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 المقدمة

لمانااللمااستعمله20الواقعيةفيأوروبامنأواخرقيرجعالنقادانتشارمصطلح

الفرنسيون،وتحددت ،وشكلتتلكالكتابات 20معالمهفيالثلثالثانيمنالقرنثم

ولىللواقعيكماقامتالواقعيةتحتتأثيرالحركةالعلميةالفلسفيةمناالالنقديةالمبادئ

 فعل رد ونتيجة ثانيةاالجهة، منجهة الرومانسية العاطفيالذياتسمتبه .فراط

بتحليلالواقع،وتقديمصورعنهقصدعالجه،لذلكاتجهواإلىالفنوندباءاالوعني

النثرية، ومن .نساناالأقدرحسبرأيهمعلىتصويرالواقعوتحليلمشكالتانها

النثرية الفنون هذه بين : الرواية ) النثرية الفنون الحكاية،)أم القصة، فالفن .الخ...،

قصيرةفهيمنبينالفنونالنثريةرواجاونضجاالذيلمعوجدينيإليهفنالقصةال

المجالأللنواع فاسحا الثانية تقلصسلطانالشعرعقبالحربالعالمية وذلكبعدما

اال حياة بتصوير لتقوم الجديدة، االدبية الفكريونموه فيتطوره جتماعياالنسان

 – .والحضاري

منالقرنالعشرينوبدايةالقرنولقداستطاعتالقصةالقصيرةخاللالفترةاألخيرة

ترسيخ فتمكنتمن الكتابة في جديد اتجاه على انفتاحها ذلكبّ تحق أنًا، الحالي

 الكتابعلىرأسهم من بمجموعة العميقة فنـ ثراء ""جذورهاّق الوادي الّذي"طه

وتنو لثرائها بواقعه،ً دائم ، اآلخرين الكتاب تجاربّ بقية على تجربته فهذاعلت

تلكاألحداثالجوهريةمن الفنيًا القصاصايسعىإلىربطمعاناتهّعهاونضجها

خاللتجربتهوخبرتهفياستيعابالحياة،فيعملعلىتصويرّمستنبطًذلكبإحساس

منالرواد،ّلهليكونرائدرادنسالنثري،وقدبداليأناماأجديدمنخاللهذاالج

عفيهذاالميدانبمختلفنتاجاتهفيالوطنالعربيخاصةالجزائر،الذينكانلهمبا

والتياتخذهاوسيلةلتصحيحعقائدالناس،ونشرالفضيلة،ومحاربةالرذيلة،فاعتبرها

طبيعة إلى عودا في األمة توجيه و واألدبي، يني الوعيّ بعث في األمثل السبيل

الص و االجتماعي بدينهاّ ربطها و رفضأصالتها على النفوس تحفيز و حيح،

المستعمرالفرنسيومحاربته

نالمظهرالخارجيوابعناالولوقداشتملبحثناعلىمقدمةوفصلينفجعلناالفصل .

للكتابمقسمعلىالمبحثين
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 االهمية–منهج–تلخيص–وصفالكتاب:المبحثاالول

 طهالوادي"ترجمةحياةالمؤلف:اماالمبحثالثاني"



مقسمةعلى."الدراسةالنقذيةللكتاب:وفيالفصلالثانيبعنوان .مماسنراهفيمابعد

فقدعالجنا .فيبحثنااالساسانهاوركزناعلىالقصةالقصيرةفيالجزائرمبجثين

أخرظهورهاضافةإلىأسبابتاالدبالغربيوالعربيوخصائصهاباالأصولهافي

وغيرها تطورها ومراحل الجزائر للقصة في نقدهم في النقاد من مجموعة واخترنا

بينهم من القصيرة مرتاض،: المالك عبد الركيبي، خليفة هلال عبد مصايف، محمد

 .الخ...إسماعيلغموقات،

صةتضمنتأهمالنتائجاستخلصناهامنالتحليلوالدراسةواعتمدناالخيرخاالوفي

محمدمصايف،القصة  :فيالعملعلىمجموعةمنالمصادروالمراجعنذكرمنها

وراساالعبدهللخليفةالركيبي،  .لستقالاالالقصيرةالعربيةالجزائريةفيعهد

تطور  .القصةالجزائريةالقصيرة مقدمةد :فيالشعرالعربي،ودراساتأخرى

 .عرج،اتجاهاتالروايةالعربيةفيالجزائراالواسيني  .النثرالجزائريالحديث

بعد،وكانآخرما والتيستذكرفيما منالمصادروالمراجعالتياعتمدناها وغيرها

 احتوتههذهالمذكرةهوضبطفهرستفصيليلجميععناصرالبحث

  :االشكالية  - أ

رةفيجتماعيفيبلورةتصورنقديومعرفيحولالقصةالقصياالكيفأسهمنقدهم

 -الجزائر؟

 وكيفأسهمالنقادالجزائريونفيتقدهمللقصةالقصيرة؟

 فيظهورهذاالفنالجديدفيالجزائر؟طهالواديهودور

  أنيبدعطهالواديهلاستطاع_ومامدىتأثيرهعلىالقصةالقصيرة؟ّ

قصصاقصيرةترقىإلىمستوىالفنيوالجماليّ؟ّ
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 _ هذهالقصصالقصيرةمعبرةعنمعاناةالشعبالجزائريهلكانتفعال

 :اسباب اختيار هذا الموضوع  - ب

القص القصة لنقد الدراساتالمختلفة الكشفعن في الملحة ارتأيتأنولرغبتي يرة

دراسةالكتابالقصةديوانالعربقضاياونماذجيكونعنوانبحثي

موضوعهوقيامالواقعيةكأنجحالطرقولعلأهمالعواملالتيدفعتنيلدراسةهذاال

فنمفتوح القصيرة إنالقصة ثم الفنمنأجلتجسيدالواقع لطبيعة مالءمة وأكثرها

سرةاالخرىويقومأحيانابمحاكاةنسيجالحياةالفرديةمنجواالعلىسائرالفنون

فكارفيالحياةاالوالتصويرالدقيقوالرائعألروعالتأمالتو

 جثمنهج الب - ت

ينصعليهنقد . فيالتحليلوالدراسةالمنهجالوصفيالتحليليفيإطارما وانتهجنا

بداعيمنجهةثانيةاالالنقدوهوعمليةمتعلقةبالنصالنقديمنجهةوالعمل

 اهمية البحث  - ث

تكادفالطاكبيرا،تنظيراوإبداعاونقدا،اللجميليختلطبغيرهمنالفنوناختهذاالفنا

الحهمالم تستقلعنفنونالروايةوالمسرحيةوالشعروالمقالةالقصصيةوالصورة

فيأذهانالنقادوالفيأعمالالباحثينحتىصاركلناقدأوباحثيدليبدلوهفيهذا

الفنالمراوغدونأنيعلملهحدودا،فيتخذمنالقصةالقصيرةموضوعاأوعنواناأو

القصيرةوحدهامبتالةبهذاالخلطدونالشعروالدومنهناظلتالقصة .مادةلبحثه

ارمالحداثتهاوطبيعةتكوينها،ومنثمكانتهناكحاجةماسةلتأصيلهذاالفنوتبيان

 تصنيف بغية خصائصبنيته وإظهار االحدوده وتحليلاالعمال وصفها ثم دبية

عناصرهاالفنية

 الصعوبات التي واجهتها  - ج

واليمكنأليبحثمهمابلغتدرجتهالعلميةأنيكونبمنأىعنصعوباتتعترض

مسالكه وعورة البحثو إلىصعوبة أشير لذلكينبغيأن بحثه، فيإنجازّ طريقه
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خاصةإذاتعلقاألمر"طهالوادي""حيثليسمنالسهلكتابةبحثفيمقاماألديب

ال مشكلة إلى إضافة القصصية، تخصصموضوعبأعماله التي المراجع و مصادر

"" الوادي فيالجزائرطه القصيرة القصة رائد متفرد" ليسكموضوع كمبحثو

  بذاته

تمكنتمنانجازهذهالمذكرةالتيأعانتنيعلياكمالهالماقدمتهليهللاوبفضلمن .

 فجزاها تصحيح و وقراءة وتوجيه نصح خيرالجزااالمن على له
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 الفصل االول

 ده الوادي( القصة ديوان العرب تماذج و قضايا )الرؤية النقذية للكتاب 

 

  اتعريف بالكتاب : المبجث االول 

  طه الوادي "تبذة عن حياة المؤلف  : الثاني المبجث" 
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 بطاقة فنية للكتاب 

 بطاقة فنية للكتاب

 

 'نماذجوقضايا'القصةديوانالعرب:          عنوان الكتاب 

 

 طه الوادي        :                   المؤلف 

 

 العربية:                        اللغة 

 

 الشركة المصرية بيروت –مكتبة لبنان :                  دار النشر 

 

 0222:                    سنة النشر 

 

 االولى:                        الطبعة  

 

                    777:          عدد صفحات الكتاب  
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:صورة غالف الكتاب   

 



 .………………………………………………………الفصل االول
 

4 
 

 

 :وصف الكتاب  -2

،فيكلكتابيصدرفيها،إلىمعالجةموضوعأوقضيةأدبية"أدبيات"رميسلسلة

والسلسلةفيمجموعها.معالجةعامةشاملةيفيدمنهاالقارئالعاموالقارئالمتخصص

أدبيةمتكاملة،والتقتصرفيتناولهاللموضوعاتعلىاألدبالعربيتمثلموسوعة

 فحسب،بلتتجاوزهإلىاآلداب

الكتابيحتويعلىغالفورقيلونهازرقممزوجباشكالمربغيةذاتلوناصفر

وناالبيضوهذايشيرالىاهميةموضوعنااالوعنوانكتابمكتوببخطغليظب

دبيومدىاتصالهبفرعنااال

صفحةمجزءةبينمقدمةوقسمينكلقسميتناولدراية777الكتابيحتويعلى

نقذيةالتيستنطرقالىمعرفتهامنالفصلالثانيللدراسةالباطنيةوخاتمةثميليها

فهرسالمحتوياتللكتاب

المؤلفالعربي و منطرفالدكتور العربية الكتابكتبباللغة هذا الوادي" "طه

2111بلبنانسنة

ذاالكتابيقدمرؤيةواقعيةواعيةللمشهدالقصصيالعربيالمعاصر،تتناولالقصةه

منحيثقضاياهاالنقدية،ونماذجهااإلبداعية،وتطرحدراسةنقديةموضوعيةلنماذج

ودراسة القصصيفيالوطنالعربي، للمشهد وعرًضا منالتراث، قصصيةقصيرة

كماتقدمنصوًصامختارةتمثلمعظماألصوات،وأهم.نيةالسرديةتحليليةلعناصرالب

لالتياراتمنحيثالرؤيةوالشك
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 :ملخص الكتاب  -0

،فيكلكتابيصدرفيها،إلىمعالجةموضوعأوقضيةأدبية"أدبيات"ترميسلسلة

والسلسلةفيمجموعها.معالجةعامةشاملةيفيدمنهاالقارئالعاموالقارئالمتخصص

تمثلموسوعةأدبيةمتكاملة،والتقتصرفيتناولهاللموضوعاتعلىاألدبالعربي

إلىاآلدابغيرالعربية بلتتجاوزه فحسب، بتعريف. تعنىأساسأ والسلسلةوصفية

أوالحافلة الجدلية األدبية فيالقضايا القاطعة وتنأىعناألحكام القارئبالموضوع،

 .بالخالفات

رؤيةواقعيةواعيةللمشهدالقصصيالعربيالمعاصر،تتناولالقصةيقدمهذاالكتاب

منحيثقضاياهاالنقدية،ونماذجهااإلبداعية،وتطرحدراسةنقديةموضوعيةلنماذج

القصصيفيالوطنالعربي،ودراسة قصصيةقصيرةمنالتراث،وعرضةللمشهد

رةتملمعظماألصوات،وأهمكماتقدمنصوصامختا.تحليليةلعناصرالبنيةالسردية

.التياراتمنحيثالرؤيةوالشكل

 الكتاب محطة -جاءت عنوانيه من يتضح كما : والفرعي قسمين-الرئيسي في

المحتوىالقسمين متفقينفيالغايةمعالهدفالعام مختلفينفيالموضوع، القسم.

 قضاياسردية:األول

األشكالالقصصيةالقصيرة:الفصلاألول:وخاتمة..وهويتكونمنثالثةفصول

فيالتراثالعربي
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 القديم تراثنا القصفي فن وجود إثبات حاولت التي السابقة الدراسات معظم -إن

 الموضوع إلى تنظر أن عامة)حاولت نظرة الطويل( القصص بين تفريق دون

والقصير . أنتكونالدراسة آثرنا -وقد ألولمرة شكالالقصصيةحولاأل-ربما

اليومفيأدبنا(القصيرة) نعرفها فحسب،والتييمكنأنتناظرالقصةالقصيرةكما

.الحديث

(قصصالحيوانوالطيور)الحكايةالرمزية-قصةالمثل:وقددرسنامنهذهاألشكال

القصةالشعريةأو-قصصالمسامرات-فنالمقامة-قصةالخبر-قصصالعشاق

المشهدالقصصيالمعاصرفيالوطنالعربي:الفصلالثاني.قصصيالشعرال

ذلك في متتبعين ، المختلفة العربية األقطار في القصيرة القصة تاريخ فيه درسنا

وأهميةكلقطربالنسبةلتاريخالنتاجالقصصي..الترابطالجغرافيواألدبيمنناحية

 أخرى ناحية من . المصرية بالقصة بدأنا وقد وقوة.. ، زاوية من الفنية لريادتها

والغرابةفيتأثرقصة.تأثيرهااألدبيمنزاويةثانية

،واألوسعتجربة، فتلكالقصةهياألكبرعمرا بعضاألقطاربالقصةالمصرية،

والمجالإلغفالماقدمتهعلىمساحةنصفقرنمنالزمانمنقصص،أثرتفي

1)«..كتابالذوقاألدبيلكثيرمنال الفصلالثالث( : المفهوم ، القصيرة -القصة

 البنية-الوظيفة

إطار في القصيرة القصة فن مفهوم لتطور معاصرة نقدية دراسة يقدم الفصل هذا

، الفنية الوظيفة قضايا ومناقشة ، والعرب الغربيين للنقاد المختلفة النقدية اآلراء

 السردية البنية وعناصر . خاتمة الق: المعاصرة صة : الواقع .. والمستقبل القسم.

