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  الروایة والقصة القصیرة عند العرب

  دلیل للقارئ العام

  

  محمد عبید اهللا •
  :التراث السردي عند العرب. ١. ١

عرف العرب أنواعاً قصصية بارزة مـن      يتوافر املاضي العريب على مادة سردية غنية، فقد         
  : أمهها

 قـصاص   وهي أقرب للقصص البطويل املدهش، وأشهر أعالم هذا النوع        : أساطري األولني . أ
، )عاصمة املنـاذرة  (جلب قصصه من بالد فارس واحلرية       . جاهلي امسه النضر بن احلارث    

فروى قصص رستم وإسفنديار وغريمها قبل مجع هذه القصص فيما يعـرف بالـشاهنامة              
  .الفارسية، وهي ملحمة مطولة منسوبة للفردوسي

خرافة رجل  : لقصة، وحسب ا  )حديث خرافة (وجاء امسها من قصة عرفت باسم       : اخلرافة. ب
عاد ليحدث بقصته العجيبة، فصارت اخلرافة من بعـد         ثم استهوته اجلن فعاش معها زمناً،      

  .امساً للقصة العجيبة املرتبطة بعامل اجلن وقصص الكهان
مثل سرية (البن إسحاق، وابن هشام، والسرية الشعبية السرية النبوية ومن مناذجها   : السرية. ج

 املهلهل بن ربيعة، وسرية سيف بن ذي يزن وسرية األمرية ذات         -لم اعنترة، وسرية الزير س   
كتاب التعريف بـابن خلـدون      : فمن أهم أمثلتها   ،السرية الذاتية أما  ). وغريها... اهلمة

  .ورحلته غرباً وشرقاً، وكتاب طوق احلمامة البن حزم األندلسي
ي بن يقظان ألمحـد بـن       قصة ح : ومن مناذجها : الرسالة القصصية، أو القصة الفلسفية    . د

. العالء املعري، ورسالة التوابع والزوابع البن شهيد األندلسي       بي طفيل، ورسالة الغفران أل   
العصر احلديث، وتعاجل في والرسالة القصصية حكاية مطولة نسبياً، تقترب من طول الرواية      

اآلخر، تـأثراً   العامل  إلى فكرة تأملية فلسفية بأسلوب قصصي، ومن إجنازاا فكرة الرحلة          
دانيت اإليطايل الذي كتـب     في أثرت رسالة الغفران مثالً     برحلة اإلسراء واملعراج، وقد     

الفردوس واجلحيم مبا يقترب من بنية رسالة       لم عاإلى صورة رحلة   في ) الكوميديا اإلهلية (
  .الغفران



 ٢

 نفائس الـسرد  وهي القصة املشهورة املرتبطة بشهرزاد وشهريار، وتعد من : ألف ليلة وليلة  . ه
أكثر لغات العامل، وقد كرست ألف ليلة وليلة مجلة من مبادئ           إلى العاملي بعد أن ترمجت     

املتوالية (السرد العاملي كمبدأ اإلطارية، والربط بني القصة واحلياة، وفكرة القصة املسلسلة            
 ، وعـدت  )شهرزاد تسكت حني يصيح الديك    (، وتعميق ارتباط السرد بالليل      )القصصية

  .العاملفي األدب العجائيب أيضاً من أرفع مناذج 
وقصص املقامات قصص واقعية ناقدة تصور حتوالت اتمع وأزماته، ومن ناحيـة            : املقامة. و

شكلها القصصي تقترن ببطل حمتال ذكي وبراوي، أو سارد مصاحب للبطل، كما تتميـز              
 بديع الزمان اهلمذاين، ومقامات مقامات: بلغتها املسجوعة واضحة اإليقاع، وأشهر مناذجها

  .احلريري
  .منامات الوهراين: من منط األحالم، وتقرن مبكراً بني السرد واحللم، وأهم مناذجها: املنامة. ز
املبالغة واإلدهاش، وقد إلى القصة هنا كذبة بيضاء متيل : تكاذيب األعراب وقصص الفشر. ح

  ).اللغة واألدبفي الكامل (كتابه في أبو العباس املربد باباً واضحاً لها أفرد 
وهي احلكاية املرحة أوالطرفة، وترتبط بشخصيات ضاحكة ومـضحكة، منـها           : النوادر. ط

  .هبنقة، جحا:  عصر صدر اإلسالم، وشخصيات احلمقى والطفيليني من مثلفي شخصيات 
  .مثل رحلة ابن فضالن، ورحلة ابن جبري، ورحلة ابن بطوطة: قصص الرحلة. ي
املرتبطة بقصص العجائب عن كرامات األولياء والصاحلني من املتصوفة،       : رامة الصوفية الك. ق

كاحلالج وحميي الدين بن عريب، وتتوافر الرسالة القشريية على مناذج مناسبة منها، وكذلك             
  .كتاب أخبار احلالج

مميزة مـن   ة اليت ميكن أن نقرأ فيها مناذج        باملصادر السردية املدونة أو املكتو     من أبرز    -
  :السرد العريب القدمي ما يلي

  .كتاب كليلة ودمنة البن املقفع. ١
  .كتاب البخالء للجاحظ. ٢
  .كتاب أمثال العرب للمفضل الضبي. ٣
  .حيان التوحيديبي اإلمتاع واملؤانسة أل. ٤
  .الفرج بعد الشدة، للقاضي التنوخي. ٥
  .ملوك محري لوهب بن منبهفي كتاب التيجان . ٦
  .اب أخبار عبيد بن شريهكت. ٧



 ٣

  .منصور الثعاليببي املضاف واملنسوب ألفي مثار القلوب . ٨
  .فرج األصفهاينبي كتاب األغاين أل. ٩

  .مصارع العشاق جلعفر السراح. ١٠
  .تسكني األشواق بأخبار العشاق ملرعي بن يوسف الكرمي. ١١

