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اللهم لك احلمد محدا 

كثريا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء األرض، وملئ ما شئت من شيء بعد، أهل 

الثناء واجملد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، أشكرك ريب على نعمك اليت ال حتد، 

 أمحدك ريب وأشكرك على أن يسرت يل إمتام هذا البحث على الوجه

  الذي أرجو أن ترضى به عين

وبعد أن أتقدم بشكري لوالدي الكرميني اللذين أخذ بيدي فسلك يب بني مرافئ احلياة ما 

بصراين بدروهبا، فشكرا هلما والرجاء من اهلل تعاىل ألن جيمعين هبما غدا يف عرصات يوم 

حيث اللقاء األبدي اخلالد يف مستقر الرمحة والرضوان...القيامة  

على ما قامت به من جهود خملصة '' طهار نادية''أتقدم بالشكر والتقدير إىل األستاذة 

 وعطاء ملحوظ فكان نعمة الشمعة احملرتقة

  اليت أضاءت لنا دروب النجاح، جزاك اهلل خري اجلزاء

وأتوجه بالشكر اجلزيل إىل مجيع أساتذيت الفضالء يف قسم الفنون يف كلية اآلداب واللغات 

 الذين مل يدخروا جهدا يف توجيهي وإمدادي مبا احتجت إليه طيلة مساري الدراسي

 ويف األخري أتقدم بالشكر لكل من ساعدين يف حبثي هذا سواء من قريب أو بعيد



 
  

 

 امحلد بنعمتو هلل اذلي ثمت الصاحلات ىذه المثرة من اجليد 

  أ ىدي ىذا العمل ا ىل منبع احلنان رمز العطف واحملبةوالاجهتاد

ىل اليت لن أ وافهيا حليا همام كدمت ليا،  ا 

 ا ىل من ثلع اجلنة حتت أ كداهما وأ مران الرمحن بطاعهتا

 أ يم الغالية رمحة هللا علهيا اذلي شق يل درب احلياة من أ جل الراحة

.ا ىل اذلي لن أ رد هل اللليل مما منحين أ يب العزيز أ طال هللا يف معره  

 ا ىل لك عائليت ا خويت وأ خوايت

. ا ىل اجلامعة اذلين بفضليم أ ان ما عليو الآنالابتدايئ من ال ساثذةكام ال أ نىس مجيع   

ىل لك ال ىل  . لك ابمسو وملامو وأ عتذر ا ن كرصت يف حلمكوال صدكاء وال كاربوا   
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الحمدهللالذيٌقولالحقوٌهديالسبٌلوالصالةوالسالمعلىالمرسلٌنسٌدنا

:محمدصلىهللاعلٌهوسلم،وعلىآلهوصحبهوالمؤمنٌنإلىٌومالدٌنأمابعد

عرفاألدبالعربًالقدٌمأشكاالنثرٌةمختلفةمنمقامةوخطابةوحكاٌةعجائبٌة

ومعانفتاحاألدبالعربًعلىاألدابالعالمٌةدخلتهأحباسنثرٌةجدٌدةلمٌكنسابقعهد

بهافًمقدمتهاالقصةالقصٌرةالتًتعدفنامستحدثاسٌأثرالتغٌراتاإلجتماعٌةوالثقافٌة

ٌهتمبسردمواقفوأحداثإنسانٌةأقربماتكونإلىروحالعصر،وساعد.للوطنالعربً

.علىانتشارهاتنامًحركةالترجمةوتطورالطباعةوالصحافة

هذاالفنالجمٌلٌختلطبغٌرهمنالفنوناختالطاكبٌراتنظٌراوإبداعاونقدافالتكاد

مالمحهتستقلعنفنونالرواٌةوالمسرحٌةوالشعروالمقالةالقصصٌةوالصورةفًأذهان

النقادوالفًأعمالالباحثٌنمنصاركلناقدأوباحثٌدلًبدلوهفًهذاالفنالمراوغ

.دونأنٌعلملهحدودا،فٌتحذمنالقصةالقصٌرةموضوعاأوعنواناأومادةلبحثه

ومنهذاالمنطقوددنالوٌكونموضوعهذهالدراسةحولالقصةالقصٌرة،فوقع

حتىنقفعلى"خلٌلابراهٌمابوذٌاب"اختٌارنابذلكعلىدراساتفًفنالقصللكاتب

"بنٌةالقصةالقصٌرةونكشفجمالٌاتاللغةتكشفها،لذاأثرناأنٌكونعنوانالمذكرة

.لخلٌلابراهٌمابوذٌاب"دراساتفًفنالقص

ومندوافعاختٌارنالهذاالموضوعهوأنهلمتكندراسةسابقةوالرغبةالملحةفً

.التعمقفًانتاجالروائًوالقاصخلٌلابراهٌمابوذٌاب

:فأماإشكالٌةالبحثفهًكاآلتً

ماالمقصودبالقصةالقصٌرة؟ومنهوخلٌلابراهٌمابوذٌاب؟

وماأراءالنقدٌةالتًوجهتالكاتب؟



 مــــــقدمة
 

 
 ب

وبغرضرفعاإلبهامعنهذهالتساؤالتاعتمدناعلىالمنهجالوصفًالتحلٌلًباعتباره

األنسبللموضوع،بصددتحلٌلونقدومجموعاتقصصٌةوألجلذلكأنتكونهذه

.الدراسةمؤسسةمنمقدمةوفصلٌن

.الفصلاألولدراسةالشكلٌتضمنالبطاقةالفنٌةللكتاب

أماالفصلالثانًخصصناهلدراسةالمضمونٌحتويعلىملخصعناصرالكتابوالنتائج

.التًتوصلإلٌهاالكاتبباإلضافةإلىنقدأفكارهوأسلوبه

.توجنابحثابخاتمةتتضمنأهمالنتائئجالمتوصلإلٌها

دونأنننسىمجموعةمنالمصادروالمراجعفًكتابةالقصةلفؤادقندٌل،قصص

.القرآنأنرؤٌةفنٌةلفالجالربٌعً،فنالمطمحلمحفوظكحوال

لخلٌل"دراساتفًفنالقص"وبناءاعلىهذااعتمدناعلىالمصدرالمعتمدللتحلٌل

.ابراهٌمابوذٌاب

ومنالصعوباتالتًواجهتناقلةالمادةالعلمٌةوصعوبةإمكانٌةالخصولعلٌهاوالتً

.كانتالسببفًذلكجائحةكروناالتًمستالعالموالوطنالعربًخاصة

وأتمنىأنسٌهمبحثناولبقدربسٌطلكلمنٌطلععلٌهوٌكونفًمستوىطموحات

.االساتذةالكراموالمهتمٌنبالدراساتاألدبٌة
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بطاقة فنية لكتاب دراسات في فن النص 

بعد غالف الكتاب هو واجهته الرئٌسٌة التً ٌطلب منها على قراءه وهو البوابة التً ٌعبر 

القارئ من خاللها الى محتواه فكما لكل منا وجهه له مالمحه التً ٌتمٌز عن غٌره فلكل 

كتاب غالف ٌمٌزه وٌعكس محتواه وكما أن للغالف وظٌفته فً حفظ صفحات الكتاب من 

معتمدا على شكله الجذاب الذي ال ٌقل أهمٌة عن . التلف فإن له وظٌفته الفعالة فً تسوٌقه 

عنوانه فً التعبٌر عن محتواه
1

                 . 