نماذجقصصية:الثاني
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 نماذج مختارة)يقدم وهيتسعة( ، وتكتببالعربية التيتتكلم البالد منكل ومنتقاة

:عشرقطرا،تتكونبحسبالترتيباأللفبائيمن

السودان-يةالمملكةالسعود-الجزائر-تونس-البحرين-اإلماراتالعربية-األردن

المغرب-مصر-ليبيا-لبنان-الكويت-قطر-فلسطين-عمان-العراق-سوريا-

.اليمن-موريتانيا-

حتىال-طريقةالترتيباأللفبائي-وقدرتبتأسماءالكتاببحسبالطريقةذاتها

.يشيالتقديمبميزة،واليدلالتأخيرعلىمسئلبة

اخترتمنكل اخترتمنهاوقد فقد ، السعودية المملكة قطرأربعقصصباستثناء

ومنهنايصبحالحصاد..عشرةنماذج،ومصرالتياخترتمنهااثنيعشرنموذجا

.كاتبا(تسعين)و..قصة(تسعين:)المختاركله

وأودأنأشيرإلىأننيعانيتالكثيروالكثيرطوالعامينكاملين،حتىاستطعتأن

وأنأختاربعضهامنالكمالكثيرالذيحصلتعليهمن..أجمعالقصصمنناحية

..ناحيةأخرى،ولمتكنالمهمسهلةفياألولى

القصةالقصيرةفيالوطنالعربي،توضحعناصرالوحدةالموضوعيةوالجماليةالتي

قاربالتيتشكلبنيةالسردالقصصيالعربيالمعاصر،وتبرزعناصرالتماثلوالت

اختالفاألقطاروتنوعالبيئات-تحركمخيلةاألديبالعربي رغم وكيفأنهذه.

وال.السياسيةواالجتماعيةوالفكرية:القصصالمختارةتعكسقضايااإلنسانالعربي

المختاراتالمتنوعة تجعلمنهذه اآلمالواآلالم (منظومةمترابطة)ريبأنوحدة

فيآنواحد؛ومجموعةمتناغمة، تعبرعنواقعاألدبالعربيأيديولوجياوجماليا

والقصصالقصيرموضوعدراستنابصفة-منهذايتضحأنفنونالقصبصفةعامة
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عنآالمهوأحالمه،بحيث..تعبربصدقعنهموماإلنسانالعربيومهامه-خاصة

يأنالقصةأصبحتاليومعنوانالكتاب،وه-قاصدين-تصدقالمقولةالتيجعلناها

عنالذاكرة-فيالوقتنفسه-ديوانالعرب،ألناألدبإبداعفردي،لكنهيعبر

 .العامةللمجتمع

 وإنما الكتابالجامعليستأدبيةفحسب، فإنالغايةمنهذا قوميةوحدوية)منهنا

وهوأنهذه..بماالينبغيأالينساه–فيكلقطر-أيضا،تذكراإلنسانالعربي

 قاطبة التيتعيشفيأطهربقاعالعالم أعرق–األمة الطاهرة حيثشهدتأرضها

يجبأنتحافظعلىروابطالوحدة-الحضاراتاإلنسانية،ومولدالدياناتالسماوية

منأجلغدأفضللإلنسانالعربيفيكلمكان،يتكلمبلغةالضاد..وأواصرالمودة

ورهااإلنسانيللكونوالحياة،ويبدعوفقمنظ

 :منهج الكتاب  -3

ينطلقالناقدفيهذاالنصمنمسلمةأساسيةمفادهاأنهناكعالقةالمنهجاالجتماعي

والتطوراتوالتحوالتاالجتماعية األدبية، األشكال بينتطور وينطبقهذا.تالزمية

فيهفيمن تصفاألربعينياتعلىاألدبالمغربيالذيارتبطظهورالقصةالقصيرة

األوروبية الرواية ظهور ارتبط كما الصغيرة، بالبورجوازية العشرين القرن من

 ةبظهورالبورجوازيةاألوروبي

األحداث بتطور رهيناً ظّل المغربية القصيرة القصة تطّور أن الناقد أكد هنا ومن

االجتماعية والتفاعالت إلى االستعمار سنوات منذ المغرب عرفها سنواتالتي

.االستقالل
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والقصة بعامة، العربية األدبية الساحة على الملّح المركزي السؤال أن الناقد ويرى

أيالبحثعنهويةوأصولوبداياتهذا بخاصةهوتحديدمسقطالرأس، القصيرة

هذا الغربية، القصيرة القصة التراثومع مع تفاعالته منخاللرصد الفناألدبي،

تبرهالناقدانعكاساًلسؤالاجتماعيناِءبثقلهعلىضميرالبورجوازيةالسؤالالملّحاع

الراهنواستشراف استيعابالواقع قصد الهوية البحثعن وهو الصغيرة، المغربية

 الفئة هذه يجعل ما هذا ولعّل للماضي، مغاير –مستقبل منها المستنيرة –خاصة

،بعد(ابفياألسطورةاإلغريقيةنسبةإلىسيزيفرمزالعذ)تخوضتجربةسيزيفية

نسبةإلىبروميثيوسرمزالتضحيةفي)أنفشلتفيتشخيصالتجربةالبروميثوسية

(.هذهاألسطورة

االجتماعي للحقل بعضها ينتمي ومفاهيم مصطلحات الناقد وّظف التاريخي،-لقد

وبعضهااآلخرللحقلاألدبي

للنصاتساقه،وساهمتفيتقويةالجانبوّظفالناقدروابطلغويةمختلفةحققت كما

مثل ومنها الحجاجي، نصية، علىالجماعة) :الضمائر :روابطإحالية الدالة نا ضمير/

اإلشارة ،(الغائب هنا) وأسماء هذه، مقامية وروابط ،(...هذا، الكاتب إحالية قول :مثل

نعتبر) ال...(بورجوازيتنا، هي النص خارج عناصر على أحالت والتي كاتب،،

والجماعةالتيينتميإليها

بمفاهيمه، االجتماعي المنهج تطبيق حاول قد العوفي، نجيب الناقد أن لنا يتبّين هذا

ومصطلحاتهالكبرىعلىدراسةتشّكلوتطورالقصةالقصيرةالمغربية،مؤكداعلى

التفاعالت مع المغربية القصيرة القصة ظهور وتشارط ترابط النص امتداد

ضاتاالجتماعيةالتيعرفهاالمجتمعالمغربيقبيلاالستقاللوبعده،معتبراأنوالمخا

المغربية،خاصة البورجوازيةالصغيرة القصةالقصيرةجاءتمعبرةعنإيديولوجيا
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منها المثقفة تجلت .الفئة االجتماعيقد المنهج إجراءاتتطبيق كيفأن الحظنا وقد

والمصطلحاتا قبيلعلىمستوىالمفاهيم من )لموظفة البنىواألشكالاالجتماعية،:

االجتماعية والتفاعالت البورجوازية، حجاجية...(. وسائل بعدة الكاتب استعان وقد

أهمهاالقياساالستنباطي،والمقارنة،واالستشهادبأقوالالمفكرينوالكتاب،ودعمهذا

وإذاكانالناقدقد.اسكهالجانبالحجاجيبروابطلغويةمختلفةحققتللنصاتساقهوتم

استعملمجموعةمنالمصطلحاتوالمفاهيماالجتماعيةواألدبيةدونأنيقدمتفسيرا

وذلك الخلفية، ومعرفته التأويلية وقدراته ثقافته القارئوعلى على راهن فألنه لها،

.قصدتحقيقانسجامالنصّ

المنهجالتاريخيالوصفي

نورالدينالفياللي،فإنهسيخرجبانطباعأولي،وهوأنيتتبعصفحاتالكتابالذيألفه

كتاب بالمغرب:" جدا القصيرة القصة التحقيب" إلى تهدف ، قيمة تاريخية دراسة

با القصيرة القصة تطور العربيالكرونولوجيبرصد ،لعالم وسياقا وتخطيبا تحبيكا

ال اللحظات من مجموعة إلى المستجد األدبي الجنس هذا والفرعيةبتقسيم .رئيسية

با القصيرة لجنسالقصة التاريخية الدراسة هذه بأن لنا العربيويتبين دراسةالعالم

 وموسعة، شاملة وبانورامية اللحظاتاستقصائية من مجموعة ترسم أن استطاعت

با جدا القصيرة جنسالقصة التيعرفها والفنية العربيالتاريخية فيمختلفالعالم ،

لذا،فقدركزالكاتبعلىخمسلحظاتأساسية،.اقيةوالتاريخيةوالفنيةتعاريجهالسي

فرعية لحظات ثالث إلى بدورها لحظة كل وتنقسم في. الكبرى اللحظات وتتمثل

والميالد، التجلي ولحظات والمخاض، التشكل ولحظات الميالد، ماقبل لحظات

األولىإلىلحظةالتجاهل،وهكذا،تنقسماللحظات.ولحظاتالتميز،ولحظاتالمتابعة

اإلقصاء ولحظة اإلغفال، ولحظة لحظة. إلى والمخاص التشكل لحظات وتنقسم

سلطة من االنفالت ولحظة القصيرة، القصة بمعطف االحتماء ولحظة التشظي،
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وتنقسملحظاتالتجليوالميالدإلىلحظةاكتسابالشرعية،ولحظة.التجنيسوحدوده

أمالحظاتالتميز،فتتكونمنلحظةاالستمرارية،.حظةالميالداالنتشاروالشيوع،ول

التجديد ولحظة التحويل، لحظة.ولحظة إلى النقدية المتابعة لحظة تنقسم حين، في

 .التأريخأوالببليوغرافيا،ولحظةالتنظير،ولحظةالنقدوالتطبيق

يهمل سبق، ما على وبناء الوادي طه تتجلى التي النقد نقد كتابجميللحظة في

حمداوي جدا:" القصيرة القصة لنقد جديدة تقنية أجل الميكروسردية)من ،"المقاربة

القصةالقصيرةجدا:"وكتابسعادمسكين لميشرضمن".تصوراتومقاربات: كما

يوب كتابمحمد إلى إشاراته جدا:" القصيرة القصة مضمرات األفضل. من وكان

فيلحظاتالتميزعلى التأصيل،التركيز ولحظة التجريب، ولحظة التجنيس، لحظة

فالفرقفي.بدالمناإلشارةإلىلحظةاالستمرارية،ولحظةالتحويل،ولحظةالتجديد

.منظوريبينالتحويلوالتجديد،فالتحويلهوالتجديدنفسهفنياوجمالياوموضوعاتيا

:اهميةالكتاب

 التاريخ: لحفظ أداة : ُتعدُّ قضايا و نمادج العرب منديوان تحويه بما ثميناً كنزاً

والمؤرخينامعلومات،السيماتلكالمعلوماتالتيكانمصدرهااألوائلمنالعلماء

واللغوّيينالذينلمنعاصرهم،إذإّنعلومهمتلكهيأساسعلومناالقائمةاآلن،فلوال

و وفهمهم علمهم خالصة الكتبمن هذه في وضعوه ماما إلى وصلنا لما تجاربهم

وصلناإليهاآلنمنازدهاروتطّور،ولماعلمناأحداثالتاريخالقديمة

بالتحوالتت ارتبطت التي الحديثة األدبية األجناس أهم من جدا القصيرة القصة عد

المعاصرةلإلنسانفيالقرنالعشرين،هذاالقرنالذيبدأيعرفحياةمتقدمةسريعة

التقنيوالعلميوالصناعيوالرقمي؛مماجعلاإلنسانيعيشفيدوامةبفضلالتطور

مناالضطراباتالنفسيةواالجتماعيةواالقتصاديةوالثقافية
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المقصديةالرؤيةاإلنسانيةت المرجعيةورهاناتها فيأبعادها حملالقصةالقصيرةجدا