  :نشأة الروایة والقصة العربیة الحدیثة. ٢. ١
النصف الثاين من القرن التاسع عـشر  في  والقصة القصرية بصورا احلديثة     ظهرت الرواية 

  :عدة عوامل أبرزهاوبدايات القرن العشرين، بتأثري من 
عصورها في ذاكرة سردية غنية البد أن تفيد من ذاكرا    لها ، فأمة   املوروث السردي العريب  . أ

  .املتجددة
، فقد شهدت تلك املرحلة بـوادر البعثـات         يةالترمجة واإلطالع على الروايات األوروب    . ب

العلمية، وتأثري املدارس التبشريية اليت علّمت باللغات األجنبية مما مسح باطالع بعض الرواية             
  .أفضل حاالافي األوروبية اليت كانت 

االنتباه للواقع العريب وضرورة تغيريه فكانـت       إلى ، إضافة   حتوالت النهضة ودوافع التقدم   . ج
  .ة أحج األشكال الفنية املرشحة لقراءة اتمع وللتأثري فيه أيضاًالرواي

؛ مما استدعى نشر القصص والروايات املسلسلة، مبا فيهـا          انتشار الطباعة وتطور الصحافة   . د
  .من جاذبية وتشويق وتشجيع للقارئ على متابعة الوسيلة اإلعالمية والتفاعل معها

تطوير الكتابة القصصية سـواًء أكانـت   في  أسهمت  فهذه العوامل من أبرز املؤثرات اليت     
النشأة الربجوازية وللبيئة الربجوازية اليت ظهـرت     إلى كما ميكن اإلشارة    . رواية أم قصة قصرية   

بيئة مرتبكة بالتعليم ومبستوى اقتصادي مناسـب، ورمبـا         في فيها القصة والرواية، إذا ظهرت      
الروايات املبكرة واموعات القصصية،    في ة  يفسر هذا االرتباط وضوح اخلصائص الرومانسي     

املراحـل  في قبل أن تنحسر املدرسة الرومانسية تدرجيياً لصاحل تيارات واقعية وتارخيية وجتريبية            
  .التالية

  
  :الروایات المبكرة. ٣. ١

نشأة الرواية العربية مبا ظهر أواخـر القـرن         في ميكن أن نؤرخ ملرحلة الطالئع والبدايات       
بظهور جنيب حمفوظ، أي حىت     ) فنياً(شر وبدايات القرن العشرين، وننهي هذه املرحلة        التاسع ع 



 ٤

وفق وفيما يلي أبرز األعمال اليت متثل هذه املرحلة موزعة          . اية الثالثينات من القرن العشرين    
  :التيارات األساسية اليت حكمت تلك املرحلة

فن املقامـة   ساليب السرد القدمي، وخصوصاً     وقلّد ممثلو هذا التيار أ    : تيار حماكاة املوروث  . ١
أنه عد أساساً لألساليب القصـصية      إلى الذي يبدو أنه عرف آنذاك أكثر من غريه، إضافة          

  :األعمال التاليةفي العربية الناضجة، وبدا هذا االجتاه 
  . مجع البحرينßناصيف اليازجي . ١
  ).سرية(رياق  الساق على الساق فيما هو الفاßأمحد فارس الشدياق . ٢
  . حديث عيسى بن هشامßحممد املويلحي . ٣
رواياته الـيت اسـتلهمها مـن    في وأشهر من كتبها جرجي زيدان : اجتاه الرواية التارخيية . ٢

شجرة الدر، احلجاج بـن يوسـف، فتـاة         : التاريخ العريب واإلسالمي القدمي، ومن أمثلتها     
  .القريوان وغريها

وميثلها بوضوح أسلوب جربان خليـل جـربان، مؤلـف       : )فيةالعاط(الرواية الرومانسية   . ٣
  .األرواح املتمردة، واألجنحة املتكسرة

كتب عدد من األعالم سريهم الذاتية بشكل قريب مـن أسـلوب            : رواية السرية الذاتية  . ٤
بلورة الشكل الروائي السريي، ومن أبرزها ما كتبـه   في الرواية، وقد سامهت هذه األعمال      

الساق على الساق فيما هو الفارياق، وما كتبـه         : كتابه السردي في شدياق  أمحد فارس ال  
تلخيص باريز، ومن بعدها ظهرت أعمـال       في ختليص اإلبريز   : كتابهفي رفاعة الطهطاوي   

عـودة  (و) عصفور من الـشرق   (، وتوفيق احلكيم    )كتاب األيام (لطه حسني   : أكثر نضجاً 
وللعقـاد  ) إبراهيم الكاتب (براهيم املازين   وكذلك إل ) األرياففي يوميات نائب   (و) الروح

  .وغريها) سارة(
/ وهي أشبه بتلخيص أو تعريب لروايات عاملية، لكـن املتـرجم          : روايات متأثرة بالترمجة  . ٥

املؤلف يذهب أبعد من حدود الترمجة إذ يقرب تلك األعمال من البيئة العربيـة، وجيـري                
وأبرز من فعـل ذلـك   . ت مع ذوق القارئ العريباألمساء رمبا لتتناسب املترمجا في تغيريات  

  .خليل بيدس الذي ترجم عن اللغة الروسية بصورة أساسية
  
  :الروایة الفنیة األولى. ٤. ١



 ٥

حتديد الروايات األوىل، األشد نضجاً وفنية، حبيث تصلح ألن تعـد           في اختلف الدارسون   
ة صدرت، كانت للجنوبية اللبنانية     أول رواية عربية حديثة، فهناك من يذكر أنَّ أول رواية عربي          

) أُم حكـيم  (، وهناك من يذكر رواية      )١٨٩٩حسن العواقب عام    (وعنواا  زينب فواز    –
اليت حملمد حسني هيكل    ) زينب(رواية  ، وهناك من يركز على      ١٩٠٥حملمد أمحد التميمي عام     