الغالف عتبة تفضً بنا الى الداخل انه الباب الذي نفتحه أوال لندخل به اوال إلى قلب 

هو عمل أدبً عنون بدراسات فً  ابراهيم خليل ابو دياب-دالبٌت والكتاب الذي بٌن أٌدٌنا 

فن القص كتب بخط بارز احمر لٌلفت ذهن المتلقً تتزاوح األلوان فً الغالف بٌن األصفر 

واألخضر واألحمر وهً الوان تحاكً الطبٌعة كما توجد فً القصص وكاننا نفهم محتوى 

 .                                 الكتاب بمجرد رؤٌته 

طبع هذا األخٌر فً دار وفاء للطباعة والنشر شارع الملك حنفً، قبل السكة 

 .  االسكندرٌة2001فطبعته االولى كانت . الحدٌدٌة بجوار مساكن دربالة أمام بلوك 

 باب اضافة الى مقدمة احتوت 13 صفحة قسم الكتاب الى 231كما أنه احتوى على 

مفهوم عام لفن القص عند العرب فهو مبسط بشكل كبٌر ال ٌحتوي التعقٌد فقد استغل الكتاب 

فً تصمٌمه الى الدالالت الخطابٌة للصورة فعال والغالف ال ٌقل شأنا عن المتن فً إبرار 

 . البعد الداللً والنسقً للكتاب ومحتواه

فخلٌل ابراهٌم اكسب كتابه المرونة البصرٌة والتناسب لٌحقق افضل تمركز بصري 

ممكن حٌث ركز على االشكال والحروف الكبٌرة وحاكى الطبٌعة الستعماله الوان الطبٌعة 

وما تصمٌم الغالف إلى تصوٌر لواقع القصص عما أن . واالشجار ما دل على القصص

القصص تتجسد من خالل العنوان وباالشارات اللغوٌة على جنس الكتاب سواء رواٌة كانت 

 .                               أو قصصة

                                                           
1
توظيف انعمم انفني كقيمة بصرية في تصمم اغالف انكتاب األدبي بجامعة حهوان كهية انفنون  ( 2015 )هند سمير - 

. انجميهة ، طروحة دكتوراه
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 .                       كما ان العنوان جسد صورة الغالف فما الصورة اال ترجمة له

تكوٌن فكرة وتحلٌلها وتناول مراحل مبهمة فً اي موضوع كان وان الكاتب : دراسات

 .                            درس ما قدمه السلف القدٌم وصاغه بطرٌقة أخرى

 .               ترجم الواقع والخٌال والجمالٌات التً تعتمدها القصة : فن القص 

 سسنتٌمتر هذا ما ٌجعله 17 سنتٌمتر بٌنما العرض 27هذا الكتاب متوسط الحجم فطوله 

 .                                    سهل الحمل وال ٌثٌر الرهبة فً نفس المتلقً 
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 .                                             خليل ابراهيم ابوذياب : التعريف بالكاتب

كاتب وباحث وناقد فلسطٌنً واستاذ  ( 2018 - 1941 )خلٌل إبراهٌم أحمد أبو ذٌاب - 

األدب العربً المشارك بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة سابقا، له العدٌد من 

 م فً السادس عشر من أؼسطس فً قرٌة 1941الدراسات األدبٌة والنقدٌة ولد سنة 

السوافٌر الشرقً قضاء المجدل الفلسطٌنً المحتلة وفً سن السابعة من عمره هاجر مع 

م، انها دراسته المتوسطة 1948عابلته قسرا إلى قطاع ؼزة على إثر النكبة الفلسطٌنٌة عام 

 م انتقل بعدها الى القاهرة لٌدرس االدب 1958والثانوٌة فً إحدى مدارس قطاع ؼزة 

 م، وحصل 1962العربً فً جامعة القاهرة فحصل على اللٌسانس  من كلٌة اللؽة العربٌة 

بعد ذلك على درجة الماجستٌر والدكتوراه فً األدب العربً من جامعة القاهرة، ثم انتقل 

بعد ذلك الى الكوٌت وعمل معلما فً مدارس الكوٌت الثانوٌة والمتوسطة لمدة ثالث عشرة 

اقام فً السعودٌة واصبح عضوا فً هٌبة التدرٌس بجامعة اإلمام محمد بن سعود . سنة

شؽل منصب  ( م 2000- 1976 )اإلسالمٌة بالرٌاض وذلك لمدة اربعة وعشرٌن سنة 

عضو فً رابطة األدب االسالمً العالمٌة بالرٌاض وألقى العدٌد من المحاضرات والندوات 

العلمٌة، من مؤلفاته النزعة الفكرٌة
1

 والمعمار الفنً فً اللزومٌات 1995 فً اللوزمٌات 

 والمدخل 2000ألبً العالء المعمري " رسالة الصاهل والشاحج" وعلوم اللؽة ف1995ً

إلى التحرٌر العربً وظاهرة التفسٌر فً القران الكرٌم ودراسات فن القص وتارٌخ النقد 

 من 31إلخ، توفً الدكتور خلٌل ابو ذٌاب فً ... مخطوط  (جزء ان  )األدبً عند العرب 

 عاما حٌث شٌع جثمانه لٌوارى 77 م بمقر إقامته فً جدة عن عمر ٌناهز 2018أؼسطس 

الثرى فً مقبرة الفٌصلٌة
2

     .  

 

 

                                                                                           

                                                           
 علو موقع واي باك 2020 ماي 26 نسخة محفوظة  hettps://web.archive.org.webالدكتور خليل ابوذياب-  1

 .مشين 
  2018 . 12 . 23 مؤرشف في  www.neelwafart.comخليل ابو ذياب . كتب د-  2

http://www.neelwafart.com/
http://www.neelwafart.com/
http://www.neelwafart.com/
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 .القصة القصيرة واشكالية البناء 

فنون القص الحدٌثة كالقصة القصٌرة والرواٌة، أنواع أدبٌة استوردها العرب من 

الؽرب ضمن مااستوردوه من أنواع أدبٌة ونظرٌات نقدٌة تدرس هذه األنواع، ضمن أنشطة 

فكرٌة أخرى وعلوم فً مجاالت مختلفة، حدثت عملٌة اإلستٌراد عقب القاطعة التً أحدثوها 

مع بعض ممارساتهم األدبٌة القدٌمة فً بداٌات عصر النهضة واإلهداء 
1

. 