 زمننا في اإلنسان موت تعلن التي التراجيدية بالنزعة وإفالسهالمغلفة ، المعاصر

ومفاتن المادة، بريق وراء انساق أن بعد قيميا وسقوطه أخالقيا وانبطاحه كينونيا،

الغواية،وسيقاناإلباحةوالجسد

قصصيتها في والرائعة المتميزة المجموعة هذه علىضوء جدا القصيرة القصة أن

ت الخاصياتالتي من بمجموعة تتسم والمرجعية الرمزية باقيومقاصدها عن فردها

والسخرية، األجناساألدبيةاألخرىكالخاصياتالدالليةالتيتتمثلفيالفانطاستيك،

اإلضمار في فنيا وتتجسد تتحقق التي الجمالية والخاصيات ، واإلدهاش والتناص،

والحذف،والتراكبالجملي،واإليقاعالسريع،والتجريدالرمزي،والغموضالموحي،

ال الحجم إلىوتشغيل والميل المعبرة، القصصية النزعة وتوظيف المحدود، قصير

.الوصفالمقتضب،وتنويععالماتالترقيم،وإثارةالمتلقي

الرؤى أعقد طرح على قادر فني أدبي شكل أنها في القصيرة القصة أهمية تكمن

 واعيةوأخصبالقضايا دقيقة وبصورة واجتماعية، ونفسية وغيرية والقراءاتذاتية

 وما بالواقع الحدث عالقة خالل تركيزمن من به تمتاز وما صراع من عنه ينجم

 الحدث لطبيعة المناسبة اللغوية الدالالت استخدام في الشخصيةوتكثيف وأحوال

من ذلك وغير والحقيقة الخيال ومظاهر والسرد الحوار وخصائصالقصوحركية

 القضاياالتيتتوغلهذاالفناألدبيالمتميز

الشعبية، والحكايات األسطورية، والحكايات األساطير، القصيرة القصة بشائر كانت

المحلية المجتمعات بمختلف وجدت التي والنوادر والخرافات، الخرافية، والحكايات

وجدتهذهالقطعالقصيرةغالًبافيشكلشفهي،ونقلت.القديمةفيجميعأنحاءالعالم
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الحكاياتفياألدب.يمنجيلإلىآخرفيشكلشفه كبيرمنهذه عثرعلىعدد

القديم

األدبيوالفني التعبير أشكال شأنكافة انها , تتكونمنمضمونوشكل معني. أو

والمضمونأوالموضوعالمعالجماكانلهأنيتشكلبال,أوفكرةوصياغة,ومبني

 يبنيعنه معماري شكل أو خارجي إطار أو صياغة ال, أن القالبأوكما أو شكل

الصورةماكانلهأنيتخلقمنالهدمبدونالمعنيأوالفكرةالتييحتويهاهذاالشكل

 ويفرضوجودها , فني عمل وكل القصيرة القصة أن هذا ومعني من, بلغ مهما

 معين شكل صيغتداخل فكرة هو التجريد هذا, تفرضلون التي هي الفكرة وأن

وتل داخله وتتجسد الشكل به تحم الشكل, بين وااللتحام واالمتزاج التآلف ومن

 والمضمونيتكونالعملالفنيأوالعملاألدبي

 المتلقي إلى رسالة توصيل هي القصيرة للقصة الفنية لغاية في, الغاية هذه وتتمثل

أوانطباعخاص أومغزى، فكرة، تقريرية, بصورة منها أيا منأنيقدم بدالً لكنه

زفعنهاالقارئأواليوليهااهتمامهيجسدهفيحكايةقصصيةتحاكيواقعمباشرةيع

نهالحياةفتجذبهإلىمتابعتهاوالتأملفيها،والتفكيرفيماتوحي
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  طه الوادي " نبذة شاملة عن المؤلف الكتاب : المبحث الثاني" 

 

 :صورة شخصية للمؤلف -1
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 طه الوادي

1
وادي القديم ، )1937طه بدواي اآلداب - 2008(كفر بكلية الحديث األدب أستاذ ،

  .جامعةالقاهرة

فضالعنكونهأستاذابآدابالقاهرة،فقدعملأستاذالألدبفيأكاديميةالفنونكليات

اتحاد عضو وهو الخرطوم أداب الفيوم، سويف، بني المنصورة، بجامعات اآلداب

أنهأشرفعلىأكثرمنالكتاب،عضوبالمجالسا كما واللغوية، رسالة111ألدبية

 .ماجستيرودكتوراة

 مؤلفاته

 :مؤلفاأكاديميافيالدراساتاألدبيةمنها17لهأكثرمن

 .صورةالمرأةفيالروايةالعربية -1

 .1979جمعودراسة،الهيئةالمصريةالعامةللكتاب، :رفاعةالطهطاوي ديوان -2

 الغنائيوالمسرحي، شوقي شعر -3

 .الموقفواألداة :ناجي شعر -4

 .الشعروالشعراءالمجهولونفيالقرنالتاسععشر -7

لإلنجليزيةترجمت"العشقوالعطش"كماأنهأسهمبأعمالإبداعيةمنقصصقصيرة

 .ترجمتلألسبانية"أشجانمدريد"والوردةوالبندقيةومنأعمالهالروائية

،أصدرطهوادي،سبعمجموعاتقصصية

 م1980) عماريامصر هي -1

م1982)سحاألحزانوالدموعالتم ،( -2

1985) الليلوالطريقوحكاية ،( -3

م1990) ودائرةاللهب ،(م -4

                                                           
1
/https://ar.wikipedia.org/wiki :طهالوادي:الموسوعةالعربيةويبيكيدياالحرةعلىالرابطالتالي

https://ar.wikipedia.org/wiki/1937
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%87%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%87%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D9%8A%D8%A7_%D9%85%D8%B5%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D9%8A%D8%A7_%D9%85%D8%B5%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%B9_%D9%84%D8%A7_%D8%AA%D9%85%D8%B3%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%B9_%D9%84%D8%A7_%D8%AA%D9%85%D8%B3%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%A8&action=edit&redlink=1
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م1993) والعشقوالعطش ،( -7

 م1996) وصرخةفيغرفةزرقاء ،( -6

(.م2000) ورسالةإلىمعاليالوزير ،( -7

كماأصدرأربعرواياتهي

 (م1984) األفقالبعيد : -1

م1987) والممكنوالمستحيل ، -2

1994) والكهفالسحري ،( -3

(م1998) وعصرالليمون ،(م -4

.(م1991")الليالي"كماأصدرسيرةذاتيةبعنوان

2
في المؤثرين وأحد القاهرة جامعة االدبالحديثفي استاذ وادي طه الناقد دكتور

 بصماتهم لهم كانت الذين والنقدية األدبية الروايةالحركة لمسيرة الشاملة ورؤيتهم

وقدكانالراحلمشغوالبتجديدمسارالرواية.والقصةالقصيرةفيتاريخناالمعاصر

التطبيق مع األكاديمية النظرة فيها تتمازج نقدية رؤية خالل من المعاصرة العربية

االبداعي وإبداعاته. كانمننتاجأفكاره آخر14كما وإبداعيا روايةعمالأكاديميا ها

مدريد" اشجان جامعة" األلسن بكلية داود باسم الدكتور األسبانية إلى ترجمها التي

المنيا العربية. الرواية في الحداثة بعد ما تيار يمثل سرديا نصا الرواية هذه وتعد

الغنائي شوقي شعراحمد األخرى مؤلفاته في وادي الدكتور ،تناول المعاصرة

نا وشعرابراهيم للدكتوروالمسرحي األدبي والتراث الطهطاوي رفاعة وديوان جي

هيكلالشعروالشعراءالمجهولينفيالقرنالتاسععشروقداستفادفيتكويناتجاهه

وهو.النقديمنأساتذتهطهحسينوشوقيضيفوشكريعيادومحمدغنيميهالل

.أحدالذينكتبواسيرتهمالذاتيةفيوقتمبكر

 



                                                           
2
https://www.addustour.com/articles/رحيلالدكتورطهواديبعدحياةادبيةغنية

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%82_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%B4&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%82_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%B4&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%83%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%83%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
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3
: ةالمؤهالتالعلمي

1-  

 1961ليسانساآلداب،قسماللغةالعربيةمنجامعةالقاهرة -

2- . 

 1961دبلومالتربيةوعلمالنفسمنجامعةعينشمس -

3- . 

.1967ماجستيرفىاآلدابمنجامعةالقاهرة -

4-  

 .1971دكتوراهفىاآلدابمنجامعةالقاهرة -

 

 

 التدرجالوظيفى*

: 

 اآلداب،جامعةالقاهرةأستاذاألدبالعربىبكلية -

 

 

:كماقامبالتدريسفىالكثيرمنالجامعاتومنها

 

 القاهرة جامعة اآلداب، كلية الفنون, وأكاديمية المنصورة, وجامعة فروعجامعة,

سويف وبنى بالسودان القاهرة المتحدة, اإلماراتالعربية وجامعة , قطر ,وجامعة

 .وجامعةأمالقرى,ومعهدالدراساتاإلسالميةبالقاهرة

 

                                                           
3
https://www.startimes.com/f.aspx?t=11105507الموسوعة
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  الهيئاتالتىينتمىإليها*

 

.عضولجنةالدراساتاألدبيةواللغويةبالمجلساألعلىللثقافة -

 

 .ـعضومجلسإدارةاتحادالكتاببمصر

 

 

  المؤتمراتالتىشاركفيها *

: 

حضرعددامنالمؤتمراتاألدبيةفىكلمنمصروالسعوديةواإلماراتالعربية -

 .وليبياوالكويتوإسبانياوإيطالياوقطر

وقدترجمتبعضهذهاألعمالإلىاللغاتاإلنجليزيةواالسبانيةواإليطاليةوالصينية

وقررتبعضاألعمالفى,وتحولبعضهاإلىأعمالدراميةفىاإلذاعةوالتليفزيون

 .بعضالجامعاتالمصرية

 : الجوائزواألوسمة *

 .1989حثالعلمىفىمجالالدراساتاالجتماعية،عامجائزةجامعةالقاهرةللب -*

.م1/4/2118توفيفي*
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 :فيمرحلةالشبابالثانية..طهوادي.د

-  

 

جوائزالدولةتحتاجإليقواعدعلمية

-  

يغيظنيمنيرفضاالعترافبأساتذته

-  

أثارأبناءجيليإليأهميةالروايةطهالوادي

-  

"المرأةكتابة"أناصاحبمصطلح

وادي ه الجامعي.. واالستاذ والناقد الروائي مرحلة.. تعبيره عليحد األيام هذه يبدأ

الثانية الشباب عاماً.. سبعين رحلة وراءه يخلف يشغلها. أخري رحلة الي ويتطلع

.بالعطاءواإلبداع

 

عاما سبعين حصاد عن وادي. طه يقول وشاقة: طويلة الرحلة كنت. أني السيما

 نفسهحريصا الوقت في االبداع وأمارس الجامعة في استاذا أصبح أن بالنسبة..

للجامعة العليا. للتكوينالثقافيبالدراسة كانتهناكمحاوالتمضنية حتيأصبحت.

فيها تعلمت التي الجامعة في معلما متوازيين. مجالين في يسير الجامعة في  .عملي

 

.كتابانقديا17استطعتبفضلهللاانأؤلفوقد..األولهوالتأليفوالبحثاألكاديمي

والمعاصرة الحديثة الرواية مجال في تدور والمعاصر. الحديث الشعر مجال وفي

وأفادمنهاالكثيرمن.وقدطبعبعضهاخمسمرات.هذهالكتبصارتعالمات.أيضا

.الدارسينوالباحثين
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الدراساتالعليافإنالعملالجامعييتمباالشرافعلي.وفيخطآخر واالسهامفي.

االشرافعليمجموعةمنالطالبالمصريينوالعرب وبعضالدارسينمنالبالد.

االسالميةواألوروبية العدد. وكثيرة ممتدة فيها التيأسهم العلمية .لذلكفإنالمدرسة

واألجنبية فيالجامعاتالعربية وبعضتالمذتييشغلوناالنمناصبقيادية وعلي.

المؤتمراتوالندواته الثقافيمنخالل النشاط االكاديميهناك امشالبحثالعلمي

بالنسبةلمجالاالبداعاألدبي.واللقاءاتالثقافية أما السيلواليزالأكثر. فقدكانهذا

االنشغال.ألناالبداعيشكلاتجاهاأصيالفيتكوينالثقافي.وأشدمسئولية.صعوبة

والحصاداالدبييتشكلمن.منذكنتطالبافيالمرحلةالثانويةباألدبمثلليهواية

أولوالعزممن"ثمانيمجموعاتقصصيةوخمسرواياتوكتابدينيأدبيبعنوان

وقدترجمبعضاالعمالالي"الليالي"وسيرةذاتيةبعنوان"الرسلفيالقرآنالكريم

أشجانمدريد"االنجليزيةواالسبانيةخاصةرواية يعكسطولالرحلةه" الحصاد ذا

وقسوتها كذلك. وجديتها بعنوان. تصدرقريبا الوردة"وثمةمجموعةقصصيةجديدة

والثانيفيالرواية.فضالعناستكمالكتابيناحدهمافيالشعرالمعاصر".والبندقية

رهاالتجريبيةالجديدةعليضوءمنهجالنقدالثقافيالذييعدآخرالمناهجالنقديةوأكث

األدب فيدراسة جدة السابقة. النقدية المناهج معظم من االفادة يحاول ألنه وهناك.