ديث الـذي   باسم مستعار، وميكن أن نعدها الرواية األقرب للشكل احل         ١٩١٥عام  صدرت  
كونته التجارب الالحقة، وهي رواية تنطلق من البيئة املصرية بأسلوب رومانسي، عن عالقـة              

مثـل  (ذلك شأن سائر الروايات العاطفية آنذاك في شأا  ) من الشعب (شاب غين بفتاة عادية     
  .، وكثري مما كتبه املنفلوطي أو عربه)دعاء الكروان لطه حسني

 الـذي  )غابة احلـق (فرنسيس فتح اهللا مراش املسمى و عمل  وهناك عمل آخر مميز ه -
حلـب  (يعتربه جابر عصفور عمالً رائداً مضموناً وشكالً، خصوصاً أا صـدرت مبكـراً              

  .، وهي أقرب للرواية الفكرية أو الفلسفية املتأثرة بثقافة مراش الفرنسية والعاملية)١٨٦٥
مـصر،  ثم سوريا  ثم ) موطنها األول (ان  اليت تنقلت من جبل عامل بلبن     زينب فواز    أما   -

فتعد رائدة الكتابة القصصية النسوية، بال منازع، بل إا تنافس الكتاب األوائل على ريادة فن               
  .أعماهلا السابقة زمناً على رواية زينب حملمد حسني هيكلفي الرواية العربية 

  

  :صعود الروایة. ٣
عشرين، مواكبة لتحوالت اتمـع العـريب       النصف الثاين من القرن ال    في صعدت الرواية   

بأقطاره وبيئاته وأطيافه، وقد وفّرت الرواية بإمكاناا السردية، ومبا تتسع له مـن اسـتيعاب               
التفاصيل والتقاط التغريات والتحوالت فرصة مثينة للتعبري عن حقبة صعبة، شـهدت ذيـول              

ا الفادحة وما تبعها من تبدالت      وآثاره  األوىل نكبة فلسطني االستعمار ورحيله، كما شهدت     
 أيضاً وكان اكتشافه إيذاناً بظهور حتوالت ارتبطت مبا خلّفه من آثـار             النفطوظهر  . مركزية

كذلك شهد النصف الثاين من القرن العشرين       . إقليمية ووطنية، وآثاره االقتصادية واالجتماعية    
ها بأحالم كثرية، لكنها خيبـت  اليت وعدت مواطنيالدولة القُطرية، أو دولة االستقالل     ظهور  
املستوى الواقعي، وباسم التحرر واالستقالل مورس االستبداد وحرمت الدميقراطية،         في آماهلم  

النكبـة الثانيـة    حـدثت   . وقُمعت وكممت الصحافة احلرة، وحوربت األحزاب املعارضة      
موحـات   وكانت النكبة اجلديدة ضربة أخرى حطّمت األحالم والط        ،١٩٦٧لفلسطني عام   

في مرت حروب وحتوالت متعددة، قبل أن تبدأ احلرب األهلية    ... وكشفت زيف الواقع العريب   
، ١٩٨٢احتالل بريوت عام    ثم ،  )١٩٧٨(ديڤيد اتفاق كامب   لبنان، ويوقع أنور السادات     



 ٦

مفاوضات مدريد واتفاقات أوسلو    إلى آل األمر   ثم ... خروج املقاومة الفلسطينية إثر ذلك    و
  .اخل... 

هذه التحوالت اهلائلة وجدت فيها الرواية مادة غنية اعتمدت عليها، وتشكلت من خالل             
خريطة موجزة ذلك أبرز هواجس الرواية واجتاهاا من الناحية املوضوعية والفكرية، وفيما يلي          

  :تربز أهم تلك اهلواجس واملناخات
لعالقة مع الغـرب بالتباسـاا      منذ زمن مبكّر ظهر اجتاه مميز يصور ا       : العالقة مع الغرب  . ١

  :املختلفة حضارياً وسياسياً، ومن أبرز روايات هذا االجتاه
  توفيق احلكيم: عصفور من الشرق. ١
  الطيب صاحل: موسم اهلجرة من الشمال. ٢
  مجعة محاد: أوروبافي بدوي . ٣
  مؤنس الرزاز: ناطحات السحابفي متاهة األعراب . ٤

كتابة الرواية العربية، فـصورت     في  منطلقاً لتيار واضح     شكّلت فلسطني : قضية فلسطني . ٢
، ١٩٦٧ ونكبـة حزيـران   ١٩٤٨تلك الروايات أحوال فلسطني كما رصدت آثار نكبة   

وظهر تيار املقاومة، وآخر لتصوير أحوال املخيمات والظـواهر االجتماعيـة واإلنـسانية           
  :ومن أهم روايات هذا احملور. الالحقة للنكبة

  .غسان كنفاين: حيفاإلى كم، عائد ما تبقى ل. ١
  .إميل حبييب: املتشائل، إخطية. ٢
  .رشاد أبو شاور: العشاق، البكاء على صدر احلبيب. ٣
  .إلياس خوري: باب الشمس. ٤
  .إبراهيم نصر اهللا: امللهاة الفلسطينية. ٥

منيـف  عبد الرمحن وأوضح من عبر عن هذه التحوالت : حتوالت النفط واجلزيرة العربية   . ٣
التيه، األخدود، تقاسيم الليل    : (رواية مخاسية تتكون من مخسة أجزاء بأمساء فرعية هي        في 

  .اجلزيرة العربيةفي ومن بعده ظهرت أصوات مميزة ). والنهار، املنبت، بادية الظلمات
صورت الرواية أحوال االستبداد، وظاهرة السجن الـسياسي،        : السجن والقمع السياسي  . ٤