استهل الكاتب عمله االدبً، فً فن القصة القصٌرة وإشكالٌة البناء، حٌث تطرق إلى 

حٌث ال ٌجاوز مٌالدها قرنا ونصؾ . أن هذه األخٌرة من أحدث الفنون االدبٌة اإلبداعٌة

قرن، وتعتبر قبل الدارسٌن والنقاد مولودة هذا القرن، بل أن هذا المصطلح لم ٌتحدد كمفهوم 

 .               ، فً قاموس أكسفور 1933أدبً إال عام 

كما أبرز أهم النقاد والمبدعٌن لهذا الفن، لعل منهم أدجار أالن بو األمرٌكً جودي - 

إضافة اشار الكاتب أٌضا .موبسان الفرنسً، وجوجل الفرنسً الذي ٌعد ابا القصة الحدٌثة 

إلى طابفة من الدوامع والعوامل التً كانت وراء إنستار هذا الفن الجدٌد وشبوعه عالمٌا 

 :                                 وعربٌا ، من أبرزها نذكر

 (وطبقة  )انتشار التعلٌم والبٌوقراطٌة، وتحرٌر عبٌد األرض من سلطان الؽقطاع - 1

 .                                                            وثورة الطبقة الوسطة 

بروز دور المرأة فً المجتمع وؼسهامها فً مجاالت الحٌاة والمٌادٌن السٌاسٌة والفكرٌة - 2

 .                                                            واالجتماعٌة والتقنٌة 

 .                                   تطور العصر علمٌا، فكرٌا، حضارٌا وصناعٌا - 3

 .                                         ظهور الصحافة ودورها فً رواج هذا الفن - 4

 .                                                           ظهور دور النشر والطباعة - 5

وهكذا ابدأت القصة القصٌرة فً الظهور واالستشار فً االقطار العربٌة على مابٌنهما من - 

تفاوت مابٌن حمسٌنٌات هذا القرن وستٌنٌاته، نتٌجة لمجموعة من العوامل الحضارٌة التً 
                                                           

  1993كويت سبتمبر . 177عالم المعرفة ص . محمد شكري عياد، المذاهب األدبية والنقدية عند العرب والغربيين-  1
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شهدتها المنطقة بعد التؽٌٌر االجتماعً الواسع فً أنماط الوجود بها، ذلك عقبة إكتشاؾ 

البترول ودخول الصحٌفة وظهور المطبعة، وتؽٌٌر طبٌعة النظام التعلٌمً، وعلى ذلك من 

 .                                                 العوامل التً ساهمت فً مٌالد القصة القصٌرة فً بالد المشرق العربً 

والقصة الصؽٌرة هً عرض لمجموعة من االحداث الواقعة فً مرحلة معٌنة من 

مراحل الحٌاة، وعادة ما تكون هذه األحداث قصٌرة وصؽٌرة، ٌدور حولها محور القصة، 

ولٌس من الضرورة أن ٌكون هذه األخٌرة شخصٌة معٌنة، وإثما من الممكن ان ٌكون 

.محورها حوارا داخلٌا ، أو أمور نفسٌة ٌدونها الكاتب أم حادثة معٌنة
1

                                                                                  

وٌمكن للقصة اٌضا أال تحتوي فً أحداثها على الحوار، حٌث تكتفً بوصؾ نفسً - 

وٌشترط فً القصة القصٌرة أن ٌبذل الكاتب جهده فً ان تكون موحٌة ومعبرة . للحادثة

بطرٌقة واسلوب فنً ٌستخدم عبارات تترك اثارا فً نفس القارئ كما ٌجب أن تكون القصة 

.ؼٌر مختصرة كثٌرا وؼٌر مطولة، وتسر أحداثا كثٌرة كً ال ٌفشل العمل القصصً 
2

 

 :                                                    كتابة عناصر القصة، وهً كالتالً- 

 ونقصد بها الهدؾ والؽاٌة التً ٌرٌد الكاتب إٌصالها للقارئ، وٌمكن القول بأنه :الفكرة- أ

 .                                   العبرة من القصة التً ٌستفٌد منها القارئ

وتعنً بها مجموعة من األحداث التً تدور حول صلب الموضوع، وتكون : الحبكة- ب

. وشدة القارئ لما ٌقرأه. متسلسلة ومرتبة تبعا ألسبابها، وتمتاز الحبكة بعنصر لفت االنتباه

كذلك االعتماد على تعرٌؾ أرسطو للقصة واشتراطه أن ٌكون لها بداٌة ووسط ونهاٌة، 

دون تحدٌث للحدث والشخصٌة والزمان والمكان، أذى الى اختالطها بالرواٌة القصٌرة 

 .      والطوٌلة وؼٌرها من فنون القص أو الحكً 

كما وفق احمد ٌوسؾ عندما وصؾ القصة القصٌرة اقرب الفنون إلى الشعر العتمادها -" 

على تصوٌر لمحة دالة فً المكان والزمان والتكثٌؾ فً الدالة ن وهما سمتان جوهرٌتان 

فً العمل الفنً، وكما ٌعتبر فؤاد قندٌل القصة القصٌرة، واحدة من أحدث الفنون ال ٌتجاوز 

                                                           
. 17، ص2001، القاهرة، [ط.د] شاكر عبد الحميد، سيكولوجية اإلبداع الفني، دار الغريب، 1

 1الثقافة للنشر ، ص . القاهرة ، مصر  . 2002 1فالح الربيعي ، القصص القران رؤية فنية ، ط .د-  2
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 عاما ورؼم ذلك فال تزال تنقلب150عمرها فً احسن األحوال 
1

 على نار التجدٌد 

والتجرٌب، وال ٌزال كتابها ٌضربون فً بحار المؽامرة ال ٌرضون لها أن تستقر على شكل 

أو نسق، ولٌس ذلك ٌستؽرب فً مجال الفنون مادام كبٌرها للمسرح، أرؼم االؾ السنٌن 

ال ٌفتأ فنانوه ٌبعثون له فً كل عرض جدٌد عن  شكل مختلؾ . التً تفصلنا عن مٌالده

بتجدٌد دمابه لتقنٌات حدٌثة وؼرٌبة فً بعض االحٌان
2

                                                         .  

ومن هنا فقد ؼفل كثٌر من متعاطً القصة القصٌرة عن أبرز مواصفاتها أو شروطها - 

ومن أهم العناصر . الفنٌة، فٌما ٌتعلق بالحدث، والشخصٌة، والحبكة، والزمان والمكان

المكونة لفن القصة عموما، ٌخٌل للكثٌرٌن منهم أن شرط القصة القصٌرة الربٌس ومحدودٌة 

الحجم أو الطول، محدودٌة الكلمات أو األوراق مهما تعددت األحداث، وتنوعت الشخوص 

 .متبدلة له األزمنة واألمكنة 

االرتباطٌة وثٌقا فهً  (األقصوصة)أما أهم الفنون األدبٌة المرتبطة بالقصة القصٌرة - 

الحكاٌة، المقامة، والخبر، والرواٌة القصٌرة والطوٌلة، المسرحٌة والملحمة، وهذه األنماط 

مشترك فً البناء الحدثً والشخصوصً والحبكة والحوار والسرد والعقدة والحل وهو ما 

 .                                                           ٌسمى بلحظة التنوٌر والزمان والمكان، وهذا هو سر التداخل فٌما بٌنهما 

اما بالنسبة للقصة القصٌرة أو األقصوصة ن فهما مصطلحان لنوع أدبً واحد وٌقوم على - 

أقل األحداث بل ٌربطها حدث واحد ٌتنامى عبر شخصٌات محدودة ، أو شخصٌة واحدة 

وفً اطار محدود حتى ٌبلػ الصراع ذروته عند تأزم الموقؾ ثم تاتً لحظة . حاسمة 

  .                                                  (الحل  )التنوٌر 

أقرب األنماط األدبٌة التً تعتمد على "المقامة " وفق هذا التحدٌد التعرٌفً ٌمكن أن تكون - 

