث دعائم أساسیة:         
 العقدة أو المأزق أو الھدف .1
 الصراع الناشئ عن العقدة (الحركة أو التصرف) .2
 الحل الناشئ عن الصراع (النھایة أو النتیجة) .3

 
 المواقف الدرامیة العشرة المتعارف علیھا:

 مواجھة خطر مادي .1
 عاطفة مكبوتة .2
 سوء فھم للموقف .3
 االنتقام .4
 وحالطم .5
 الخوف .6
 الطمع .7
 االدعاء أو التظاھر .8
 الجریمة .9

 التضحیة .10
 

 أنواع الصراع:
 الظروف واألقدار صراع ضد .1
 صراع بین الشخصیات .2
 صراع داخل الشخصیة (نفسي أو ذھني) .3

 

 بعض المالحظات المھمة:
حاول أن تجعل النھایة مفاجئة للقارئ قدر اإلمكان، ولكن حذار أن تجعلھا غیر معقولة  .1

 أو خارجة عن سیاق القصة.
فإذا بلغتھا توقف عن  عندما تبلغ القصة ذروة الصراع، أسرع بالنھایة بقدر اإلمكان، .2

 الكتابة فوًرا، وال تحاول أن تجعل للنھایة (ذیًال) سخیفًا.
 تذكر تماًما أن القصة كلھا قد تتوقف على الجملة األخیرة التي تنتھي بھا. .3
 اقرأ قصص كبار الكتاب العالمیین والحظ كیف یكتبون نھایات قصصھم. .4

 

  البدایة والنھایة:
یوجھھا الكاتب إلى نفسھ حتى یطمئن إلى أن فكرتھ قد أصبحت بعض االسئلة التي ینبغي أن 

 معدة للبدء في كتابتھا وصیاغتھا بأسلوب قصصي.
 ھل الفكرة مبتكرة، أصیلة، أم مكررة إلى حد واضح؟ .1



 ھل سیفطن القارئ بعد األسطر األولى إلى ما سوف تنتھي إلیھ القصة؟ .2
 ون أقوىھل ستكون النھایة في قوة البدایة؟ بل ینبغي أن تك .3
ھل ستكون شخصیات القصة (حیة) في خیال القارئ أم مجرد عرائس خشبیة متحركة  .4

 بخیوط واضحة؟
 ھل القصة ستكتب بطریقة تشد القارئ معھا وتثیر اھتمامھ إلى آخر كلمة فیھا؟ .5
 ھل أنا واثق من توافر عنصر التشویق والترتیب في معظم فقراتھا؟ .6
المصادفات النادرة المذھلة؟ (وھذا عیب كبیر  ھل یتوقف تطور الفكرة على مجموعة من .7

 جًدا في البناء القصصي)
 ھل سأفاجئ القارئ بنھایة تقوم أیًضا على مصادفة ضخمة؟ .8
 ھل وضعت في ذھني التسلسل المنطقي الذي ینمو بھ الموضوع ویتطور حتى النھایة .9

ة وانما ھو ھل أنا واثق تماًما أن الصراع العنیف لیس دائًما دلیًال على قوة القص .10
 في الواقع عنصر بدائي یستھوي العقول البدائیة؟

 

 اذا اطمأن الكاتب إلى حسن اجابتھ على ھذه األسئلة ال بأس بالبدء في الكتابة.
 

المصادفة عنصر أساسي في القصة كالملح للطعام، ولكن اإلكثار منھا یفسد القصة كما یفسد 
 أي طعام. -اذا كثر -الملح 

 
 القصة:الشخصیة في 

 
 الجوانب الثالث التي تتكون منھا الشخصیة بصفة عامة:

 یشمل المظھر العام والسلوك الظاھري للشخصیة. -الجانب الخارجي  .1
 یشمل األحوال النفسیة والفكریة والسلوك الناتج عنھما. -الجانب الداخلي  .2
الجانب االجتماعي: یشمل المركز الذي تشغلھ الشخصیة في المجتمع، وظروفھا  .3

 االجتماعیة بوجھ عام.
 