  :ل ذلك عن أشواق احلرية ومن أمثلة هذا التياروعربت من خال
  نبيل سليمان: السجن، مسر الليايل. ١
  عبد الرمحن منيف: شرق املتوسط اآلن هنا أو شرق املتوسط مرة أخرى. ٢



 ٧

  صنع اهللا إبراهيم: تلك الرائحة. ٣
موعة مـن   لبنان آثاراً بالغة صورا جم    في خلّفت احلرب األهلية    : لبنانفي احلرب األهلية   . ٥

  :الروايات اللبنانية والعربية ومنها
  غادة السمان: كوابيس بريوت. ١
  توفيق يوسف عواد: طواحني بريوت. ٢
  حنان الشيخ: حكاية زهرة. ٣
  إلياس فركوح: قامات الزبد. ٤

في صورت جمموعة من الروايات خصوصية بعض البيئات : بيئات عربية، وصور من احمللّية   . ٦
  : البحرية أو الصحراء، مبا يظهر التنوع الثقايف، وأحوال الواقع ومن ذلكالريف أو البيئة

: عدد من أعمالـه   في يوسف القعيد   صورها  : )صورة الصعيد (الريف املصري   . ١
خـاليت صـفية    : روايتهفي اء طاهر   أخبار عزبة املنسي، بلد احملبوب، وكذلك       

  .والدير
الذي إبراهيم الكوين   أعمال  في صورا  جند  : الصحراء العربية وقبائل الطوارق   . ٢

نزيـف  : اعتمد مركزياً على أساطري تلك املنطقة وغدا الناطق بامسها ومن رواياته          
  .احلجر، الترب

، )شـجرة الفهـود   (مسيحة خريس   أعمال  في صورته واضحة   : الريف األردين . ٣
  ).حوض املوت(سليمان القوابعة و
كثري من في مدينة الالذقية وواقع املدينة البحرية  حنا ميناصور  : بيئة البحر وامليناء  . ٤

  .الياطر، حكاية حبار، حكاية رجل شجاع: رواياته وخصوصاً
الرواية العربية تيار واضح ركّز على معاناة املرأة العربيـة وقـضايا            في ظهر  : قضية املرأة . ٧

  :حقوق املرأة، ومن هذه الروايات
   .أيام معه: كوليت خوري. ١
  .الباب املفتوح: الزياتلطيفة . ٢
  .امرأة عند نقطة الصفر: نوال السعداوي. ٣
  نعد جواري لكملم : سحر خليفة. ٤



 ٨

صورت هذه الروايات الصراع السياسي، ورمسـت صـورة          :روايات التحول السياسي  . ٨
للتيارات السياسية املتعارضة، وتتميز بأا حمكومة بالرؤية األيديولوجية والسياسية، ومـن           

  :أمهها
  حنا مينة: يوم غائمفي  الشمس .١
  صنع اهللا إبراهيم: جنمة أغسطس، أمريكا نللي. ٢
  زيد مطيع دماج: الرهينة. ٣
  الطاهر وطّار: الالز. ٤
  مؤنس الرزاز: البحر امليتفي أحياء . ٥

التجربة العربية مقابل   في وهي روايات قليلة    : روايات اهلاجس الفكري والرؤية الفلسفية    . ٩
وع الواقعي ورواية اهلموم االجتماعية والسياسية، ومن الروايـات ذات االرتبـاط            غلبة الن 

  .باهلواجس الفكرية والفلسفية
  جنيب حمفوظ: أوالد حارتنا. ١
  جربا إبراهيم جربا: الغرف األخرى. ٢
  فاضل الربيعي: ممرات الصمت. ٣
  إدوار اخلراط: حجارة بوبيللو. ٤

ر واضح عرب االعتماد عل تقنيات الـسرد التراثـي، أو           وهو تيا : تيار املوروث السردي  . ١٠
  :حماولة إحياء نوع سردي قدمي، ومن أمثلة هذا التيار

  حممود املسعدي: حدث أبو هريرة قال. ١
  جنيب حمفوظ: رحلة ابن فطومة. ٢
  هاشم غرايبة: املقامة الرملية. ٣
  إبراهيم درغوثي: الدراويش يعودون من املنفى. ٤
  واسيين األعرج: نوار اللوز. ٥
  صالح الدين بوجاه: النخاس. ٦

هناك تيار اختار التاريخ سبيالً ملعاجلة الواقع، فكانت املادة التارخيية هي           : روايات تارخيية . ١١
  :املكون واملادة األساسية، ومن هذه الروايات

  مجال الغيطاين: الزيين بركات. ١



 ٩

  رضوى عاشور: ثالثية غرناطة. ٢
  زياد قاسم: ، الزوبعةأبناء القلعة. ٣

هناك روائيون من أصول عربية، كتبوا لغات أخرى معبرين عن          : روايات اهلجرة اللغوية  . ١٢
  : هواجس عربية وشرقية ومنهم

  جنمة: كاتب ياسني. ١
  ليلة القدر: الطاهر بن جلّون. ٢
  ليون اإلفريقي، حدائق النور: أمني معلوف. ٣

  . ومليكة مقدم ورشيد بوجدرة وغريهمحممد ديب وآسيا جبار: وكذلك كتابات
  

  :وجائزة نوبل. ..الروایة : نجیب محفوظ. ٤
قد يكون اسم جنيب حمفوظ من األمساء الشائعة يف األوساط العربية، سواء أكانت أوساط              
املثقفني، أم الناس العاديني الذين ال شأن هلم باألدب وشؤونه، وجمرد شيوع هذا االسم وألفته               

 على مدار عقود    شهرة اليت متكّن حمفوظ من بلوغها     بية مؤشر مبدئي على تلك ال     على األذن العر  
 -طويلة، سجل خالهلا ديواناً جديداً ينطوي على فرادة خاصة يف املوضوع واألسلوب، وحفّز            