أما الحكاٌة أو الحدوتة فهً  تختلؾ عن القصة . القص أو الحكى الى القصة الصؽٌرة 

ولعل أهم . القصٌرة فً تعدد األلفاث وتنوع الشخوص ، وتباٌن األزمنة واألمكنة واتساعها

                                                           
تدقيق  . 123 ، الهيئة العامة للقصور الثقافة ، كتابات نقدية ، 2002ط يونيو . فؤاد قنديل ، د. فن كتابة القصة ، لد- 1

  28ص . لغوي ن محمد بدران 
هيمروس، دارنوميد للنشر والطباعة والتوزيع -، أوديست(األصول، النشأة ، التطوير  )محفوظ كحوال ن فن المطمح - 2

 .  3 ص 2009. ط.د.
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ما ٌمٌز هذا النمط األدبً أنه تسوده روح الشعب، وتنشر فٌه أحكمه واماله وطموحاته 

 .                                     واالمه وثقافته

والخبر فهو ضرب أدبً ٌقوم على القص والسرد لألحداث المتعددة دون اهتمام بتصوٌر 

وذلك  ألن العناٌة . واالجتماعٌة، وؼٌرها للشخصٌات الفاعلة أو المحركة لها. األبعاد الفنٌة

منصبة على تطور األحداث فً المقام االول دون االهتمام بالزمان والمكان على نحو ما 

 .                                                                 وؼزوات الرسول صلى هللا علٌه وسلم" البسوس " و " داحس والؽبراء " نجد 

أما الرواٌة القصٌرة تتوسط القصة القصٌرة والرواٌة الطوٌلة، من حٌث محدودٌة األحداث 

والشخوص واألزمنة واألمكنة، ومن هنا نصل إلى الهواٌة الطوٌلة، والتً تقوم اساسا على 

تعدد الفصول واألحداث والشخوص، وجمٌعها تتالحم لتحقٌق ؼاٌات فنٌة ومضامٌن 

 .                                        اجتماعٌة وفكرٌة 

وقد تطورت الرواٌة الفنٌة تطورا فنٌا واسعا، ذلك بتطور أجهزة البث المربً - 

والمسلسالت المحدودة وؼٌر المحدودة لٌالً الحلمٌة، مسلسالت شعوب أمرٌكا الالتٌنٌة 

وأمرٌكا الوسطة كما تشترك المسرحٌة والرواٌة فً خصابص فنٌة عدة، ؼٌر أن المسرحٌة 

الموقعة العظٌمة : وهً من حٌث اللؽة . أما الملحمة فهً اطار فنً قصصً. تضم اساسا

 كما ٌدل مصدرها على معنى اإلحكام –اي تقاتلوا - القٌل فً الحرب، نقول تالحم القوم

أحكمه، وألحم الشعر نظمه، فهو ملحم والقصٌدة : ، ٌقول لحم األمر(الفردي-الفصل )بمعنى 

ملحمة إذا كانت مترابطة محكمة
1

                                                                                        . 

قبل كل شًء جنس أدبً قابم بذاته، بمعنى قصٌدة شعرٌة مطولة تحتفً : أما اصطالحا 

 ببطل أو حدث جلٌل، مازجة بٌن التارٌخ والخرافة، وٌطلق على الشعر      

       Epos مشتقة من Epic وكلمة Epic-boetry الملحمً باالنجلٌزٌة عبارة . 

                                                           
. ط. د.، أوديست، هيمروس، دارنوميديا للنشر والتوزيع(األصول، النشأة، التطوير )محفوظ كحوال، فن المطمح، - 1

 . 3ص .2009
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 الٌونانٌة ومعناها كالم أو حكاٌة
1

 ، وتققوم هذه األخٌرة على الشعر عند األمم األخرى، كما 

فً إلٌاذه وأوذٌسة همٌروس اإلؼرٌقً، وإنٌاد فوجٌل الرومانً الالتٌنً وؼٌره من 

اإللٌاذات، فً حٌن ٌقوم هذا النمط عند العرب على المزاوجة بٌن الشعر والنثر أو على 

وإن دل هذا على شًء . النثر وحده، كما فً مالمح عنزة وزٌر سالم واألمٌر ذات الهمة

فؽنه ٌدل على اختالؾ واسع ؼٌر محدود فً التقنٌات الفنٌة والمضامٌن الفكرٌة، وهذا بٌن 

الملحمة العربٌة واألممٌة، كما تحتوي القصة القصٌرة على الخصابص الفنٌة االدبٌة 

وقد كان للنقد متمٌز بالقصة القصٌرة لعله كان . اإلبداعٌة، فالتدخل فٌما بٌنها وبٌن األنماط

اعتبر الناس  (وهذا الموقؾ صنعه  ). وراء تراجع انتشارها وشٌوعها فً الحٌاة االدبٌة

القصة والقاص شٌبا ٌتلهى به االنسان فً أوقات الفراغ كما ٌعدون كاتب القصة متطفال   

على األدب ال ٌستحق أكثر من اإلهمالن كان الكتاب أنذاك ٌتشرون أعمالهم فً الصحؾ 

، لقد انحضر "زٌنب "والمجاالت على اساس أنهم فكاهات ومحمد حسٌن هٌكلة فً رواٌة 

لقد كان أكثر ما ٌقدم للجمهور منذ أواخر القرن الماضً حتى أواخر الثلث األول . خاللهم

 .                                                                                       من القرن الحاضر، هو من قٌبل ترجمة واإلقتباس

وعلى الرؼم من قصر عمر القصة القصٌرة فإن شهدتها هو اعتناء النقاد بها وحرصهم 

 .              علٌها جعلها تتزاحم الشعر الذي هو من أهم األنماط األدبٌة

القصة القصٌرة فن أدبٌقادر على أعقد الرؤىن القصة ذاتٌة وؼٌرٌة نفسٌة واجتماعٌة، دقٌقة 

تركٌز استخدام الدالالت المناسبة لطبٌعة الحدث لألحوال . واعٌة من خالل عالقة الحدث

حركٌة الحوار والسرد ومظاهر الخٌال والحقٌقة وؼٌر ذلك التً تتوؼل هذا فً . الشخصٌة

 .                           الفن األدبً المتمٌز

 .                      األخرى ٌقتصر فقط على الشخوص والحبكةن والبنٌة الزمكانٌة

وهذا السبب راجع إلى . من أبرز الفنون األدبٌة التً تداخلت وتشابهت مع قصة المقال

مواكبته ؼٌاها فً النشاة إضافة الى شٌوع النزعة االصالحٌة ما جعله كثٌرا من مقاالت 

 .                                                                             الكتاب تتداخص مع القصة القصٌرة ما نتج عنه فساد فً مفهومها وخصابصها الفنٌة

                                                           
  10 ص 2010نور الهدى لوشن، وقفة مع األدب الملحمي، المكتب الجامعي الحديث، ج الشارفة د ط  1
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وللصحافة دور كبٌر فٌما الت الٌه القصة وقد أشار إلى هذه الظاهرة كثٌرا من الباحثٌن وفً 

هذا الصدد نجد الرأي الذي طرحه النلقد سعٌد السرٌحً وهو ٌبحث نشأة القصة القصٌرة 

وتحولها من فن الشفهً الى فن مكتوب مما أدى إلى تلبسها بأدبٌات الكتابة وانفصالها عن 

ولما كان المقال هو الفن الكتابً السابد والتً تمت المصادقة على . ادبٌات الفن الشفهً

مشروعٌته فً تلك المرحلة فقد كان طبٌعٌا أن تجًء البداٌات القصصٌة إمتدادا لها
1

                                        .  