 یحسن بالكاتب المبتدئ أن یضع المالحظات التالیة في ذھنھ عند رسمھ لشخصیات قصصھ:
 

 ینبغي أن تكون أبعاد الشخصیة واضحة في ذھنھ. .1
 كاملة شاملة .. ینبغي أن یدرس الشخصیة التي یرید رسمھا دراسة .2
 أبعادھا الثالثةینبغي أن تكون الشخصیة منطقیة في تصرفاتھا وسلوكھا مع  .3
اذا أراد الكاتب أن ینحرف بالقصة إلى ھدف معین یجعل الشخصیة تتخذ موقفًا متناقًضا  .4

 مع أبعادھا فعلیھ أن یقدم المبررات المنطقیة التي تقنع القارئ بوجھة نظره
على الكاتب أن یجعل شخصیاتھ نابضة بالحیاة في ذھن القارئ، أي ال تكون مثل قطع  .5

 ب مزاجھ وتفكیره ھوشطرنج یحركھا حس
علیھ أن یذكر دائًما أن النفس البشریة تجمع في أعماقھا بین عوامل الخیر والشر بنسب  .6

 متفاوتة، أي لیس ھناك انسان خیر اطالقًا أو شریر دائًما.
لیحذر الكاتب من أن یجعل شخصیتھ ھو تبدو بشكل واضح من خالل شخصیات  .7

 قصصھ.
التي یرید أن یرسمھا ویحاول أن یفكر  علیھ أن یضع نفسھ في موضع الشخصیة .8

ویتصرف بالطریقة المنطقیة التي تتناسب مع الموقف الذي وضع فیھ شخصیتھ 
  القصصیة



تصویر الشخصیة یحتاج إلى دراسة واسعة لعلم النفس والمنطق واالختالط بأنماط  .9
 مختلفة من الشخصیات في الحیاة ..

 

  األسلوب في القصة:
 

 عند الكتابة:المالحظات التالیة 
 وحدة األسلوب:أي أن یجعل األسلوب مطابقًا لنوع القصة وتنوع المواقف فیھا. .1
الالزمة: بعض الكتاب ینزلقون إلى تكرار عبارات معینة، بنفس األلفاظ والصیاغة، في  .2

 كتاباتھم دون وعي، أو بدافع من التعلق بھذه العبارات.
  الحرص على عدم التقلید .3
 الوضوح .4
 حاول أن تكتب المعنى بأقل عدد ممكن من األلفاظ. االیجاز: .5
  الزھو والفخامة: ال تكن فخًما ضخًما مزھًوا بأسلوبك فخورا بنفسك. ألنھ ال یھم القارئ .6
اكتب كأنك تتحدث إلى صدیق عزیز علیك، ألن ھذا األسلوب یجعل القارئ یحس انك  .7

 صدیقھ
كارك ببساطة وسھولة دون أن انس أن في یدك قلما وأنت تكتب .. دع القلم یكتب أف .8

 تقبض علیھ كأنما ھو المحراث.
ال تحاول أن تبدو خفیف الظل وأنت تكتب قصة جادة تدور حول مأساة النك في ھذه  .9

 الحالة ستكون كالمتفرج في السینما أو المسرح الذي یضحك في موقف حزین مؤثر.
سھاب المخل أو حاول دائًما أن تكون ألفاظك محددة للمعنى دون الوقوع في اال .10

  االستطراد الممل.
ال تجعل عبارات الحوار واضحة جدا، صریحة جدا خالیة من  الحوار في القصة: .11

 التلمیح اللطیف، أو االیحاء الجذاب.
 یجب أن تتكون العبارة أو العبارات الحواریة من فقرة كاملة مستقلة. أي تبدأ كل فقرة .12

 السرد. حواریة بسطر جدید حتى ال (یسیح) الحوار مع
 یجب أن یكون الحوار في صلب القصة وجزء أساسي منھا. .13
 حاول أن تجعل العبارات الحواریة، قصیرة وسریعة بقدر االمكان. .14

 
 

 
  نماذج من القصص القصیرة العالمیة:

 مفاجأة : لبیرل بك األمریكیة .1
  القط : آلنا ماریا ماتثیوث االسبانیة .2
  قدر انسان: لریكیو الروسي .3

 