 هو إليه االشارة من وادي"كتابالبد طه شاعرية الرؤي" من مجموعة الذييقدم

.النقديةالمعاصرةبأقالممجموعةكبيرةمنأهماألدباءواساتذةالجامعات

منهجه

صهعنالغربةأنيصورواقعالقريةالمصرية،التيدأرادطهواديمنخاللقص

يحتلفضاؤهاجانباًكثيراًمنقصصهالقصيرة،فالذينُيعانونمنالغربةوُيسافرونـ

ـ المؤقتة غربتها أو ـ والتيمثلتهجرتها الفقيرة، العاملة الطبقة هم ـ فيقصصه
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تنويهنبهاًـفيفنيةجديرةبالخطراًعلىالمجتمع،أرادالفنانأنيدقناقوسالخطر،م

ـإلىماأصابالقريةمنه
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 الفصل الثاني 

(قصة ديوان العرب نماذج و قضايا)الدراسة النقذية للكتاب 



 قضاياقصصيةمنالكتاب:المبحثاالول

 نماذجقصصيةمنالكتاب:المبحثالثاني
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  قضايا قصصية من الكتاب : المبحث االول 

الشعوبو قبلااللقصةفنأدبيعالميقديموجدعندمعظم جاءاالمم ولما سالم،

علىالعديدمنقصصاال احتوىالقرآنالكريم وخاطبالعرباالسالم السابقة، مم

 قصصية وطبائعهم بطريقة لميولهم مالئمة
4
تعالى ((قال فاقصصالقصصلعلهم:

 . ))يتفكرون :تعالى قال
5

القصص(( أحسن نقصعليك تعالى . ))نحن قال
6

نحن:((

:وقولهتعالى. ))بالحق 3نقصعليكنبأهم
7
 ))وقالتألختهقصيه((

من البن العرب لسان في ورد ولقد مادة ((قصص"ظور وهو" الخبر القصة أن

القصص،وقصعلىخبره،ويقصهقصاوقصصاأوردهوالقصصالخبرالمقصوص

القافجمع والقصصبكسر عليه، أغلب صار حتى المصدر موضع وضع بالفتح

 )8)القصةالتيتكتب

الكتح واختلفتبين وبذلكتعددتالمفاهيم الباحثين، قبل من باهتمام ابظيتالقصة

هي أنواع ثالثة إلى الشكل حيث من وقسموها والنقاد، والقصة: القصيرة القصة

محمديوسفنجم"يعرفها :وسنحاولأننعرضبعضهذهالمفاهيم
9
مجموعة((بأنها"

 بشخصياتاالمن تتعلق أحداث، عدة أو واحدا حدثا تتناول الكاتب، حداثيرويها

و أساليبعيشها تتباين مختلفة حياةإنسانية تتباين ما علىغرار الحياة في تصرفها

 ))والتأثير رض،ويكوننصيبهامتفاوتامنحيثالتأثراالالناسعلىوجه

 بينالنقادوالمبدعين،وسببهذا ختالفاالثيرمصطلحالقصةالقصيرةجدالكبيرا

 الثقافة منابع تشعب الى االراجع منها أخذ التي االجنبية والنقاد العربدباء

مصطلحاتهموهذاماسنتطرقإليهبإيجاز

المصطلح (( :صل اللغتين في الباحث وااليعثر التعبيرينااليطالية على :لمانية

)nouvilia) نوفيالل اللغة( nouvelldn(ونوفلين في المصطلحين هذين ويقابل

                                                           
4
176اآلية:سورةاألعراف
5
 13اآلية:ةيوسف
6
13اآلية:سورسورةالكهف
7
11اآلية:ورةالقصص
8
3241م،ص2117،تونس،1،مادةقصص،الدارالمتوسطية،ط3لسانالعرب،ج:ابنمنظور
9
 19م،ص1966،بيروت،7فنالقصة،دارالثقافة،ط:محمديوسفنجم
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كلمةاال وتعنيكلمةاالوتعني(New( نجليزية الحديثة، اللغة( nouvelle) خبار في

 conte( وكلمة)الحكايةالعربية(الفرنسيةقصة،فإذاعلمناأنهذهالمصطلحاتكلمة

ساطيروتهدفاالنجليزية،تعنيجميعهانماعلىالخيالواال( tale( الفرنسيةوكلمة(

10)).إلىالتسلية سردمغامارتالتستندعلىالواقعالحياتيإللنسان،وا


 nouvelle نجليزيةوتعبيراالب story short لحيقابلتعبيروالقصةالقصيرةاصطا

ظهرتفيالقرنالعشرينأشكالقصصيةمتعددة .بالفرنسيةوهماإسمانلمدلولواحد

نواعاالفأصبحمنالمحتماستخداممصطلحاتمحددةالداللةعلىكلنوعوأهمهذه

.قصوصةاال

 ( novella (ألقصوصة :((وهي
11

النثر القصة الكاتب طورها التي يطالياالية

بوكاتشيو مBaccaccio Giovanni (1313- 1375جيوفاني قصصه) مجموعة في

  المشهورة العشرةاالالمسماة  (Camerone De) يام هذه قصوصةاالوتتميز

علىالروايات))النوفيال((مريكيالحديثأطلقمصطلحاالدباالوفي...بواقعتيها

 كتبها التي 1843-1916م( Henryالقصيرة وهنري) جيمس -1891م)

1819Herman Melvilleملفل

.قصوصةهيقصةنثريةتتميزبواقعيتهااالف 1

 conte قصوصةأومايسمونهبالفرنسيةاالفأما((قصوصةهيقصةقصيرةاال 12

وهذاما ))يرةيعالجفيهاالكاتبجانبامنحياةالكلجوانبهذهالحياةقص فهيقصة

دباءعلىتسميةالقصةالتيتقلعناالاصطلح:((ذهبإليهأيضافؤادقنديلبقوله

خيرليناسباالقصوصة،وهونوعأدبيشاعخاللربعالقرناالخمسصفحاتب

وا والمجالت الصحف في تضاءلت التي المساحات أن قصةااللحق هي قصوصة

بلغتدرجةعاليةمن كثرشيوعااالولكنالمصطلح 13))التركيزوالتكثيف قصيرة

وثباتاهوالقصةالقصيرة

                                                           
10
18رالبنيةالفنيةفيالقصةالجزائريةالمعاصرة،صتطو:شريبطأحمدشريبط
11
77م،ص1984،بيروت،2معجمالمصطلحاتالعربيةفياللغةواألدب،مكتبةلبنان،ط:كاملالمهندس،مجديوهبة -
12
39فنالقصص،دراساتفيالقصةوالمسرح،ص:محمودتيمور
13
39م،ص2112صورالثقافة،د،ط،القاهرة،فنكتابةالقصة،الهيئةالعامةلق:فؤادقنديل -
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القصيرة القصة  :مفهوم شهدتالساحة التعريفاتحولااللقد من جملة النقدية دبية

:القصةالقصيرةسنحاولأننعرضبعضامنها

ذلكالنوعمنالكتابةالفنية:((حامدالنساجأنالقصةالقصيرةهييرىالدكتورسيد

حداثاليوميةفيالمجتمع،إذتلتقطلحظةمناللحظاتاالالذييتأثرأكثرمايتأثرب

العابرةلقاءالضوءفيحياتناوتعمقها،ثمتسيربهافيمجرىواحدينتهيباستكشاف

معانيهاواعلىمغزاها
14. 

دبيةاالصةالقصيرةعنأحداثالحياةاليوميةومشكالتها،فهيأقربالفنونتعبرالق ))

جتماعيةوالنفسيةبسردهاأللحداثاالنساناالإلىروحالعصر،بحيثتلبيحاجات

وتنتهي بنقطة تبدأ مرحلةمعينةمنمراحلالحياة القصيرة وتصفالقصة والوقائع،

تعبرعنموقفأولحظةمعينة((عندنقطةأخرى،فهيفيرأيعبداهللالركيبي

كاننسان،ويكونالهدفهوالتعبيرعنتجربةإنسانيةتقنعنابإماالمنالزمنفيحياة

تصويرحيلجانبمنالحياةفيإيجازوتركيز وقوعهافهي
15. 

:ويعرفهامحمدقنديلبقوله ))
16
يصورموقفاأوشعوراإنسانياتصويرا نصنثري((

مغزى أو أثر له يرى )).مكثفا كما " بواالأدجار  )POE ALLAN ADGAR ("ن

و"impression "طباعناالأنأساسالقصةالقصيرةهوتميزهابوحدة)م1819ولد(

الحدثوالزمن والشخصية أحادية
17
النفسية للحياة تصويرا القصيرة ،وجعلالقصة

الداخليةألبطالهاوكتبمقالةوضعفيهاشيئامنقواعدالقصةالقصيرةالتيأصبحت

لدى م1893ـMaupassant )1850 "موباسان" و) مرعية قواعد بعده جاء ومن

أصوالالبدمنها
18.

"وضع بواالأدجار ن القصة" تغيرت موباسان وبمجيء القصيرة، للقصة قواعد

فيالشكلالفنيوفيالتجربةومدارها كبيرا تغييرا تفاقالذييكادااللكن .القصيرة

 هوأنالقصةالقصيرة قصة((يكونعاما تتميزبوحدة 19))فنسرديحكائييخبرنا

                                                           
14
24م،ص1988،القاهرة،2اتجاهاتالقصةالمصريةالقصيرة،مكتبةغريب،ط:سيدحامدالنساج
15
133م،ص2119القصةالجزائريةالقصيرة،دارالكتابالعربيللطباعةالنشروالتوزيع،د،ط،الجزائر،:عبداهللالركيبي
16
 37نكتابةالقصة،صف:فؤادقنديل -
17
19تطورالبنيةالفنيةفيالقصةالجزائريةالمعاصرة،ص:شريبطأحمدشريبط:ينظر
18
19م،ص2011جمالياتالمكانفيقصصسعيدحوارنية،الهيئةالعامةالسوريةللكتاب،دمشق،د،ط،:محبوبةمحمديآبادي:ينظر
19
19فيالقصةالقصيرة،صسيكولوجيااإلبداعالفني:شاكرعبدالحميد
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 Allen( نجليزيوالترألناالالناقد((أما .ةنطباعوأحاديةالحدثوالزمنوالشخصياال

Walter ) أكثر االفيراها للوعياالنواع بالنسبة الحديث عصرنا في فعالية دبية

خالقي،فهيعنطريقفكرتهاوفنياتهاتتمكنمنجذبالقارئالىعالمها،فتبسطاال

نسانيةأمامهبعدأنأعادتصياغتهامنجديد،وهيفيصورتهاالعامةعنداالالحياة

نساناالفقرات فورسترحكايةفحسبتتتابعأحداثهافيحلقاتمثلماتتسلسل
20


يرىأنالقصةالقصيرةاستطاعتأنتخلقوعيالدىالقراءمنخالل"فوالترألن" )).

 .تهابطريقةفنيةنسانيةومعالجاالطرحهالمختلفالقضايا

 أنيتحدثعنحجمالقصةالقصيرة،فقدحددذلكبمقياسزمنيحين بو(تولميف 

قررأنهاتتطلبمننصفساعةإلىساعةأوساعتينلقراءتهاقراءةحقيقية
21


إذاأهمميزةالبدأنتتوفرفيالقصةالقصيرةوهيالقصر،وتوجدمميزاتأخرى )

دب،وقدأشارطهواديلعنصريالتركيزاالهذاالنوعمنالبدمنتوافرهالنجاح

بالنثرـعنلحظةفيحياة:((والتكثيفحيثيقول القصةالقصيرةتجربةأدبيةتعبرـ

لحظةواحدة،وهذه...الناس،فهيإذنتقومعلىالتركيزوالتكثيف،فيوصفلحظة

وربماشهرأوأكثر،غيرأنالقاص...اللحظةقدتمتدزمنيالساعاتأوأيامأوأسبوع

اليهتمفيهابالتفاصيل

والقصةيجبأنتعوضبقوةالتركيزوحرارةالوصفما...التييهتمبهاالروائي

 22.فالتركيزوالتكثيفلهأهميةفيبنيةالقصةالقصيرة قدتفقدهبقصرالحجم

فن:((القصيرةيرىبأنهاوفيمحاولةقامبهاإبراهيمأبوطالبلتحديدمفهومالقصة 

 شديدة حساسة، تطورية طبيعة ذو االسردي سريعة فيهاااليجاز مجال ال يقاع،

للحشومنأينوعـسواءفيلغتهاأوفيعناصربنائهاـيتركفيهاقدرمنالنشاط

فيبنائها تأمليةمنالحياة،وتكمنشعريتها الذاتيللملتقى،تعبرعنلحظاتعابرة،

23)شراقاالوهمومالموضوعبلغةمكثفةتهتمبلحظة الفنيالذيتتفاعلفيهالذات


                                                           
20
زغلول سالم محمد : االسكندرية، ط، د، المعارف، منشأة أعالمها، اتجاهاتها، أصولها، الحديثة، العربية م،1973دراساتفيالقصة

13ص
21
111،112م،ص2113األدبوفنونه،دراسةونقد،دارالفكرالعربي،د،ط،القاهرة،:عزالدينإسماعيل
22
161م،ص2111،القاهرة،1صةديوانالعرب،قضاياونماذج،لونجمان،طالق:طهوادي
23
.21م،ص2113،االردن،1القصةالقصيرةفياليمنبينالتراثوالتجديد،دارزهران،ط:إبراهيمأبوطالب -
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 .صةالقصيرةشكلأدبييتطوردائما،تعبرعنلحظاتعابرةفيإيجازوتكثيفالق .