صفوة القول أن القصة القصٌٌرة أو األقصوصة فن ادبً رابع وابداعً ٌستحق بمبدعٌه أن 

 .                     ٌحرصوا علٌه حرصا شدٌدا إلنتاج فن جدٌد بالتقدٌر

 :                                             الجاحظ وريادة القصة القصيرة

الجاحظ الكنانً هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة الكنانً البصري 

ولد فً . أدٌب عربً من كبار أبمة االدب فً العصر الجاهلً العباسً.  ه159/255

البصرة وتوفً بها
2

، صاحب أؼنى مكتبة عربٌة بعدٌد الكتب أهمها البٌان والتبٌٌن وهو 

موسوعة أدبٌة فذة جمع فٌها شذرات الفصاحة والبالؼة وكتاب الحٌوان الذي جمع طرابؾ 

كذلك البخالء عرض ألخبارهم وطرابفهم وٌعد هذا الكتاب موسوعة . الحٌوان وطبابعهم

فالبرؼم من أن الجاحظ تناول قصصهم وعداتهم الؽرٌبة إال أنه . أدبٌة وعلمٌة كبٌرة بحق

إضافة ؼلى هذا . كما تناول مسابل طبٌة وصحٌة. أحاط بطرق عٌشهم اإلقتصادٌة والنفسٌة

وؼٌرهم من دوالعاهات وكٌؾ تحدوا إعاقاتهم وتمٌزهم . أخو العرجان والبرصان والحوالن

عن باقً الناس وصاحب الجواري والقبان الخبٌر بأمورهن وشؤونهن وطرق التعامل 

 :                       حٌث قال . معهن وخبرة علقمة الفحل وطبعهن

 .                                                                 فإن تسألونً بالنساء فإننً

 .                                                         خبٌر بأدراء النساء طبٌب

 .                                                 وهً قصٌدة ٌهجً فٌها النساء وطمعهن

                                                           
. 13االتجاهات الفنية للقصة القصيرة في المملكة ... 49، وتطور القصة القصيرة 343جدول الرؤى المتغايرة - 1
. 4، ص2008، 1 الجاحظ عمرو بن بحر، البخالء، دار الكتاب العربي، دمشق، القاهرة، ط2
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اضافة الى صاحب أحمد بن عبد الوهاب الذي أحد كتاب الدولة العباسٌة وقد رؼب فً أن 

ٌطارحه فً العلم والثقافة واالدب فرسم له صور كاردكاتورٌة ؼابة فً السخرٌة فً رسالة 

كتب له نحو مابه رسالة فً مختلؾ ألوان الثقافة )حٌث استهزأ بالحافظ . التربٌع والتدوٌر

 .                                                                                 (والمعرفة وهذا االخٌر عان على علم عدم تمكنه من اإلجابة علٌها

لٌطرح علٌه الجاحظ مابة سؤال فً مختلؾ الوان الثقافة والمعرفة فالجاحظ كان 

وكنت : قابال بسخرٌة . مرشدا له كٌفٌة معرفتها. وال قلٌال. على علم أنه ال ٌحسن منها كثٌرا

وإن كنت أعلم أنك ال تعرؾ . سألتك مابة مسألة أو نحوها، وطلبت منك أن تجٌب علٌها

 .                                                                           فإذا اردت أن تعلم اجاباتها فعلٌك بلزوم بابً ومراجعة كتبً. منها كثٌرا وقلٌال

. وصاحب ؼٌر ذلك منه التصانٌؾ الرابعة ما وصل إلٌنا منها وإستأثر به الدهر

كاتبنا الجاحظ االذي طالما نازعة الخطٌبة فً مكاشفة النفس ومصارحتها واالعتراؾ 

الخطٌبة خرج فً ٌوم من االٌام ونفسه قد امتألت بالرؼبة فً الهجاء وال . بحظها من القبح

 .                                         تببى شفتاه إال النطق بها

 أبت شفتاي الٌوم إال تتلما                                                                      

 .                                                               بهجر، فما أدري لمن أنا قابله

لكن األمر قد طال علٌه ولم ٌجد ضالته . ومضى ٌبحث عمن هو جدٌد بهذا الهجر

ولكن بعد وقت قصٌر وجدوا شالال من الماء دفعته رؼبة فً االرتواء  . من عثارى الحظ

لٌجد ضالته .  منه فلما دفع بٌده لٌفترق فإندهش لرؤٌة وجه الشٌطان صور بصورة زاهد

: التً طالما بحث عنها ووقع على كنز شفى نفسه وقمع قرمها واخمد شهوتها لٌتؽى قابال

وقبح حامله لٌصارح نفسه فً هذا البٌت بقبح . فقبح من وجه. أرى لً وجها شوه هللا خلقه

 .                            وجهه وقبح أخالقه

ذلك عندما افتاده جارٌة . ولم ستر الجاحظ على نفسه ولم ٌكظم ؼٌضها شأنه شأن الخطٌبة

. عابثة، وقد ارتابه الشك منها إلى صابػ وطلبت منه أن بنفش على خاتم لها صورة شٌطان

فأؼرب الجاحظ فً . !!فأخبرها أنه لم ٌرى شٌطانا من قبل وأتت بالجاحظ قابلة مثل هذا

 .                                                                        هذا ماجعله ٌروٌها لنا دونما خجل. الضحك حتى كاد ٌستلقً على ظهره
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كما أخبرنا عن رؼبة المتوكل فً اتخاذ مؤدبا إلنبانه لما سمع بمكانته الثقافٌة لكن سرعان 

ما ؼٌر رأٌه حٌن تقابل به وأبصر ما حظى به الجاحظ من دمامة فأمر له بجابزة ثم صرفه 

إننا نرٌد مؤدبا ٌانس به العٌال ال عفرٌتا ٌوزع فً نفوسهم . " ولسان حاله ٌقول

 .......".                                                            الخوؾ

نلمح من خالل هذا المقال أن الجاحظ موضوعاته النثرٌة والشعرٌة كانت مقصورة 

ففً الهجاء ابدع رسالة التربٌع والتدوٌٌر وفً الرثاء قصة قصٌرة . على شخصه وحكرا له

وفً البٌان عنى عما ٌضٌق عنه . نشرتها مجلة الكاتب المصري بعناٌة د طه الحاجرى

 .                                                                     الشعر من مظاهر التفصٌل واالستطراد واستكمال المعانً بحكم قٌود الوزن والقافٌة