 قرناً بكامله على مزيد من العطاء واحليوية، فلم يكتـف بنـشاطه             –مثلما هم العباقرة دوماً     
الشخصي، وإمنا حرك الساكن يف الكتابة، وغير يف مراتب أجناس األدب، وجـذب مجهـوراً       
كبرياً يف مصر والعامل العريب، وشجع بإنتاجه املتميز حركة النقد العريب، اليت وجدت يف نتاجه               

  .كرتاً لنشاطها
 اجلـائزة  ،١٩٨٨ظ، أول أديب عريب، ينال جائزة نوبل لـألدب عـام        جنيب حمفو  -

 عن مالبسات منحها، وعمن يسيطر عليها، لكن لاألسطورية واألوىل يف العامل رغم كل ما يقا   
جمرد ارتباط امسه ا، نقله إىل قطاعات أخرى يف العامل الشاسع، فصار امسه مألوفاً عند القارئ                

ن القارئ العريب، وبذلك جنح يف اختراق كل احلجب والعوائق، فتم           الغريب، وإن بدرجة أقل م    
إدراج اسم يتميز بلكنة عربية، ضمن قائمة أعجمية هي قائمة الفائزين ا يف حقول متعـددة                

  .على مستوى العامل
الذي ولد فيه، وكان ترتيبه األخـري      من حي اجلمالية    ) ١٩١١مواليد  (بدأ جنيب حمفوظ    
كان لدي إحساس باحلرمان    :(وات، وكما يقول بلسانه عن نشأته املبكرة      بعد أخوين وأربع أخ   

 وصلت سن اخلامسة كان الفرق بيين وبني أصغر أخ يل مخسة عشر عامـا،             امن األخوة فعندم  



 ١٠

وأغلب حيايت يف بيتنا كأنين طفل وحيد لذلك انعكس هذا يف تصويري لعالقات األخـوة يف                
  ).الثالثية وبداية واية وخان اخلليلي

  

  من مصر القدیمة إلى القاھرة الجدیدة
ـ           هأما أول ظهور حملفوظ يف عامل التأليف، فيتمثل يف إطاللة شبه جمهولة عندما ظهر امس

على كتاب مترجم، يشري إىل معرفته للغة اإلجنليزية، وإىل اهتمامه مبصر دون غريهـا، ونعـين              
جنيب حمفـوظ  لثالثة األوىل مل يغادر رواياته افي و .)١٩٣٢/مصر القدمية (كتابه األول املترجم    

، وكفاح  ١٩٤٣/، ورادوبيس ١٩٣٩/األقدار عبث:  فكتب أعماله املبكرة   ،)مصر القدمية (
، اليت حاول فيها استنادا إىل وقائع التاريخ املصري القدمي  بناء روايـة تارخييـة                ١٩٤٤/طيبة

أجنزه السرد العريب يف بداياتـه      بدالالت ال تفتقر إىل املعاصرة، لكنها أيضا ال تبتعد كثريا عما            
  . التارخيية كما عند جرجي زيدان أو غريه ممن اختاروا هذا النمط من السرد واشتهروا به

  

  التحول إلى الواقعیة والمكانیة
، يبدأ حمفوظ عهداً مغايراً، حيث ينتقل إىل ذلك العامل الذي           رواية القاهرة اجلديدة  مع  

كن مع تركيز أوضح على املكان، وبالرغم من شـدة   ل )مهس اجلنون (قصص  المسه يف بعض    
زقاق (وضوح الشخصيات يف هذه املرحلة، فإن املكان يبدو هو البطل، وهذا ما ينسحب على              

،وما يشبههما من روايات واقعية، فمحفوظ يف هذه املرحلة ينطلق من           )خان اخلليلي (و) املدق
تلئ باحلراك، وتندفع لتكـشف عـن       مكان حمدد شبه معزول، لكن الرواية حتوله إىل مكان مم         

عالقاته الداخلية وعن حتوالته اليت ترتبط بتأثريات من اخلارج لكنها تفعـل فعلـها يف عاملـه                 
  . الداخلي

يرسم يف مفتـتح الروايـة   ) حمفوظ(لوجدنا ) زقاق املدق(ولو وقفنا وقفة خاطفة عند   
، )ق به من مـسارب الـدنيا      شبه عزلة عما حيد   في يكاد يعيش   (مشهداً للزقاق الصغري الذي     

خيتار زمن الغروب ليكـون أول      ثم وتتقدم هذه الصورة املكانية األليفة على أي عنصر آخر،          
حلظات رمسه وتقدميه، والزمان هنا ليس إالّ مؤشراً على تالشي املكان وبدايات أفوله وتغـريه               

  .رغم مظاهرة االنعزالية
  

  روایة األجیال...الثالثیة
، لكنه تأخر   ١٩٥٢ اليت أجنز كتابتها قبل ثورة يوليو        بالثالثيةملرحلة  يتوج حمفوظ هذه ا   
بني القصرين، قـصر الـشوق،      :  بعناوينها الالفتة  ١٩٥٧-١٩٥٦يف نشرها فظهرت عامي     

، أما العنصر الذي أضيف إىل الثالثية فضالَ عن بالغة املكان وبطولته، فهـو عنـصر          السكرية



 ١١

ة أجيال، عرب مالحقة أسرة عبد اجلواد، ومتابعة أفرادهـا  الزمن، فقد متكن حمفوظ من بناء رواي  
وأجياهلا جيالً جيالً، دون أن حيصر هذه األجيال مكان واحد، إذ استلزمت حتوالت القاهرة أن            
تتنقّل الرواية بني أمكنة متعددة، وفق منطق املدنية وحتوالا، ووفق حركة األجيال اليت تتنقـل              

  .ا صورة القاهرة وحتوالامكانيا وحضاريا وتعكس يف نقال
بصمت ماكر، قبل أن يستعيد حاسته الـسردية       مصر  في الثوري  واجه حمفوظ التحول    