يتم لم اليوم لحد القصيرة للقصة دقيق تعريف إيجاد أن نستنتج سبق ما على بناء

تعددتاال ولذلك عليه، التعريفاتاالتفاق هذه ومعظم آلخر، ناقد واختلفتمن راء

مانخلصإليههوأنالقصةالقصيرةركزتعلىبعضخصائصالقصةالقصيرة،و

دبية،االجناساالجنسأدبيحديثالنشأةظهرفيالعصرالحديثيختلفعنباقي

.يتميزبمجموعةمنالخصائصالفنيةالتيجعلتمنهفناقائمابذاته

 القصيرة في العالم العربي ن القصة ف

دابالعالمية،فقداالمكانتهافيدبالعربيالحديثمنالفنونالنثريةالتيلهااالفي

عشر التاسع القرن النصفالثانيمن في الحديثة بصورتها القصيرة ظهرتالقصة

الغربيإثرالصدمة منالعالم إلينا فنمستحدثوافد فهو وبداياتالقرنالعشرين،

توالت المصريونأثناءحملةنابليونعلىمصر،وبعدها الحضاريةالتيتعرضلها

وا ، ونشطتالترجمة تأثيرااللبعثاتالعلمية وكذلك ، القصصالغربي على طالع

دبالعربيالحديث،االالمدارسالتبشيريةكلهذاكانلهتأثيرهفي

فمحمدغنيميهالليرىأن
24

كالشعر-دباالالقصةلدىالعربلمتكنمنجوهر

مثال والرسائل والوصايا-والخطابة السير وكتاب الوعاظ، ميدان كانت ولذلك

منحكمأويسوقونفي والسمار،يوردونهاشواهدقصيرةعلىوصاياهمومايذكرون

وانقسمتآراءالنقادوالباحثينحولالقصالعربيالحديث )).أسمارهمومجالسلهوهم

جذو له فيتاريخهلهوغربيصرفأم ينصقداالر دبالعربيالقديملنلم

 القديم الخصائصو((عرفالعربمنذ متعددة نقادهماالأشكالقصصية وا هداف،

ففيالعصرالجاهلينجد...شكالنوعاأدبيالهمالمحهوخصائصهاالعلىاعتبارهذه

                                                           
24
 492م،ص1997النقداألدبيالحديث،دارنهضةمصرللطباعةوالنشروالتوزيع،د،ط،القاهرة،:محمدغنيميهالل
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تبادلفيهانقلأنالعربيقدنسجقصصاوحكاياتتناولهافيأحاديثسمرهالتيكاني

ومنأمثلةذلك ))مثالاالالخبرالنادرةوحكايات 
25


وأقدمكتابتخصصفيهاهوكتابأمثالالعربللمفضلالظبي:مثالاالقصص :

) المقفع .)ه178ت البن ودمنة كليلة كتاب في كما والخرافية الرمزية الحكاية

ه142ت( الحي) لسان القصصعلى جنس من مترجم كتاب الخرافةوهو أو  .وان

)ه277ت(قصصالبخالءونوادرهمكمافيكتابالبخالءللجاحظ

)ه298ت(خباروالمقامةوأشهرهامقاماتبديعالزمانالهمذانياالكتاب .

 . قبيل من القصصية الرسائل ظهرت الغفران(كما رسالة المعري،) العالء ألبي

يلالبنطف)حيبنيقظان(والقصةالفلسفيةمنقبيل

بعهديه العباسي العصر خلفت التي القرون طيلة القصة فن حال هذا وظل فهذه .،

خبارالعربية،بالرغممنأنالقيمةالفنيةلهاكانتضئيلةإذااالالحكاياتوالنوادرو

دابالغربية،االقيستبالمفهومالفنيللقصةالقصيرةكماعرفتها

اال هذه تاالأن كانت القصصية بشكال جديرا تراثا أماماالمثل والتمثل عتبار

لكلأمةتراثسردي،واليقتصروجودالظاهرة 26.العربي النهضةالحديثةفيالعالم

 معظم في توجد وا المقدسة، نما الكتب على االالقصصية دبيةاالشكال "رسمية"

27فإذااتخذتالقصصيةفيذاتهامقياسا"شعبية"و

 

                                                           
25
33اتجاهاتالقصةالقصيرةفياألدبالعربيالمعاصرفيمصر،ص:السعيدالورقي:ينظر
26
41ص:المرجعنفسه:ينظر
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دبأوذاك،فإنكلعرقسيجداالللتدليلعلىنشأةالقصةالقصيرةأوالروايةفي

فيتراثه ضالته
28. 

غيرأنالكثيرمنالباحثينوالمهتمينبالقصةالعربيةالحديثةيرونبأنهاالتمتنما 

تعودإلىالقصصالغربيالمترجميقولمحمدطهإلىالموروثالسرديالعربيوا

في:((الحاجري أمربدعالميراثاالالقصة النقاد هؤالء دبالعربيالحديثعند

الفنااليمتإليه،والأصللهفي نماهوتقليدمحضلذلكدبالعربيالقديم،وا

صدرنابكثيرمنعلمهموأنماطفنونهم وربيين،كمااالعند
29


ذهبإليهبعض  ما ((دباءوالنقاداالوهذا وطاهرالشين،والدكتورفمحمودتيمور،

هؤالءيرون...محمدحسينهيكل،والدكتورطهحسين،والدكتورمحمدزغلولسالم

دبالغربياالدبالعربيالحديثتعودأصولهالىفنالقصةفياالأنالقصةفي

دبيمنالغربعبرمراحل،ثمانطلقالفنالقصصياالوأنناأخذنافنياتهذاالشكل

 االفي دب الحياة وبتطور وقواعدها، القصة معالم يستلهم واطالعاالالعربي دبية

الروادعلىالنماذجالقصصيةالغربيةبدأتتتكونلدىالمبدعينالعربرؤيةواضحة

 فكانأنألفوا الفن، هذا وأكثر عنقواعد لهم، علىالنماذجالسابقة متقدمة قصصا

دبيوتقنياتهاالوعيابعناصرالفن
30


فتمثاللتيارالثقافة(( :دبالعربيمنخاللمنبعينأساسيينهمااالونشأتالقصةفي 

دبالعربياالول،وهوتتبعالشكلالقصصيوخصائصهفياالالقديمةيأتيالمنبع

 لتيار وتمثال االالقديم، الثانيوهو المنبع يأتي الغربي بأساليبالفكر الترجمة خذ

القصصيةوأثرها
31


ولىسواءماتعلقبإحياءالتراثالعربيالقديم،أومااتجهاالماتكنالمحاوالتومه

ثرالواضحفيخلقوعيقصصيبينالقراءاالإلىتقليدالشكلالغربي،فلقدكانلها

اليوميةاالدباء،ذلكأنالقصةنوعأدبيوثيقالصلةبالواقعاالو جتماعي،والحياة

جتماعيةواالبكلتفاصيلها،مايجعلفهمنالهذاالفنمرتبطبالوعيالعميقللظروف
                                                           

28
 27م،ص1998لقصيرةبالجزائر،منشوراتاتحادالكتابالعرب،دمشق،د،ط،مظاهرالتجديدفيالقصةا:مخلوفعامر:ينظر
29
نقالعنشريبطأحمد.18م،ص1976نشوءفنالقصةفياألدبالعربيالحديث،مجلةالثقافة،د،ط،مصر،:محمدطهالحاجري

شريبط المعاصرة: الجزائرية فيالقصة الفنية البنية منشوراتا)م1987-1947(تطور ، دمشق، ط، د، الكتابالعرب، م،1998تحاد

14ص
30
14تطورالبنيةالفنيةفيالقصةالجزائريةالمعاصرة،ص:شريبطأحمدشريبط
31
 .33اتجاهاتالقصةالقصيرةفياالدبالعربيالمعاصرفيمصر،ص:السعيدالورقي-
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راءحولنشأةالقصةالقصيرة،وكلاالومهماتعددت .قتصاديةوالسياسيةوالفكريةاال

يوفدتإليناأنهاتعدذلكالنوعمنالكتابةالفنيةالتاالالمحاوالتالجادةفيكتابتها،

عنباقياالمن التيتميزها الفنية وخصائصها مميزاتها لها داباالدابالغربية،

خرىاال

 رواد العرب  القصص القصيرة 

الريادةا مرحلة قاد وا الن فيرد الحديث، العربي أدبنا في القصة عن تكلمنا ما ذا

محمد(خوينتيموراال:التاريخيةإلىجهودمجموعةمنالمبدعينالعربمنبينهم

ومحمود االو) عبيد وشحاته(خوين عيسى نعيمة) وميخائيل الشين طاهر ومحمود

في"(1921-1892(وأولقصةعربيةبقلممحمدتيمور((وعبدالقادرالمازنيوغيرهم

القطار القصصية" مجموعته ضمن في "المنشورة
32

السفور صحيفة تراه ما

117عدد في 7الصادر العيون ))م1917يونية الورقي" السعيد يقول )) محمد: ترك

هي واحدة قصصية مجموعة تيمور العيون" تراه ما عام" قصصها نشر في بدأ

1917 عام وجمعها 1922م، إلىجانببعضالصور خواطر م، سماها القصصية

وضمنهامالحظاتهعنالحياة
33


الفنمننصيبميخا )). هذا الذينشر((ئيلنعيمةغيرأنبعضالنقاديجعلريادة

قصة1914سنة م العاقر" عبد" العزيز عبد ويوافقه نجم يوسف محمد هؤالء ومن

سنتها"المجيدفيريادةنعيمةلفنالقصةولكنهينشقعنهفياسمالقصة،إذيعدقصة

مهيأولقصةلنعيمة1917التيكتبتعام"الجديدة
34 

وهوالعصرالذي((القصةالعربيةالقصيرةلقدكانالقرنالعشرينشاهداعلىتطور .

ومنروادها شكالومضمونا، الناجحة الجيدة العربية الفنية القصة ميالد شهد محمد:
                                                           

32
64القصةديوانالعرب،ص:طهوادي
33
72القصيرةفياألدبالعربيالمعاصرفيمصر،صاتجاهاتالقصة:لسعيدالورقي
34
72حكاياتالقصةالقصيرةالكالسيكيةفيالسردالعربي،ص:نوالمدوري



 .………………………………………………………الفصل الثاني  
 

31 
 

ومحمودتيمور،وشحاتةوعيسىعبيدوغيرهمممنأرسواقواعدهذاالفنفيالوطن

العربي
35


تجاهاال(( :تبارزةويمكنأننميزفياتجاهاتكتابةالقصةمنبعدثالثةاتجاها )).

الرومنسيعند وا: اهللوأمينيوسفغارب، العبد بارهيم الحليم، عبد محمد

،ومحمودطهالوادييوسفالسباعي،ويحيىحقي،و:تجاهالواقعيعنداالمصري

البدويوغيرهم

إن 36.))البساطي أدواردالخارط،ومحمدحافظرجب،وا:تجاهالتجريبيفعنداالأما

هؤالءالرواديمثلونجماعةمنأدباءالنهضةالذيندعواإلىتجديدالحياةوالفكرو

ااال لدول بالنسبة أما مصر، دبفي العربي متأخرةالعالم النشأة كانت فقد العربي

فيا القصيرة بالمشارقةولذلكفإنتأخرظهورالقصة العربيمقارنة العربيالعالم

خا الجزائر وفي عامة بالدرجة يعود االصة إلى الجزائراالولى فمثال ستعمار،

ستعمارالفرنسيلفترةاال:تأخرتالقصةالقصيرةفيالظهورلعدةعواملمنبينها

 رتباطبالتراثاالصالحواالدبيةكانتمرتبطةبالدعوةإلىاالطويلة،الحركة

ك . العربأهم ديوان القصة كتابه واديفي طه ذكر فيولقد القصيرة تابالقصة

العربيففيالجزائرأهمكتابالعالمالعربيالجزائروتونسوليبياوغيرهممندولا

مينالعمودي،اال،الربيعبوشامة،طهالوادي"محمدالعريبي، :القصةالقصيرةهم

.مولودفرعون،الطاهروطاروغيرهم

ا كتابمن ظهرتأسماء العربيقد أمثالالعالم تونسمصطفى: ومن بنونة خناثة

خريف،محمدرشاد،وعروسيهالناترلي،ومنليبياوهبيالبوري،محمدكاملالهوني
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31م،ص2117،القاهرة،1القصةالعربيةالليبية،نشأتهاوتطورها،دارالنشرللجامعات،ط:بنقينةعمر
36
149م،ص2007،االسكندرية،1األدبيالحديثومهاراتهالتعبيرية،دارالوفاء،طالمدخلإلىفنونالنثر:محمدمصطفىأبوالشوارب
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زدهارعلىأيديهؤالءالكتاباالوغيرهم،وهكذابدأتالقصةالقصيرةفيالتطورو

 في القصيرة القصة أعالم أهم من ا وساهموااالواعتبرو الحديث، العربي دب

 بإبداعاتهمفيتطويرهاونشرهاعلىمستوىالعالمالعربيوكذلكالعالمالغربي

:موضوعات القصة الفصيرة في الكتاب

 من البد القصيرة، موضوعاتالقصة الحديثعن العربمنذاالقبل أن إلى شارة

الخصائصو متعددة قصصية أشكال عرفوا هذهاالالقديم الهدفمن وكان هداف،

سالميحتىحققتتقدمااالالتسليةوالسمر،ولمتلبثالقصةمنذالعصرالقصصهو

(خالقيوالتربوي،وفيالعصرالحديثاالأكثرفقدأضيفإليها،الهدف

لهمكانتهفي( فنا دابالمعاصرةاالأصبحتالقصة من... نواعاالوغالبتغيرها

علىالقارئدونغيرها،ومنهنادبي،واستحوذتاالدبيةوزاحمتهافشغلتالرأياال

 فهيسيدة القصة، كبارالكتاباالبدتخطورة اتخذها دبالمنثوردونشك،ولهذا

 فحول كذلك طريقها عن واشتهر للتعبير، تولستوي،االوسيلة مثل العالميين دباء

 عن للتعبير واتخذتمنبرا االتجاهاتاالوتشيكوف، والمذاهبالسياسية جتماعية

فلسفيةوالدينيةلسنةانتشارها،وقوةتأثيرهاوال
37((  

لقدتعددتالموضوعاتالتيتناولهاكتابالقصةالقصيرةلكنمعظمهايتحدثعن .