رٌادة الجاحظ للقصة القصٌرة ظهرت بوادرها بصورة متقنة فً بعض أقاصٌص 

البخالء وحكاٌاتهم وما تمٌزت به من حبكة دقٌقة وسرد متقن وتدافع األحداث وتصوٌر 

وتجسدت هذه المظاهر فً قصة التً ادراها حول أحد القضاة فً . ممتع لشحوص القصة

كان لنا بالبصرة قاض ٌقال له عبد هللا بن سوار لم ٌرى الناس حاكما : عصره وهذه القصة 

وقد علمت ......... قط وال زمنٌا وال ركٌنا وال قورا حلٌما ضبط من نفسه ومن ملك حركته

 ......                                                                                     ان عند الناس من أزمة الناسن فقد  علٌنا فصحها

وإذا تأملنا هذه القصة للوهلة األولى وجدنا تجسد خصابص لقصة القصٌرة، حٌث 

تقوم على وحدة الحدث حرٌصة على تصعٌده وتطوٌره لٌبلػ ذروته لتاتً من ثم لحظة 

كما تقوم على السرد الذي مارسه الجاحظ وهو ٌروي . التنوٌر والحل المناسب لتلك العقدة

أجداث الحكاٌة وٌسرد وقابعها بدقة مجردة من االقتعال والتكلؾ، كما تمٌزت القصة بحبكة 

 .                                        دقٌقة متناهٌة

الجاحظ بدأ الحدث بداٌة تقلٌدٌة سردٌة هذا عندما أحذ ٌسرد أبعاد ومالمح شخصٌة 

القافً، هذه األبعاد التً ؼدت لنا ممٌزا ٌعزفه القاضً كل ٌوم حتى استقرت فً نفوس 

وقد كان هذا اللحن الزمة افتتح بها الجاحظ القصة لسرد مظاهر الحدث . الناس من حوله

. الذي ركز علٌه والذي إبتدأ الحركة بحركة من ذبابة ملحاح لجوج تقصدت القاصً

 .                                لتخرجه عن طوره المألوؾ الركٌن
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وهً بداٌة واعٌة لما سٌحدث من أحداث فبقاء الذبابة . حٌث حطت على أنفه وأطالت البقاء

لكنه لم . وكأن الذبابة تقصدت القاضً. فوق أنؾ أحد قد الٌعبا بها وقد ال ٌنتبه له إطالقا

وكأنما كان ٌتحداها حتى ولو تحولت إلى موضع اخر فلن ٌتحرك له . ٌحرك لها ساكنا

الذبابة تقبل التحدي وتتحول الى مؤقاعٌن القاضً ثابت  ال ٌتوجهها ولو بطرفة . ساكن

حتى عضته وصاحبنا ال ٌزال صابرا لتتحول الى موضع اخر اصعؾ من سابقه، مما . عٌن

. دفع القاضً أن ٌمارس اسلوبا اخر من أسالٌب الدفاع تمثل فً إطباق حقه على االخر

فأخذ . لكنها لم تؽادر وتحملت ، وأدرك القاضً أن هذا االطباق المفرد ال ٌجدي معها نفعا

ٌطبق عٌنٌه بشكل مستمر ما جعلها تطٌر ؼٌربعٌد وترجع الى مكانها بعد أن سكن حفنه 

 .                                                                      لتعود الى ذلك الموضع

فأكثر من اإلطباق والفتح والحركة مما جعلها تؽادر . ولم ٌطق القاضً احتمال األلم

وما إن سكن القاضً حتى فسنت هجوما . لكن لفترة قصٌرة وتسترجع قواها لتعاود الهجوم

رافعا ٌده . ما جعل القاضً ٌتخذ أسلوبا اخرا. مباؼتا لتلحق بتلك المنطقة اشد أنواع االلم

لٌحرك . لٌتستفز القاضً أكثر. لمهاجمتها وعلى االعٌن علٌه لتحول مؤقتا مواصلة الهجوم

 .                                                                                              جفنه تكرارا طاردا بها الذبابة الى مكان بعٌد

موقرا لنا قدرا . روى لنا الجاحظ هذه المشاكسة بٌن القاضً والذبابة بأدق التفاصٌل

 .                            رابعا من حسن التصوٌر ودقة الوصؾ وروعة البٌان

هكذا  ٌضع الجاحظ اللمسات االخٌرة فً حبكة هذه القصة بكل حقة وؼتقان فالجاحظ 

ففٌها وراء الحبكة وسرد األحداث وتطوٌرها . حقق كل عناصر الفنٌة وتقنٌاتها الحدٌثة

 .                                                وتحقٌق الصراع فٌها

أما حسب رأًٌ فإن الجاحظ لم ٌقصد وصؾ الذبابة وتحلٌل شخصٌتها دون ان ٌكون 

الحدٌث التالً للقصة فً كتاب الحٌوان عند لجاجة الذبابة مؤكدا أنه كان حرٌصا على 

محقق للقصة قدرا هابال من التفوق واالبداع ٌحسب له فً هذا . وصؾ شخصٌة القاضً

المجال لٌؤكد رٌادته المبكرة لفن القصة القصٌرة الذي ٌعد من جنسٌات األدب فً هذا 

 .                                         العصر الحدٌث
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                                                                  The Blackcat القط االسود:  

فهو . تظهر شخصٌة أدؼار ألن بو أبهة أضوابها فً دخٌلته البسٌطة الشعرٌة معا  

مرح عاطفً روحً النزعة ودٌعا تارة شٌطانا تارة كطفل مدلل، أما بالنسبة للحب فزوجته 

فلٌس فً قصص ألن بو حبا بالمعنى . هً المرأة الوحٌدة التً أحبها حبا حقٌقٌا دابما

لعله كان ٌعتقد أن النثر لٌس لؽة بمستوى هذه العاطفة الخارقة التً . الخالص لهذه الكلمة

 .  هذا ما لفت انتباه خلٌل ابراهٌم وكثٌر من النقاد. ٌكاد ٌستحٌل التعبٌر عنها

سوؾ أكون مجنونا لو توقعت أن تصدق ذلك ألن حواسً ذاتها ترفض أن تصدق ما شهدته 

وإذا كنت مالقٌا حتفً ؼدا فالبد - وامسته ؼٌر أنً لست مجنونا، ومن المؤكد أننً ال أحلم

لً أن أرٌح هذا العباء عن روحً ما أرمً إلٌه أن ابسط أمام العالم وبوضوح ودقة وبال 

أي تعلٌق سلسلة من الوقابع العادٌة جدا، إنها الوقابع التً عصفت بأهولها وواصلت تعذٌبً 

فإنها ال تبدو . ودمرتنً مع ذلك لن أحاول تفسٌرها وإن كنت ال أحد فٌها ؼٌر الرعب

بقدرها تبدو من الخٌال الؽراببً المعقد قد ٌجًء فً مقبل األٌام المؽً . لالخرٌن مرعبة