من جديد، متنقالً إىل منطقة الداخل بدالً من اخلارج، مستندا إىل ثقافته الفلسفية اليت كاد أن                
روايتـه  خلربة أجنز   يتخصص فيها بعد ليسانس الفلسفة منتصف الثالثينات، استنادا إىل تلك ا          

   . بعد أن قضى حوايل أربعة أعوام يف التخطيط والكتابة١٩٥٩عام ) أوالد حارتنا ( املهمة 
  

  الروایة النفسیة والتقیة السیاسیة
 يلجأ إىل الفرد الذي ال ينفصل عن اجلماعة، لكن الرواية           رواية اللص والكالب  ومع  

مة سعيد مهران أزمة البطل املفـرد، وأزمـات         تركز عليه يف حالة اإلفراد ال اجلمع، وتبدو أز        
النفس الوحيدة اليت تريد أن تواجه جمتمعاً بأكمله، نتحـول إىل مـا يقـرب مـن الروايـة                   

امل أو قصة الكون، ولعل هـذه       السيكولوجية، بدالً من رواية األجيال ورواية املكان،ورواية الع       
السمان واخلريف، والطريـق،    :  التالية الداخل قد هيأت السبيل لرواياته    إلى النقلة من اخلارج    

  .والشحاذ
وقد نسمي هذه املرحلة مبرحلة التقية األدبية، إذ هي تعويض عن تناول الواقع وتركيز              
على قطاعات ال تغضب الصورة، لكن التقية السياسية أتاحت حملفوظ مدى تعبريياً يتداخل فيه              

ه وجيدد كتابته، أي أن التحدي الـذي  توى السيكولوجي وأتاحت له أن يطور أسلوبالرمز واحمل 
 كان نافعا للكاتب ألنه حتول إىل حتد إبـداعي جنـح   يرمبا تأسس على نوع من اجلنب السياس    

  .حمفوظ يف العبور منه إىل مناطق جديدة من التعبري الروائي اجلديد
 اختار أن يعزل شخصياته يف زورق أو عبـارة          )ثرثرة فوق النيل  (روايته  وحني كتب   

 من جماتها يف أمكنتها التقليدية، ومل يتخل عن األنظمة اجلمالية اليت تتناسب مع التقيـة                بدال
) الكرنك  ( السياسية، ومل يظهر النقد الصريح للثورة إال بعد وفاة عبد الناصر، كما يف رواية               

اءاا اليت مجع فيها شخصياته يف املقهى الذي محلت الرواية امسه، وهي شخصيات متباينة يف انتم
  .الفكرية والسياسية

  

  :قاھرة نجیب محفوظ
إنه حمفوظ وال أحد غريه، يف حتوالته وجتواله البليغ يف النفس الفردية ويف وجدان اتمع  
، بل يف الوجدان اإلنساين كله، من التاريخ إىل املكان النابض بالبشر واحلركـة إىل الزمـان                 



 ١٢

القاهرية مستمدا منها كل احتمـاالت الـسرد،       بأمكنته وأجياله ،وقد ظل حمافظا على نكهته        
: مكيفا معها األساليب والتقنيات على حنو ال حتس للصناعة أثرا فيها، وهلذا تبدو العبارة الشائعة

  .قاهرة جنيب حمفوظ عبارة دالة على الكاتب الذي أسهم يف تشكيل املدينة
  

  عالمات كبرى: القصة القصیرة. ٥
  :القصة القصیرة
اإلجياز واالختزال، واالعتماد على خيط أو عنصر      إلى ة نوع سردي مييل     القصة القصري 

جلسة واحدة، وحببكتها اليت تبدأ غالبـاً وسـط         في مركزي واحد، متيز بقصرها إذ تقرأ       
  )١(.األحداث، ومبحافظتها على وجهة نظر واحدة وموضوع واحد ونربة واحدة

أواخر القرن التاسع عشر وبدايات في ية  وقد نشأت بصورا احلديثة متزامنة مع نشأة الروا       
القرن العشرين، كما نضجت ونشطت مع تطور الصحافة وظهور أعداد متزايدة من اـالت              

في أما  . تعدد التفاصيل واألحوال اليت استلزمت التعبري القصصي املوجز       إلى والصحف، إضافة   
  : السرد املوجز ومن أمثلتهأشكال منفي املوروث السردي العريب فنجد للقصة القصرية منابع 

ت (وأقدم كتاب ختصص فيها هو كتاب أمثال العرب للمفضل الـضبيب            : قصص األمثال . ١
  ).ه١٧٨

  ).ه١٤٢ت(كتاب كليلة ودمنة لعبد اهللا بن املقفع في كما : احلكاية الرمزية واخلرافية. ٢
  ).ه٢٥٥ت(كتاب البخالء للجاحظ في كما : قصص البخالء ونوادرهم. ٣
، وكذلك ما جـاء  )ه٢٥٦ت(األخبار املوفقيات للزبري بن بكار     في كما  : تاب األخبار ك. ٤

  .الفرج بعد الشدة: كتابه اهلامفي عند القاضي التنوخي 
  ).ه٢٩٨ت(وأشهرها مقامات بديع الزمان اهلمذاين : املقامة. ٥

  

                                         
، والحظ املقارنة   ٢٨-٢٦، ص   ٢٠٠٢ لبنان ناشرون،    لطيف زيتوين، معجم مصطلحات نقد الرواية، مكتبة      : انظر .1

 .بني القصة القصرية والرواية



 ١٣

  :رواد القصة القصیرة. ١
حممـد  :  ومن تلك األمساء، العربية احلديثةالتأريخ لبدايات القصةفي هناك أمساء كثرية تتردد     

تيمور، حممود تيمور، عيسى وشحاتة عبيد، حممود طاهر الشني، إبراهيم املازين، خليل بيدس،             
  . وغريهمحممد صبحي أبو غنيمة، حيىي حقّي، علي الدوعاجي،