جتماعيةالتيتصورالواقعالقاسيالذييعيشفيهاالالقضاياالوطنيةوالموضوعات

وكانتلهاالمنكاتبجتماعيةالكثيرمنالكتاب،فمااالالناس،فقدأرقتالمشكلة

وجهةنظرقالها،أوكتبهاوسنعرضبعضهذهالموضوعات
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 13دراساتفيالقصةالعربيةالحديثة،أصولها،اتجاهاتها،أعالمها،ص:محمدزغلولسالم
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الزمت 1-6 العربية، وغير العربية المجتمعات منها تعاني اجتماعية مشكلة الفقر

المدمرةاال نسانمنذالقدم،وللفقرآثارسلبيةعلىالفردوالمجتمع،ولخطورتهوآثاره

 الكتابفيصصهم تناوله معالجته وحاولوا تطرحقضايا(( تيمور فقصصمحمود

فيقصة "رجلرهيب"ومشكالتاجتماعيةتناولتعالمالقريةبهمومهوأحزانهكما

فياالوتناولت "فرعونالصغير"منمجموعة كما حياءالوطنيةالقاهريةبشحاذيها

) "قلبغانية"مجموعة 1من"الشحاذوالفطائرالعشر"قصة

دبالعربيوحتىالغربيمنالقصصالعاطفية،االلميخل :القاتالعاطفيةالع 6-2

دباءقصصهماالوالتيكانتالحبيبةتمثلمصدرإلهاملنفوسكثيرمنالمحبين،فكتب

وللحبكعاطفةرومانسيةدورهالهام،ولذلكيتخذهالكتاب((معبرةعنعالقاتالحب،

"لصالحذهني،فيقصة"جاءالشتاء"مجموعةعالءفاالوسيلةللتطهيروالتمجيدو

الجميلةاال يام ببكائياتالشاعرعلى" فهيأشبه المجموعة عاداالمنهذه طاللفقد

التيتواعدمعهاعلىالزواجقبلسفرهإلى "ناصعةالجبين"الراويليمرعلىمنزل

لجبينولميبقفقدتزوجتناصعةا 3الخارجوعندمرورهيجدأنكلشيءقدانتهى،

 بالمشاكل الرومانسية المشاعر سوىأنقاضالذكرياتتتأثر منزلهم جتماعيةاالمن

 .جتماعيةااللذلكحاولالكاتبالمزجبينهماليقدممنخاللهامشكالته

أنهافيعصوراالسالمعلىذلك،االإنللمرأةمكانةعظيمة،وقدنص6-3المرأة: 

زدراءوأنهاعبارةعنآلةاالالمكانة،وكانينظرإليهابشيءمنسابقةلمتكنلهاهذه

فيكتاباتعدةوعلىسبيلالمثالالالحصر محمدعبد((للنسلفقطوقدظهرهذا

جتماعيللمرأةمنخاللاالإنالمفهوم:يقول"الضجيج"السالمالمسالتيفيمجموعته

أكثرمنحيوانبشري،يأكلويشرب،هوأنهاليست-منالمجموعة–الشواهدالسابقة

يبرزسلوكآخرهوأنها الجماعيةللمرأة النظرة وينامإلىجانبهذه يتنفس، يلبس،
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ولتمثل...خر،الرجل،االيجبأنتكوننقيةعفيفةبدونالتقيدبعفافونقاءالطرف

جهازتناسلي...المرأة...جزئية 1النظرةإليهاككلمنخاللنظرة
38(

منوم وغيرها فلسطين قضية هي الجزائر في القصة كتاب شغلت التي القضايا ن

الصراعبين واالقضايا العربية عالجتموضوعاالمة كما نية، ستعماروالصهيو

غترابوالشعوربالقلقاالو الهجرة

.  العرب قضية هي الفلسطينية العربياالفالقضية الرأي تشغل تزال وما ولى،

تم تمثلصراعوالدولي، القضية هذه أهله، شعبسلبتأرضهوشرد ثلتفيمعاناة

مةالعربيةمعالصهيونيةفاستعملتأشكالعدةللنضال،ومنبينهاالنضالبالكلمة،اال

فحضرتالقضيةالفلسطينيةفيكتاباتعدةمنبينهاالقصةالقصيرةوالتيتحدثفيها

هالشعبالفلسطينيالقاصونعنالواقعالمريرالذييعيشفي
39


لقدتناولالكتابالعديدمنالقضاياوحاولوامنخاللهاتوضيحمواقفهممنهذهالقضايا

.صالحوالرقيااليضاحبهدفاالدبوسيلةمنوسائلالتعبيرواالباعتبار
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127اتجاهاتالقصةالقصيرةفياألدبالعربيالمعاصرفيمصر،ص:السعيدالورقي- 3
39
117ديوانالعرب،صالقصة:طهوادي
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 :خصائص القصة القصيرة وعناصرها

القصيرة4-1  التي :خصائصالقصة خصائصه له كأيجنسأدبي القصيرة القصة

كما–دبيةذاكانتعريفالقصةالقصيرةالعالمية،وااالجناساالتميزهعنغيرهمن

 والدارسونفيتحديد–تقدم ومميزاتهااختلفالنقاد فإنتتبعسماتها دقيقله، مفهوم

قائمبذاتهوسنحاولأندبيةيبرزكيانهاالخاصكفناالنواعالقصصيةاالعنبقية

 -نعرضهذهالسمات

 :حدة الو

وحدةالفعلوالزمانوالمكان،وهذه((فالقصةالقصيرةينبغيأنتتوفرفيهاالوحدة 1

الوحدة
40
أدجار"وأكد ))نطباعاالثرالكليأووحدةاالهيالتيتكونمايعبرعنهب

أنهمنأهمالخصائصالشكليةالتيتميزالحكايةالنثريةالقصيرةهيوحدة "نبواال

قتصادفيوسيلةالتعبيرينتشرويجدقبوالاالوأصبحهذاالتأثيرالواحدو((نطباعاال

فمبدأالوحدةأساسجوهريمنأسسبناءالقصة 41))خيرةاالونةاال واسعاحتىفي

 .االكتابمبكراوالتزمهاتشيكوفوموباسانالقصيرةفنيا،ولقداهتدىإليه

 : الموقف

تعبرعنموقفمعينمنحياةالفردأوجانبمنهذهالحياة،((إنالقصةالقصيرة2

أوبعضالجوانب،والتعبرعنحياةالفردكاملة 3
والموقفهوالذييهمكاتب ))42

يكش الفرد لحدثخاصلحياة معالجته فأثناء القصيرة، الموقفويلقيالقصة فعن

عليهالضوء،وهوالسمةالغالبةفيالقصةالقصيرة



 

                                                           
40
129القصةالجزائريةالقصيرة،ص:عبداهللالركيبي
41
148دراساتفيفنوناألدبالحديث،ص:عبدالعاطيشلبي
42
 129القصةالجزائريةالقصيرة،ص:عبداهللالركيبي
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 الدراما

 بها حساسبالحيويةوالديناميكيةوالحرارة،حتىلولميكنهناكاالخلق((ويقصد

 واحدة، شخصية غير هناك تكن ولم خارجي، صراع
43

التي التشويق أساليب إن

 المتعة تحقق التي هي لكاتب عنيستخدمها القاصبالرضا وتشعر للقارئ، الفنية

فالدراماهيعاملالتشويقالذييستخدمهالكاتبللفتانتباهالقارئ )).عمله

Concentration et brièveté: يجاز و التركيزاال 

 الفن هي القصيرة وهواالالقصة قصيرة، أنها بحكم التكثيفوالتركيز دبيالشديد

لىتحتاجإلىضغطفي()انهاميزةللقصةالقصيرةيكونفيكلشيء،ويعتبرأهم

ألنأيكلمة قيمتها، لها فاللفظةهنا لها، التياللزوم حذففيالزوائد وا التعبير،

يعبر فالحوارينبغيأنيكونمركزا يتطلبهالموقفتؤثرفيبناءالقصة، زائدةعما

سراف،وتبدواالطنابواالعمافيذهنالشخصيةمنأفكاروأراءدونالحاجةإلى

ختيارفيحذفأويبقيماهوضروريلتصويرهذااال أصالةكاتبالقصةفيعملية

 44))الموقفأوذاك

الخاصة .  القصيرة منمقوماتالقصة ولذلكيجبأنيكونعنصرالتركيزمقوما

سلوبوطريقةااليحاءبواسطةاال((يجازفهومتمملعمليةالتركيزومنهاالأما .بها

يجازهناإلغاءللجزيئاتاالطناب،وليساالشارةالملحةتكفيعناالالعرض،ف

أوالتفاصيل،ذلكأنالتفصيالتضروريةفيحدودالحدثالواحدأوالموقفالواحد

 القصة القصيرة الذيالتيتعالجه
مع ))45 الحجم، مراعاة القصيرة فيجبفيالقصة

التركيزفيأحدا فيتصويرهذه والضغطالشديد التياالثها، عكسالرواية حداث،

 .تتمتعبقدركبيرمنالحريةفيالزمانوالمكانوالسردوالوصف

حيانينشأالحدثعنموقفيتطوراالفيكثيرمن Dénouement:نهايةالقصة-5 

عناهاويتضح،يةالتيتتجمععندهاخيوطالحدثفيبرزمانهاوهذه((إلىنهايةمعينة

تكشفهذاالحدثوتلقيعليهالضوءانها ولذلكسماهابعضالنقادبلحظةالتنوير

                                                           
43
 .79فنكتابةالقصة،ص:فؤادقنديل-
44
131القصةالجزائريةالقصيرة،ص:عبداهللالركيبي
45
 :المرجعنفسه
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الحدث )).وتحدده ويكتسب خاصة، أهمية القصيرة القصة في النهاية تكتسب وبذلك

بانةعنه،ولذلكسماهابعضالنقادبلحظةالتنويراالمعناهالمحددالذييريدالكاتب
46
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 نماذج قصصية من كتاب قصة ديوان العرب  : مبحث الثاني

 

 بعض النماذج القصصية التي ذكرت في الكتاب -2 -2

 

 

 :الجزاىر  - أ

 القصة الكاتب

 
 احمد بودشيشة -
 الطاهر و طار -
 عبد الحميد هدوقة -
 مزراق بقطاش -

 
 ادم يهبط الى المدينة -
 سر مايجري -
 االشعة السبعة -
 جياد في حلبة ضيقة -

 

 : ليبيا - ب

 القصة الكاتب

 
 ابراهيم الكوني -
 احمد  ابراهيم فقيه -
 رشيدة شارني -
 مكاوي سعيد -

 
 جنازة رجل -
 جنون -
 امراة تتوسل الزمن -
 شكرا يا بولو -
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 : لبنان  - ث

 المؤلف الكاتب

 
 ريتيه الحايك -
 سهيل ادريس -
 مارون عبود -
 نور سليمان -

 
 بورتريه للنسيان -
 العبور -
 حظ و نصيب -
 العين الحمراء -

 :مصر 

 المؤلف الكاتب

 
 عليادريس  -
 ادوار الخراط -
 اقبال البركة -
 بهاء الطاهر -
 جمال الغيطاني -
 سكينة فؤاد -
 شكري عياد -
 طه الوادي -
 نعمات البحيري -
 يحي طاهر عبد هللا -
 يوسف ادريس -
 يوسف الشاروني -

 

 
 خروج بال عودة -
 امام البحر -
 اللذغة -
 في حديقة غير عادية -
 زيارة -
 حديقة اهمال  -
 دستيوفسكي و السكير -
 كوما -
 نصف امراة -
 الشاي االخضرجبل  -
 جالة تلبس -
 جسد من طين  -

 

 



 .………………………………………………………الفصل الثاني  
 

41 
 

 : البحرين

 المؤلف الكاتب

 
 خلف احمد خلف -
 عبد هللا خليفة -
 عبد القادر عقيل -
 فوزية رشيد -

 
 الموءودة -
 الرمل و الحجر -
 الحصار -
 مساءلة -

 

 العراق

 المؤلف الكاتب

 
 حسب هللا يحي -
 سوالف هالل -
 عبد الرحمان مجيد ربيعي -
 عبد الستار ناصر -

 
 الطمانينة -
 بسمة على شفاء الماء -
 المواسم االخرى -
 ذات يوم في باريس -
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 :عمان 

 المؤلف الكاتب

 
 حمد بن راشد -
 سليمان المعمري -
 محمد القرمطي -
 يحي بن السالم المنذري -

 

 
 عينان مترقبتان -
 على من اضاعو اسمائهم فلنعلن البكاء -

 هواجس -
 الفقاعات الملونة -

 السعودية 

 المؤلف الكاتب

 
 الناصر حميدانابراهيم  -
 تركي  العسيري -
 عبد هللا ياقازي -
 عبده خال -
 فوزية الجار هللا -
 فهد العتيق -
 قماشة عبد اللطيف -
 محمد علي قدس -
 محمود مشهدي -
 مريم الغامدي -

 
 الرهان الخاسر -
 السوسة -
 اللوحة -
 نبت القاع -
 الصفعة االولى بعد االلف -
 ابواب و طرقات حائرة -
 اللحظات الموحشة -
 ال ينتهالدخول في تفاضيل حلم  -
 امراة للبيع -
 اعيدوا الي كفتي -
-  
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 : سوريا 

 القصة الكاتب

 
 االلف االدلبي -
 حنا مينه -
 زكريا تامر -
 وليد المعماري -

 
 الحزن الحميم -
 بطاقة توصية -
 ايها الكرز المنسي -
 حكايات رجل مسرح -

 :السودان 

 القصة الكاتب

 
 بثينة خضر مكي -
 ز هاء طاهر -
 الطيب صالح -
 عيسى الحلو -

 
 طقوس -
 يانجوم الليل اشهدي -
 نخلة على الجدول -
 و ماذا فعلت الوردة -

 

 االردن 

 القصة الكاتب

 
 جمال ابو حمدان -
 مؤنس الرزاز -
 نازك ضمرة -
 هند ابو شعر -

 
 الثلج -
 الرجل الذي كان مستوحشا -
 مزرعتي -
 الغزال يركض باتجاه الشمس -
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 :ملخص عن بعض نماذج القصصية العربية العالمية 