حصٌؾ ٌبٌن له تفكٌره أن هذا التابوس مجرد إحداث عادٌة وربما جاء ألمعً اخر رصانة 

وراسخ منطقا وتفكٌره أقل استعدادا للؽثارة من تفكٌري لٌرى فً األحداث التً أعرضها 

 .  بهلع مجرد تعاقب مألوؾ لألسباب طبٌعٌة ونتابجها المنطقٌة

عرفت منذ طفولتً بوداعتً ومزاجً اإلنسانً الرقٌق، حتى أن رقة قلبً كانت 

وقد تمٌزت بولع خاص . جعلتنً موضع تندر بٌن زمالبً. على درجة من االفراط

ولم أعرؾ سعادة تفوق . مع هذه الحٌوانات كنت أمضً معظم وقتً. بالحٌوانات المنزلٌة

وكانت فً طور الرجولة . نمت هذه الطباع نموي. سعادتً حٌث كنت أطعمها وأداعبها

الذٌن ولوعو فً كلب امٌن ذكً سوؾ ٌفهمون ما أود قوله تزوجت . أكبر منابع المتعة

وكانت زوجتً تشاركنً اهتمامً بالحٌوانات التً اقتنٌناها معا ومنها طٌور وأسماك 

صؽٌرة جمٌلة وكلب لطٌؾ وقرد صؽٌر وقط أسود جمٌل هذا القط الهادئ كان ٌتصرؾ 

وقد أسمٌته بلوتو. بحكمة
1

حتى أن زوجتً اعتادت على ممازحتً بتذكٌري فاإلعتقاد . 

كنت أطعم . القدٌم الذي ٌقول أن القطط السوداء ماهن إال ساحرات متخفٌات بهٌبة قطط

                                                           
. 11 أدغر آلن بو، القط األسود، ترجمة خالدة سعيد، دار األدب، بيروت، ص1
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إستمرت . بلوتو بنفسً وكان ٌصاحبنً فً كل مكان حٌث ال ٌمكن إٌقافه إذا كنا فً الشارع

عالقتً بهذا القط  لعدة سنوات إلى أن إعتلتنً تؽٌرات فً شخصٌتً فصرت انانٌا صعب 

العشرة لدرجة أننً كنت اشتم زوجتً المسكٌنة بال سبب واضربها بعنؾ وساءت معاملتً 

إال بلوتو الذي لم ٌصله منً أي أذى مع أن مزاجً المتقلب ٌسٌا ؼلٌه . لحٌوناتً كلها

كثٌرا وفً ؼحدى اللٌالً عدت إلى البٌت وأنا فً حالة مزاجٌة متعكرة بعد أن قضٌت لٌلة 

أثار بلوتو ؼضبً الشدٌد إذ خٌال لً أن القط  ٌتهرب منً فأمسكته بٌدي . فً وكر العار

وقد حاول جاهدا التخلص من قبضتً وال بد أنه كان خابفا من بوادر إنتقامً العنٌؾ ولكنه 

خمش ٌدي ومع علمً أنه لم ٌقصد إٌذابً إال أنً فقدت السٌطرة على أعصابً نهابٌا 

 .         وقررت أن أعاقب بلوتو

البريء واثناء صورة ؼضب وهٌجان عنٌؾ أخرجت من جٌبً سكٌنا ورمٌته هناك 

ولماأفقت فً صباح الٌوم التالً تذكرت جرٌمتً بحق بلوتو فشعرت باألسؾ والندم على 

. مافعلت لكن هذا الشعور لم ٌدم طوٌال وبعد فترة كان بلوتو قد استعاد صحته تدرٌجٌا

وبقٌت حفرة مكان عٌنه المخلوعة وٌبدو أنها ال تؤلمه االن فقد أخذ ٌطوؾ بالبٌت وٌتحرك 

كما كان سابقا لكنه ما إن ٌسمع صوتً حتى ٌهرب بعٌدا وقد كنت منزعجا من هذه النظرة 

حتى اصبح تهربه منً ٌزٌد ؼٌظا وخنقا فلم . ألنً أعرؾ مقدار حبه لً. والتصرؾ معً

وذات ٌوم أمسكت بلوتو . أعد أتحمل هذه اإلهانة لشخص التً سببها هجرانه المتعمد لً

المسكٌن وربطته من حبل من عنقه ثم علقته على فرع شجرة وتركته مشنوقا حتى فارق 

صباح دلك . وعندما أقبل اللٌل نمت دون شعور بالذنب من جرٌمتً التً ارتكبتها. الحٌاة

وٌشٌرون . الٌوم ولم ألبث أن استٌقظت فزعا من نومً فإذا بأصوات الجٌران ٌصبحون بً

بأن بٌتً ٌحترق  واستطعت مع زوجتً أن ننجوا قبل أن تلتهم النار كل ما فً البٌت ونحن 

 .                                                                            بداخله

ال أدري فعال ما إذا كانت هناك عالقة بٌن فعلتً النشٌطة الشنٌعة وبٌن احتراق 

فقد ذهبت فً الٌوم التالً . لكن أجداث ؼرٌبة صارت تظهر بعد ذلك. منزلً بالكامل

فالحظت أن كل الجدران قد نهدمت ماعدا جدار . للحادث لكً القً نظرة ؼلى حطام منزلً

. واحد هو جدار ؼرفة نومً، وقد رأٌت حشدا من الناس ملتفتٌن حول ذلك الجدار
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فوجدت ٌقصدون . وسمعتهمٌقولون عجٌب عجٌب تساءلت فً البداٌة عن سبب قولهم

ثم نظرت فرأٌت صورة قط كبٌر مرسوم على الجدار . الجدار فصعدت الى جهة الجدار

 . كان الشكل واضحا تماما. وحول عنقه حبل

وعند ذلك أصبت بالذعر وإبتدانً رعشة شدٌدة ولم استطع نسٌان ذلك المنظر 

ولهذا فقد شرعت " بلوتو " المدهش لعدة شهور حتى إنً أحسست بالندم على ما فعلته بحق 

فً البحث عن قط اخر ٌشابهه عسى أن ٌحتل تلك المنزلة الحمٌمة فً نفسً وعندما كنت 

جالسا فً أحد المطاعم ذات لٌلة رأٌت قطا اسودا فإذا هو كبٌر بحجم بلوتو وٌكاد ٌطابقه فً 

فً حٌن أن صدر هذا القط بقعة بٌضاء، . الشكل ما عدى بلوتو كان أسود اللون بالكامل

نهضت من مكانً واقتربت منه واتضح لً أنه مرتاح لتربٌتً على جسمه ما جعلنً أرتاح 

. وتأكدت أن هذا هو القط الذي كنت أبحث عنه لٌحتل الفراغ الذي تركه بلوتو. إلٌه كذلك

طلبت من صاحب المطعم ٌبٌع هذا القطلً فأجابنً أنه لٌس له وأنه لم ٌره هنا من قبل 

وصلنا إلى البٌت وبقً عندنا وبعد مدة أحسست . مسحت بجسم القط ثم إذا بالقط ٌتبعنً

بشًء من النفور منه بعد أن اكتشفت أنه بعٌن واحدة ال أدري فً الحقٌقة عن سبب 

إشمبزازي منه مع أنه ٌحبنً وٌتقرب لً حاولت أن أتجنب رؤٌته ذلك ألنً ال أرٌد أن 

 .                                           أكرر ما فعلته مع بلوتو فذلك ٌشعرنً بالخزي والخجل