هو أشهر أعـالم القـصة      ) ١٩٧٣-١٨٩٤(القاص املصري حممود تيمور     : حممود تيمور  •
جمرى القصة في اإلنتاج، ولذلك فقد كان لكتاباته تأثر واضح في  وأوضحهم غزارة    األوائل،
بيت عريب  في جانب ثقافته العربية الرصينة إذ تتلمذ       إلى وقد تأثر بالقصة الغربية     . وتطورها

حممـد  (وأخيـه األكـرب     ) أمحد تيمور (عريق تشيع فيه الثقافة الكالسيكية بتأثري من والده         
قرابة ثالثني جمموعـة قصـصية وعـدد مـن الروايـات            إلى اج تيمور   وصل إنت ). تيمور

استطاع أن حيقق توازناً حساساً بني      : (ويقول صربي حافظ بأن حممود تيمور     . واملسرحيات
في عناصر القصة املختلفة، ويوجد شخصيات إنسانية مقنعة، وحالة قصصية ناضجة، غنيـة       

  )٢().مادا وبنائها وصراعها
. زامر احلي، دنيا جديدة، الشيخ سيد العبيط      : ات القصصية حملمود تيمور   من أبرز اموع  

، وبصفة عامة   )١٩٧١(بنت اليوم    وآخرها   )١٩٢٥(الشيخ مجعة   وأول جمموعة لتيمور هي     
فقصص تيمور ذات نفس رومانسي حمبب، ولغتها أقرب للبساطة وللغة احلياة املناسبة للقـصة              

كريس فن القصة القصرية من خالل غزارة إنتاجه ونشره         تفي الكاتب الفضل   لهذا و. القصرية
وميكن القول بأن القصة العربية ظلت علـى        . الصحف واالت، على مدى عقود متتابعة     في 

مدى عقود طويلة متأثرة حبضور حممود تيمور ومدرسته القصصية، اليت تركـز علـى إبـراز                
، وتيمور نفسه )موباسان(فرنسية رائد القصة ال شخصيته، وعلى احلبكة القصصية كما طورها       

إعالن خفي عن تـأثره ـذا       في توقيعاً رمزياً موعته األوىل     ) موباسان املصري (اختار اسم   
  .القصة العامليةفي الكاتب املميز ذي األثر البليغ 

  

  :عالمات أساسیة: القصة العربیة. ٢
، وصار عدد كتاـا     النصف الثاين من القرن العشرين تطورت القصة تطورات بليغة        في 

  :باملئات، وميكن التمثيل على غناها باألمساء العربية التالية
  :المغرب العربي  :مصر

                                         
تاريخ كمربدج لألدب العريب، الترمجة العربية، النادي األديب الثقايف، جدة،          : فيصربي حافظ، القصة القصرية     : انظر .2
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 ١٤

  يوسف إدريس  
  أبو المعاطي أبو النجا
  يحيى الطاهر عبد اهللا

  محمد مستجاب
  محمد عبد الحليم عبد اهللا

  )تونس(علي الدوعاجي   
  )تونس(محمد العروسي المطوي 

  )المغرب (زفزافمحمد 
  )المغرب(محمد شكري 
  )الجزائر(زهور ونّيسي 

  )الجزائر(عبد الحميد بن هدوقة 
  )ليبيا(خليفة التليسي 

  :العراق  :سوريا ولبنان
   )لبنان (يوسف حبشي األشقر  

  )سوريا(زكريا تامر 
  )سوريا(عبد السالم 

  فؤاد التكرلي  
  ورينعبد الملك 
  محمد خضير

  عبد الرحمن مجيد الربيعي
  :الجزيرة العربية  :واألردن فلسطين

  محمود سيف الدين اإليراني  
  عيسى الناعوري
  محمود شقير

  خليل السواحري
  فخري قعوار

  صالح أبو اصبع
  جمال حمدان
  إلياس فركوح

  )السعودية(عبده خال   
  )السعودية(يوسف المحيميد 

  )الكويت(ليلى العثمان 

كتابـة  في ن كانت هلم خصوصية      وفيما يلي نبذة عن مناذج من كبار القصاصني الذي         -
  :القصة القصرية

  :  القصة الواقعیة:یوسف إدریس. ١
الطب ليصبح أحد أبرز أساتذة القـصة       لم جاء من عا  ) ١٩٩١-١٩٢٧(يوسف إدريس   

العربية الواقعية، فقد متكّن من إشباع القصة الواقعية اليت ظهرت بوادرها عند حممود طاهر الشني               
مدرسة فنية إلى ، وطورها حىت حتولت  )تونس(وعلي الدوعاجي   ) نيفلسط(وجنايت صدقي   ) مصر(

، وصاحب  مسار القصة القصرية الواقعية   في يوسف إدريس العالمة الكربى     ولذلك يعد   . بليغة
املنحى الواقعي، وأبرز األعمال القصصية ليوسف      إلى جتارب عربية كثرية اجتهت     في األثر الفاعل   
  :إدريس هي



 ١٥

، العسكري األسـود وقـصص أخـرى        )١٩٦١( آخر الدنيا    ،)١٩٥٤(أرخص ليايل   
، العتب على   )١٩٧١(، بيت من حلم     )١٩٦٩(اهة  ، الند )١٩٦٥(، لغة اآلي آي     )١٩٦٢(

  ).١٩٨٨(النظر 
تعتمد قصص يوسف إدريس على مادة الواقع املصري بصورة مؤثرة، ولذلك فقصصه أحد     

الواقع هو الكتاب الذي يقرأ منه يوسف       البوابات األساسية لفهم الشخصية املصرية وقراءا، ف      
تأمـل الواقـع    في بداية جتربته الكتابية قضى عامني      في أنه  إلى إدريس، ويشري الكاتب نفسه     
  .ودراسة الشخصيات الواقعية