ا
47

 الجزائر –الشعة السبعة 

إنمدونةاألشعةالسبعةطبعتمرتين،الطبعةاألولىكتبتوالجزائرتحيافياللهب

أيفترةاالستعمارالفرنسيالبغيض،وقدطبعتبدارنشرتونسيةفيالشركةالقومية

وتحويإحدىعشرةقصةمرتبةفي1962التونسيةللنشروالتوزيعفيبداياتسنة

يلي كما المدونة المهرهاأل: ثمن الصحراء، ابن اإلنسان، يد المسافر، السبعة، شعة

 منتصفالنهار،الصداقة،عمريالحقيقي،البطل،األوجهالخلفية،تمعيةقديمة

 الجزائر في طباعتها الكاتب أعاد فقد بحوزتنا، والتي الثانية الطبعة أما الشركة)

الحريةبكلذراتوجودهاءوالجزائرتعيشوتتنفس(1981الوطنيةللنشروالتوزيع

وتحويثالثعشرةقصة،أيأضافإلىاإلحدىعشرةقصةاألولىقصتانهماحلم

أنالمسافة(األشعةالسبعة)وذكرابنهدوقةفيمقدمةكتابه"الوصية"و"الصيف

الزمانيةالتيتربطأولقصةمنهذهالمجموعةوآخرقصةتتجاوزالعشرينسنة،كما

مجموع نفاذذكر على مضى وقد جديد، من طباعتها يعيد جعلته التي المواقع من ة

الطبعةاألولىأكثرمنخمسعشرةسنة

تعالجمواضيعجزائريةوتونسيةوهذهااللتفاتةمن اجمعالكاتبفيمدونتهقصصا

قبلهذاالكاتبالروائيالجزائريهومايؤكدطموحهليوحدةالعروبة،سواءعلى

اإلقليميأومستوىالوطنالعربيالكاملالذييرىفيهأمرامصيريا،ويؤكدالمستوى

 أنالوحدةحتميةتاريخية،ومستقبليةمعاللشعوبالعربية،فهرحملعلىعاتقههذا

أنموذجا هدوقة االبن السبعة األشعة العربية الرواية في واالستقالل النورة حياة" دا

يتحققعلىأرضالواقع،هذاماسعىإليهمنخاللمعاشالمشروعالذيتمنىلهأن

قصةحلمالصيف





                                                           
47
 ص2111بتصرفقصةديوانالعربنماذجوقضايا



 .………………………………………………………الفصل الثاني  
 

44 
 

 ، ملخص قصة األشعة السبعة

48
القصةتحكيقصةولدنبكمأصم،عجزاألطباءعنشفائهواليزالالوالديدعوله

كلماذهبإلىالمحرابحيثالسكينةالسماويةتعيدالقلوبالبائسةبعضمافقدتمن

 في يقول وكان البنهأمل متوسط ودعواته صلواته ولكن: إنطاقه، أسألك ربال يا

أسألكأنتمكنهمنفعلعقباهالخيروالفالح

هذههيالحملةالتيكانالوالديقولهاكلماأحسبانقباض،وللوكأملميرهامنذكان

صغيرا،وكانبجواربيتهمبركةيخشاهاسكانالقريةجميعا؛ألنفيهاوحشاعمالقا

للتأمليخ الذهابهناك على أصر و يخفمنها لم األبكم الولد لكن تطفالعذارى،

دواتر، بذلكسبع األخرىلتتشكل تلو حجراتالواحدة ليرميسبع فضوله ودفعه

فكلما الحجرات تلك رمي في يكمن والسر أشعة، سبعة ذات شمسساطعة فتخرج

منخاللهبرجفةتتبعهاسكينةلمرماهاكانيسمعصوتادافاحنونامالوفالديهيحس

إنيعائدة:يحسبهامنذأنغادرتأمهالحياة،فسمعصوتاخافتايقول

استمرالولدبالترددإلىتلكالبركةليهتديفياألخيرإلىإحضارسطلفيملؤهبالماء،

.ليسقيبهجوانبالبركةالتيكانتجافةفيالبداية،فتزهرفيمابعد

الوقت بالذاتيستحضرالساردقصةأماألبكمحينماكانصغيرااليتجاوزوفيهذا

العامينحضرهووأمهإلىالبركةفنزلتأمهالجميلةلتستحموتأخدبعضامنباهمبه

اليتجاوز كانصغيرا حينما األبكم أم قصة الوقتبالذاتيستحضرالسارد فيهذا

لجميلةلتستحموتأخذبعضامنالماء،العامينحضرهووأمهإلىالبركةفنزلتأمها

ولكنهالمتخرجإنغاصتفيالبركةوابتلعتها،فصرخالصهي،صرخةواحدةالفقيه

 .الكالم

وإذا برميالحجرات، البركة عند كعادته جالسا األبكم الولد كان مناأليام وفييوم

ةتسقطفيالبركة،يسربمنالطائراتيمرفوقهمنيوعايسربمنالغربان،وإذابقنبل

أمي:"وسمعدويانفجارهاوإذابحسناءجميلةتصرخمنها،فينطقالولدقائال
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حسبهللايحي:قصةاغتيالالحنين

49
للروائيحسبهللايحيى،روايةلسيرٍةخاصٍة،خاصة"إغتيالالحنين"ورواية

لحظِةوالنبوءِةكأهِمثيِموربماتدخلفلسفةال.بعائلٍةوليسبفرٍد،ألياٍموليسلسنيٍن

 . وقيِمالسرِدفيها

الكاتب،ألزوجة،أزل،صميم:الشخوصالفاعلةاليتعدىعددهاإثنيعشرفرداً،هم

 ،نهار،سالم،آفاق،نقاء،بدران،جاكبريفير،جاللالرومي،أبوحيانالتوحيدي

. 

توجيِهاألبوي،بينماانساقتغائيةالروايةاغتنتبمحورياألسئلةالمستنِكرةوال

بمقابلأحداِثالحرِب–علىالمستوىالعائلي–أحداُثهاإلىتسجيِلالحراِكاإلنساني

يوماًمنالمعارك،إضافةإلىإسقاطاتوسياسات"43"التيشكلت1991للعام

 . وتغيراتالتستوعبهاروايةواحدةمهمابلغطولها

وهذه".التالحمالعائلي"وفعل"األمل"وفعل"الحنين"رّكزتالروايةعلىفعل

األفعالفتحتنافذَةاألحداِثبسعٍةلتمررهمنهاويالتالحربوويالتالجوعوالفقدان

،ولكيتقولبفٍمممتلٍئبالخير،أنالقدَريستجيبللصبِروالمعاناِةوالرغبِةالصادقِة

الروايةمعادلمنصفلرغبةالخيروفعلالخيرهكذاهي.بالعدِلوالبناِءوالحياةِ

وِغيرةالخير،معادلفاقفيتأثيرالقرائيعناصرمسوداتالسردفيتآلفاللغة

 . واألحداثواستقراءالعالقاتاإلجتماعيةلمرحلةتاريخيةحاسمة

الهمَّ–للروائيحسبهللايحيى-"إغتيالالحنين"ببساطٍةشديدٍة،لخصترواية

لبشريواإلحتجاَجعلىالفعلالحربيالمدمر،وفضحتدعاويالتحضرالزائف،ا

والحرصاإلنسانياألجوفحينرسمتالموازيلهذهالدعاويفيسردهالوقائع

ونتائجالعدوانوالدماروالقهروالتجويعلشعٍبليسلديهأيةرغبٍةفيإعتداٍء،فقط

ئقهويمتلكإرادتهويربيأبناءهعلىالمحِبِةيريدسالماًوطمأنينًةليزرعحدا(هو)
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صادقةإجترحتلنفسهاطريقة"فنية"الروايةهذهوثيقةإحتجاج.والخيِروالعلِم

األسئلةوالحوارالذاتيوتسجيلحاالتاالنسجامواالفتراقوالحميميةالعائليةلتكون

جداًجداًوانسائية،موجعةتلكوسيطاًاحتجاجياًعلىالحيفاإلنسانيبجزئياٍتبسيطةٍ

مبكيةتجتذبالقارئإلىأنيتعاطفمعشخوصهاويتبنىمواقفهمالتيتفترقفي

 . وسائلفعلهااإلنسانيالبانيوالمحسنللحياةوتتفقعلىنتائجذلكالفعل

إنهاالتستجيبلمباغيالنقدالتجزيئية،إنماهيكتلةمنالمقيلالروائيينقلاإليمان

 . بالمستقبلويدحضمقولةالحرببماأفرزتهمنتداعياتعالميةومحلية

الفعلالفرديبالعائليبالمجتمعيبالنبؤةالتيهيالهدفالنهائي–فيالرواية–يندمج

 أليعمٍلجاٍدومثمرٍ

 - عنالمفقودالذيعادفجأةً-لننظرفيملخِصاللحظِةاآلتيِة

..شربناشاياً..دًةتوفرتفيهاالباقالءبالسمنبالزعترإحتضّنامائ..جلسنــــا)

 . . أفضلفيذائقتهمنقبل

 . . حصةهذاالشهرالتموينيةأحسنمنسابقتها-

 . .وأحياناًخافتةٌ..وصلتأسماعنادقاٌتقوية..فجأًة..وفجأةً

 : سمعتهيهتف..سبقنيصميمإلىالبابالخارجي

 رُبالبابَ؟َمنالقادُم؟َمنيض..َمن-

 . . أنا،إناياصميــــم،أنا-

 . . . لميخبأملنافيعودته..هذاصوُته..هذاأزل. .

 . كّلالغائبينعادواإالأنت..أينكنتكلهذاالزمن؟..ها-

 ( 86–87الروايةص..)كنُتآخرالعائدينياأبي-

قذارَةالحرِب"العائُد"الرواية،وبوثيقٍةأخرىيصفأزلبمثِلهذهالوثيقِةتسير

 وسوَءمحركيها
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..حاملةافضعأسلحةالتدميروإذابةاألجساد.لميكونوابشراً،كانواوحوشاًتزحُف )

كنُتأزحُف،أتخفى..كانتحرباًالتريدأنتتركبصماتالجريمةعلىكائن

 ( 87الروايةص–دعتهتحتعجالِتالدباباتبذراٍعمقطوٍعينزُف،بساٍقو

بهذااإلختزالمنالواقعيةتصيرالروايةتعبيراًعنمرحلٍةمنأسوِءمراحلالحرب

 . فيالبالد

عائلة،فرد،أبفيدأبهللحفاظعلىاألسرةوسالمهاوتالحمها:وجهاالختزال

 . وتعلمها

 : جاءتالزوجةالعزيزةفرحةتقولُ)

 . ( 93الروايةص..عيدالضوُءإليناأخيراًلقدأُ-

إنهاأمنيةمجئالضوء.هذهخاتمةالروايةتبينانهألّيمدىتتصاغرأمانيالناس

ِخذتالعبارةُأعالهبطريقِةالرمِزفستعنيالكثير. ُُ  . وإذاأُ
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 :نازك ضمرة 

 *من قصص المروءه ن

 حكيم السن في كبيٌر تاجر أن .. قد قاطعاًكان ألهله راجعاً قفل و بضائعه ابتاع

ففعلذلكالتاجربكلطيبة..عندمارأىمنقطعاًسألهأنيطعمهويسقيه..الصحراء

وترافقا..ونخوةورغبةفيمساعدةغريبانقطعبهالحالفيالصحراء..خاطر

  .. اإلثنانفيرحلتهماإلىأنوصالقُربمدينتهما

وأوقعهمنفوقحصانهوركبه..لمنقطعالشاببالتاجرالكهلالكريمعندهاغدرا ..

  .. وأخذالبضاعةمعهوانطلق

التخبرالناسبما..يافالن.."وحيناستطاعالتاجرالوقوفعلىقدميهناداه ..

  .. " حدث

 بالخزيبينهمحتىالتشعر..!!لماذا"..فرّدالشابناكرالمعروفمتهكماًساخراً ..

" ..  

 وال..حتىالتضيعالمروءةبينالناس..الوهللا.."قالالتاجر ..

 يقفانسانلمحتاج

 فقلـُتعالمتنتحبالفتاةُ؟***مررُتعلىالمروءِةوهيتبكي

جمـيعاًدونخلقهللاِماتوا***فقالتكيفالأبــكيوأهلي
50  
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 براهيم الناصرالحميدان

51
 الخاسر الرهان

.فيليلةشتائيةدهماءوضعونيفيصندوقخشبي،تحيطبهبعضاألنوارالشاحبة

منالداخل كانتالغرفةالخشبية.وعلىجانبيالصندوقذراعحديديةترفعكهربيا

بوابةخروجودخولالعرباتالصغيرةإلىالحيالرابضفيوسطمنطقةتفوحمنها

شعلتهاتوضحالمعالم..موقدةالتنطفئمنذبضعسنينرائحةالبترولورائحةنيران

.كانالحييقطنهكبارالموظفينمنجنسياتمختلفةمععائالتهم.منأماكنبعيدة

إلىجانبخيطمن تقفمنسقة بالورود طرقاتمزروعة بينها ، المساكنمتراصة

إشا تحاذيها والتي ، قليال الواسعة الشوارع بين يفصل تعملاألسفلت مرورية رات

بينالمنازل والقليلمناألطفاليمرحونفيتلكالمساحاتالخضراء ، أوتوماتيكيا

بعيدا المتمدنة فيالبالد األسرالحضارية تحتاجه ما بكافة التيجرىتأثيثها الجميلة

.عنهذهالصحراءالقاحلة

أوشماال يمينا العرباتكانعملياألساسيتحريكتلكالذراعالكهربائية رؤية عند

خارجة أو داخلة البوابة هذه من المرور وترغبفي ، إشاراتالشركة التيتحمل

تحملبعضالمسؤولينأوأفرادأسرتهم،وهوعملكمايبدومنالسهولةبمكانلوال

والذي االنفرادي السجن إلى تكون ما أقرب وحدة في ، الطويل الليل سهر معاناة

يتطلباليقظة،حت أحضرتمعي.ىالصباحداخلغرفةزجاجيةيمنعالدخولإليها

دورقاللقهوةمعالفناجينوإناءللشاييغليهموقدكهربائيبواسطةالسلك؛وقداقتضى

«تدريبي»

52
 خلفاحمدخلف

الموعودة

، نجفت قار المتزوية اللبية أعماق إلى تفت حادة نظرة انفجرت الهمسوالهم بين

مكتفاألبمهدئة،فمضىاألبإلىالبنيةسالهابلهجةمتوترةالمستكفاأل
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53
،.بخير:؟طأطأتبرأسهافيذلوغمغمت..كيفالحالاآلن

القضاءالتنازلال منذالغد،ليخففمنهذا سيتخذه فيما مفكرا مضىاألبمهموما

محالة

دماجادتبهعليهااألممنذأنجاءوانهمرثمانقطعوالبنيةالتسكنعلىحال،تستعي

وماذاسيفعلبهاهذاالذي..المتكتمةبعدإلحاحمريرفيأنتعرفلمأتی،ولمذهب

سيزورهاكلشهر؟

هاهيتصبرعلىانقطاعهاعنالمدرسة،عنخروجهاللعبفيالزقاق،ولكنمن

..!ةأنهابنيةأينلهاأنتصبرعنهذااالهتمامالمفاجئبها،كمالواكتشفوافجأ

تقفأمامالمرآةتتحسسصدرهاالثابتتحتالثياب،تختلسلحظاتخلوالحجرةمن

.أخوتها،تقفلالبابوتشرعصدرهاللمرأة

الرجال من بها يمر من تمسح ، بالعباءة ملتفة ، أمها برفقة الجيران لزيارة تخرج

نظراتهمويدوخرأسهاإنهيبنظرةعابرةفيظاهرها،متقصيةفيحقيقتها،تأول

..لحظتنظرةإعجابأودهشة
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 بعض نماذج من القصص القصيرة  العربية و العالمية  

 نجيب محفوظ- أحالم فترة النقاهة 

منالقصصوالنصوصالتيالتلتزمبصنفأدبي النقاهةهيمجموعة فترة أحالم

بلشذرات قصصوالنصوصمتشابهه ليستجميعها بعضهاواحد، مناألحالم،

.حواراتُجمعتتحتاسماألحالم

بالغرابةالشديدة،فهيلمتكنقصًصاكاملةذاتبدايةونهاية،بلنجيباتسمتأحالم

النحاسأوأحالمهببعضالشخصياتمثلمصطفىطهالواديفيهمشهدسريعيروي

الهول في.عرابيوحتىأبو فيالشارعأو يكونمضمونالحلم قالبخياليفالقد

.األحالممطلًقاسلطةعلى

العديد من القصص القصيرة جًدا في  الوحيدة، فقد نشر طه الوادي لم تكن هذه أقصوصة 

  :مجموعاته بشكل متفرق مثل قصة دعابة الذاكرة

 

 

و فم يبلع الفيل رأيت شخصا هائال ذا بطن تسع المحيط،  

 

من أنت يا سيدي؟: فسألته في ذهول  

 

؟أنا النسيان فكيف نسيتني  :باستغرابفأجاب   
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 عاشور رضوى -رأيت النخيل 

بثالثية رضوىعاشورهيواحدةمنأشهرالكاتباتالعربيات،ورغمارتباطاسمها

إال الرواية، وجنس القصيرةغرناطة القصة أيًضا كتبت عاشور رضوى أن

.واألقصوصة

 مجموعة رأيتالنخيل"في " في للقصصخصصترضوىجزًءا المجموعة نهاية

االجتماعي أغلبالقصصبالطابع اتسام المالحظفيالمجموعة ومن جًدا، القصيرة

.والكتابةعنالمرأةوآالمها

الأحديعرفانكانفيالسلةخبزساخنأم..امرأةتحملسلةوتمشيفيالشوارع"

"ةحلوىمسموم

 زكريا تامر- تكسير ركب 

أديبسور هو تامر زكريا عام يكتبحتى1931يولد زال هذهوما خالل اآلن،

يعدزكريا.الفترةالطويلةكتبالعديدمناألنواعاألدبيةمثلالقصةوالشعروالهجاء

ذلكألنتامر يعود قد أقصوصات، على تحتويمجموعاتهم الذين األدباء أكثر من

لذاليسثيفواالختصار،النثرالهجائي،مايتسمبالتكأغلبأعمالهمنأدبالطفلأو

تتمحورأيًضامنالمستغربأنتحتويأعمالهعلىتلكالقصصالقصيرةجًدا،التي

.حولالحياةاالجتماعيةفيالغالب

شحالمطر،فاستنجدالناسبرجلصالحمستجابالدعاء،وانهمرمطرغزيرغريب

تم وال يملكه ما فيكبر مائه، من قطرة تمسالرجل مألوف، وتمسغير الناس، لكه
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المرأةقطرهمنمائه،فيكبرنهداهاوردفاها،ففرحتالنساء،فالحقيقيليسكالمزور،

من يجعل الذي التصحيح بهذا الرجال واحتفل التكاليف، باهظة التجميلية والعمليات

الغصنجذعا،ولكنبعضهملميكتفبماحصلعليهمجانا،وطالببمطرآخريعلم

 ألهبل للنساءالتهذيب احتراما الوقوف من يعفيه كبره ان  .يظن

 

الرجال فيعاني رجال، بغير واالنجاب الحبل لهن يتيح عاجل بمطر نساء وطالبت

على وتنقضالنساء واالزدراء، والهزء بالطرد إال حلّوا أينما يحظون وال البطالة،

.النساءوالرجالعلىالرجال

 بثينة العيسى- يس وليلى والذئب 

بنشربثينة الهتمامها شهرة أكثرهم ورّبما الجديد، الجيل كاتبات من واحدة العيسى

باألساليب اهتمامها بسبب وفنياتها، الكتابة عن بالكتابة كذلك بل األدبية األعمال

.والفنيات،تحاولدائًماالتجريبوالتنقلفياألفكاروطرقالسردوغيرها

 مجموعة في العيسى بثينة تجارب "من والذئبقيس وليلى أسلوب" استخدمت أن

القصةالقصيرةجًدافيبعضاألجزاء،الينتميالكتابالكاملإلىجنسأدبيواحد

بلإلىجانبالقصص قصًصاففيه. النصوصوالحواراتالتياليمكنأننصنفها

سردبثينةالعيسىبشكلكامل،المميزفيهذهالمجموعةهوالعاملالفنتازي،إذتعيد

ولكنبشكل(ليلىوالذئب/سنوايت/ساموالفاصولياء/سندريال)القصصالمشهورةمثل

.مختلفعنالقصةاألصليةوبطابعأكثرإنسانية

! ماَتالعزيز“
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بكْتاألموالزوَجةالولدوالخاِدماألمين،وُخّيَللألسرةالمفجوعةأّنالعالمُكلّهيبكي،

فقد ، صحيحاً يكن لم ذلك يضحكولكن العالم  ! كان

 

فاعشوَشبتالُبقعة ،وألنالُجّثةتحّولتإلىسماد أليام مّجانياً طعاماً ألنالدودوجَد

، العشب فوق بأجنحتها تصفق صغيرة فراشة وشوهدت ، قبره هي التي الحزينة

وشوهدتالهرةلشقّيةتراقبالفراشةوتنتظرفرَصةللوثب،وشوهدالكلبالذييهوي

الطفليضحكويكعكعألنهرعضأذ وشوهد ، القّطة يترصد ىايالالقططالسعيدة

 . عشباًوفراشًةوهرًةوكلب

. 

جداًفيتلكالُبقعة،وامتألالمشهد فوقجّثة..بالفرحوالحياةلقدأصبحالعالمجميالً

.يزالعز
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 التلخيص 

:ئجاهمهاوفياالخيراسخلصناجملةمنالنتا

فنالقصةالقصيرةونشاتهووصولهالىالعالمالعربي

دورمحمدالواديوكتابهالقصةديوانالعربقضاياونماذجفيتبياناهميةالقصة

.القصيرة

دولةعربيةمجموعةمنالقصصلنعرفنحناالختالفمنكليعطينامحمدالوادي

 البيئيوالفكريويسهلعليناعمليةالنقدوالممارسة

نقصاو وكل مذكرتنا ادا في التقصير عدم حاولنا اننا هللاعلينا شهد االخير وفي

.نسيانفمنالشيطان   

In the end .we extracted a  number of importante results the art 

of the short story ,its origin and arrival in the arab world the rool 

of mmohmmad Al wadi and his story book diwan Al Arrab Casses 

and models in demostrating the the Importance of the chort story  

Mohammad Al wadi from evry Arrab country gives us a set of 

stories to let us know  the envirmental and intellctuel difference 

and make it easier for us to crictize and practice and in the end . 

God testified against us that we tried not to fail in performing our 

remembrance ,  and every lack or forgetfulness is from sata. 
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 الخاتمة

لالتعاريفالتيقدمناهاللقصةالقصيرةأدركنابأنهاجنسأدبيونوعسرديالفمنخ.

عتمادعلىخيطأوعنصرمركزيواحد،االختازلوااليجازوااليميلإلى

 وسط غالبا تبدأ لتي وبحبكتها واحدة، جلسة في تقرأ إذ بقصرها .حداثاالتميز

 .وبمحافظتهاعلىوجهةنظرواحدةوموضوعواحدونبرةواحدة

تستطيعأنتستوعبكلمواضيعالحياةالسياسيةأواجتماعيةأوفكريةوهيواقعية.

 .إلىحدبعيد

اللحظة. 3  إمكانيةعزلهذه ولها بعمق، تستطيعاصطياداللحظةالعابرةوتصورها

 .عنتاريخهاوعنمستقبلها

عدتها. عندما والسيما الواسع، انتشارها في ساعدت السهلة ولغتها الصغير حجمها

 الصحافةإحدىأبوابهاالثابتة

 . من نوع االجناساالوكأي عنوان، على يتوفر أن البد فيدبية العناوين فكانت

القصصالقصيرةفيهذهالمجموعةالقصصيةدورفعالباعتبارهكمؤشرأولالدخول

فيحوارمعالمتلقي،سواءكانالعنوانالخارجيأوالعناوينالفرعية،فكانلكلمنهم

 القصصسواء هذه بناء في دور الليا أجاد كما نحويا، تركيبا، ا، الوادي فيطه

العناوينوفياختيارهافأضافتعنصرالتشويقوالنبشفيهذهالعناويناستخدامهذه

 دالالتوماتحملهمن

العنوانالكلي  عالقة أننحدد استطعنا أنه العنصرهو منخاللهذا إليه توصلنا ما

وبالتالي الكلي العنوان معنى من جزء إلى يرمز عنوان فكل الجزئية، بالعناوين

إلي ترمز ما عنوانفاجتماع إليه يرمز ما اكتمال يؤديإلى الجزئية العناوين هاته ه

المجموعةالقصصية

وبالتالييصلمغزىومعنىهذهالقصصإلىذهنالقارئويزولعنهالغموضفهذه

جتماعيةأوالسياسيةاالالقصصتعالجقضاياالواقعالمصريسواءمنالناحية
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المتعمقفياالالخ،ولكنبطابعخاصومميزوغامضاليفهمها...قتصاديةاالأو

 طهالواديقراءتهاوهذاماهدفإليه

 وجدنالغةالكاتبسهلةوبسيطةومعبرةعنالحداثةوتصورواقعالشخصيات. 9 .

إنالشخصياتالمدروسةفيقصصناهيشخصياتمختلفةباختالفأنواعهافهي. 2 .

لىأبعادثالثةوهيالبعدالجسميالذييهتمبالمواصفاتالجسميةللشخصية،تحتويع

جتماعيوالثقافةالتيتتمتعاالجتماعييهتمبالشخصيةمنناحيةالمركزاالأماالبعد

بهاوالوسطالذيتعيشفيه،أماالبعدالنفسيفهويهتمبمشاعرشخصيتناأضفىعلى

علىقراءتهااالهاتسويفاومتعةوإقبوزاداالالمجموعةالقصصيةجم

فيبنائهالسرديللقصةالقصيرةعلىمختلفالتقنياتالسرديةمنطهالواديعتمد

استرجاعأللحداثحيثتقومالشخصيةبالرجوعإلىالوراءلسردأحداثمضتوذلك

للقارئوكذلكاستباق بالنسبة مجهولة أو تكونغامضة أحداثقد توضيح أجل من

حداثالتيستأتيفتسبقالحدثمنأجلأناالأللحداثحيثتقومالشخصيةبتصوير

 .تعطيللقراءلمحةعماسيحدثفيالمستقبل

لمحة إعطاء في القليل بالشيء ولو وفقنا قد أننا كيفتمثلتبنيةنرجو عن وجيزة

طهالواديللكاتبوالقاص"ديوانالعرب:"القصةالقصيرةفيالمجموعةالقصصية

العملالمتواضعونتمنىأنتكوننقطةنهايةبحثناهي استفدنامنهذا وقدأفدناكما

 .خيرنتمنىالنجاحوالتوفيقللجميعاالوفي .بدايةبحوثأخرى
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 :ةيحاتفملا تاملكلا

ةريصقلاةصقلانف

يداولاهط

جذامنواياضق

ةيبرعلاةصقلا

ةيرصملاةصقلارود

يبرعلايركفلافالتخالا
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