  
  :  القّصة التعبیرّیة:زكریا تامر. ٢

هور منذ بداية الستينات إيذاناً بظ    ) ١٩٣١مواليد دمشق   (كان ظهور القاص زكريا تامر      
مدرسة قصصية مميزة، يطلق عليها التعبريية أو الذاتية أو الشعرية، ومع أا ذات منطلق واقعـي      

لكنها تبتعد عن التناول املباشر للواقع بأساليب إحيائية وتعبرييـة          ) ليس هناك قصة غري واقعية    (
  .متعددة

  :أما أعمال زكريا تامر فثماين جمموعات قصصية هي
، دمشق  )١٩٧٠(، الرعد   )١٩٦٣(الرماد  في ، ربيع   )١٩٦٠(صهيل اجلواد األبيض    

، سنـضحك   )١٩٩٤(، نداء نوح    )١٩٧٨(اليوم العاشر   في ، النمور   )١٩٧٣(احلرائق  
  ).٢٠٠٠(، احلصرم )١٩٩٨(

من عناصر العامل الواقعي، يبين     : (ويعلّق حممد كامل اخلطيب على جتربة زكريا تامر بقوله        
غري معقول، عاملاً ميكن اعتباره معادالً فنياً لوجهة نظر الكاتـب           زكريا تامر عاملاً غري واقعي، و     

  )٣(). االجتماعية حول العامل الواقعي واتمع–الفلسفية 
  :وميكن إجياز أبرز خصائص القصة التعبريية كما عمقها زكريا تامر فيما يلي

ما يـستلزم نـشاط     الالمعقول، وهو   إلى الغرائيب، ومن املعقول    إلى االنطالق من الواقعي    . ١
  .املخيلة وفعالية الدمج بني املمكن واملستحيل
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 ١٦

الرموز اإلنسانية واحليوانية والطبيعية، واسـتخدام   : حضور الرمز بإمكاناته وطاقاته املختلفة    . ٢
إطار احلاضر وتوقّع سلوكاا    في رموز تراثية واستحضار شخصيات من املاضي ووضعها        

  .اجلديدة
الكـائن  في الالوعي والعامل البـاطن     لم كوابيس وكل ما ينتج عن عا     تقنيات األحالم وال  . ٣

  .اإلنساين
القصة إلى نقل لغة الشعر احلديث     في الرؤية واللغة، وزكريا تامر أسهم      في  السمة الشعرية    .٤

  .ملسات فنية مميزة، ولذلك تفيض قصته بالصور واألخيلة واإليقاعلها فأضاف 
حتطيم التسلسل املنطقي لألحداث، فصارت ذاكرة الشخصية       إلى السرد املشوش، جلأ تامر     . ٥

مثل هذا احلال حتضر الذكريات والرغبات ممزقة       في وأحالمها وكوابيسها هي األساس، و    
قصصه حبكة مـشققة أو     في ولذلك ليس لديها حبكة باملعىن املعروف، بل        . غري منظّمة 

  .ممزقة تشبه متزقات الواقع العريب
سترجاع واالستباق عرب حضور حاسة التـذكّر وحاسـة التوقـع، أي            حضور تقنيات اال  . ٦

في استذكار أحداث ماضية، ورسم سيناريوهات مفترضة لوقائع مستقبلية وهذا يـساهم            
  .خلخلة السرد، وتعميق مفهوم احلبكة املمزقة

 حضور عناصر من السخرية السوداء وعناصر التهكم واإلضحاك وبالغة املفارقة القصصية،            .٧
  .من خالل إبراز تناقضات الواقع وفضح املسكوت عنه

  
  القصة القصیرة جدًا: محمود شقیر. ٣

على مدى زمين طويل يزيد عن أربعة ) ١٩٤١مواليد القدس (متتد جتربة حممود شقري 
يرتبط شقري مبجلة األفق اجلديد عقود، شهدت حتوالت واختبارات للكاتب والكتابة، و

: مثلعها اقترن امسه بالقصة القصرية إىل جانب أمساء بارزة  فم،)١٩٦٦-١٩٦١(املقدسية 
فخري قعوار، حيىي خيلف، صبحي شحروري، خليل السواحري، منر سرحان، الشهيد ماجد 

:  وقد صدرت حملمود شقري ما يقرب من عشرين جمموعة قصصية، منها...أبو شرار وغريهم 
 مرور – ١٩٩١النوافذ،  صمت – ١٩٧٧ الولد الفلسطيين، – ١٩٧٥خبز اآلخرين، 

وصدرت له . ٢٠٠٤ ابنة خاليت كوندوليزا، – ٢٠٠٣ صورة شاكريا، – ٢٠٠٢خاطف، 
  .اخل... قصص لألطفال والفتيان، وكتب القصة الواقعية، والقصة القصرية جداً



 ١٧

الواقعي إىل قصة العامل / أما التحول األبرز فيتمثل يف التحول من قصة العامل اخلارجي
  .سي واالنفعايلالنف/ الداخلي

، عندما ١٩٨٦) طقوس للمرأة الشقية( القصصيةوقد بدا هذا التحول ساطعاً يف جمموعته 
، كشكل قائم على االختزال واالقتصاد اللغوي، واالمتالء القصة القصرية جداًاجته إىل شكل 

رق النثر الداليل بصورة تذكر باحملموالت اجلمالية للشعر، وبطريقته اليت ختتزل التفاصيل وتفا
 أما تبعات هذا التحول فكثرية، .الذي مييل إىل نوع خاص من اإلطناب أو االستطراد التعبريي

وستلحق تغريات حامسة بالسمات املختلفة للقصة القصرية، ستتخلخل تلك السمات، وتتكيف 
  .مع التغري احملوري يف الرؤية

 