وأنا منه كرها ونفورا فإذا . كان ٌتبعنً فً كل مكان وٌزداد منً ألفة والتصاقا

جلست على الكرسً جاء واقفا تحته، أوقؾ جالسا فً حجري وإذا مشٌت راح ٌتبعنً 

وٌتسلل بٌن رجلً وٌتسلق ساقً حتى أكاد السقوط، وربما تسلق ثٌابً حتى ٌصل إلى 

ذراعً وعندما ٌتحتم علً إمساكه إنً اتحاشاه ولكنه صار ٌرهبنً الأدري سبب ذلك فهو 

 .                                                   ال ٌعود كونه قطا

لقد اصبحت إنسانا صعب المعشر حٌٌنما ازدادت حالتً المزاجٌة سوءا من القصة 

األخٌرة وقد تحملت منً زوجتً التعٌسة الكثٌر من األذى والعذاب وذات ٌوم نزلت 

وزوجتً إلى القبر فتلعنا القط ومشى ورابنا فتمسح بقدمً وتسلل بقدمً حتى أوشكت 

السقوط كنت أحمل فأسا فً ٌدي وبلػ منً الؽضب درجة جعلتنً أرفع الفأس ألشج بها 

فرفعت زوجتً ٌدها لتمنعنً من تكرار تلك الجرٌمة الشنٌعة عندا فقدت . رأس هذا القط
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أعصابً، ودون أي تفكٌر تخلصت من ٌدها وؼرست الفأس فً رأسها، فسقطت جثة هامدة 

لقد قتلت زوجتً هذا ما حصل فقمت بكل برود وبالدة إحساس بإزاحة الجثة على المدخل 

وفكرت فً وسابل لكٌفٌة التخلص من الجثة فكرت فً تقطٌعها قطع صؽٌرة وحرقها 

وؼضافً إدخالها صندوق وإخراجها من البٌت لكن ذلك سٌثٌر رٌبة وشكوك الجٌران، كما 

أخٌرا إستقر رأي على ما ظننته طرٌقة سلٌمة وهً . فكرت فً حفر قبر داخل القبو وأدفنها

 .                                                                 دفن زوجتً فً أحد جدران القبو

كان القبو مالبما للقٌام بهذه المخاطرة إذال ال ٌوجد به شًء قدٌم مؽطى بالطوب 

سوى مدخنة فأزلت الطوب عن الموقد ثم وضعت فٌه جثة زوجتً وبعد ذلك أعدت الطوب 

فقد بدا الجدار ال ٌختلؾ عن . لن أحد لن ٌشعر بما جرى. كما كان شعرت بإطمبنان وراحة

. بقٌة الجدران فً شًء بعد ذلك بحثت عن ذلك القط الذي كان السبب فً هذه المأساة

قررت أن أقتله هو االخر بٌدانً لم أعثر علٌه مضت ثالثة اٌام ولم أجد له أثرا  فً اي 

مكان لقد أحسست باالرتٌاح الشدٌد لتخلصً من ذلك القط المشؤوم، اشعر بالذنب النً قتلت 

وحٌنما سألنً الجٌران ما لبثت أن إخترعت لهم حكاٌة أرضت فضولهم أو هكذا . زوجتً

 .                         توقعت

وبعد مرور أربعة اٌام على موت زوجتً تلقٌت زٌارة ؼٌر متوقعة من الشرطة 

الذٌن راحوا ٌفتشون كل أنحاء البٌت وجعلونً أرافقهم اثناء العملٌة لم اكن قلقا فقد كنت 

نظروا فً القبو أربع . مطمبنا أنهم لن ٌتوصلوا إطالقا إلى المكان الذي اخفٌت فٌه الجثة

لقد كانت ضربات قلبً هادبة، وكنت أبدو صورة للوداعة . مرات لكنهم لم ٌجدوا شٌبا

والبراءة أمامهم وقد ظهر فً النهاٌة أنهم راضون عما أجروه من تفتٌش وحٌنما كانوا على 

أخٌرا قلت ذلك : وشك المؽادرة شعرت بإرتٌاح عمٌق بٌنً وبٌن نفسً جعلنً أقول ٌا سادة 

وإستطرت أنً مسرورا جدا ألن شكوكهم قد تبدلت . وهم ٌصعدون الدرج لمؽادرة القبو

االن وعلى فكرة ٌاسادة فهذا البٌت قوي البنٌان لسبب ما ألحقت على رؼبة حمقاء للكبرٌاء 

أنظروا صالبة الجدران وقوتها رفعت عصاي التً كنت . ولم أعد أدري ما أقول شدة النٌة

أمسك بها وطرقت بها الجدار الذي قمت بدفن زوجتً ورابه، وما إن فعلت ذلك حتى 

صرخ صوت من وراء الجدار نفسه ظهر فً البداٌة كأنه صراخ طفل صؽٌر ثم إزداد شٌبا 
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اجتاحنً هلع وذعر شدٌدٌن ، . فشٌبا لٌصبح صٌاحا مذهال لم ٌكن صوت إنسان أبدا

تراجعت مرعوبا إلى الوراء حتى ارتطمت بالجدار نظرات الرعب والعجل تؽطً وجوههم 

ثم قاموا بهدم الجدران لحظات قلٌلة وكانت . ولكنهم مالبثوا أن هبطوا ووقفوا أمام الصوت

إنه القط الذي تسبب . الجثة ظاهرة للعٌان وقد جلس امامها ذلك القط اللعٌن ذو العٌن الواحدة

فً قتل زوجتً، وهو الذي تسبب فً اكتشاؾ جرٌمتً االن هذا هو القط الذي سٌقودنً إلى 

القط  ٌقود صاحبه " نعم لقد دفنت القط حٌا مع جثة زوجتً . حبل المشنقة مثلما شنقت بلوتو

 .                                                                                  إلى حبل المشنقة لٌشنق

وٌتضح لنا . ، هذه الفكرة األساسٌة التً بنى علٌها بو قصته القصٌرة"  كما شنق بلوتو

أنها قصة ٌسودها قدر كبٌر من الؽرابة والؽموض الذي خط كثٌر من أحداثها وشخوصها 

مما أدى إلى تعقٌد أحداثها وؼموض شخوصها وتصرفاتهم وبالتالً إلى ؼرابة ما ٌمكن أن 

قدم لنا . ٌقوم علٌها من تفسٌر ٌخضع او منطق، وهذا ٌبدو لنا عند التحلٌل الدقٌق ألحداثها

القاص منذ البداٌة ؼضاءة واعٌة لطبٌعة الحدث وماٌسوده من تعقٌد وتفرٌق فً الخٌال وبعد 

ٌستؽرب القارئ وٌنكر أحداث القصة لدرجة تجعل المتلقى ٌصفها بالخٌال . قام عن الواقع

بل وأنه . والجنون مع إختالط العقل، مع أن الراوي ٌؤكد سالمته العقلٌة وبرابته من الجنون

هذا قبل أن ٌنفذ . فً تمام وعٌه لكن أحداث القصة قامت على ؼرابة ال تخضع ألي تفسٌر

واعتمد . فٌه حكم االعدام وبتعبٌر اخر حتى ٌموت بعد اكتشاؾ جرٌمته لٌرٌح ضمٌره

 وهو من الوسابل الحدٌثة التً استخدمها الكاتب فً  flashe baceالكاتب االسترجاع 

القصة القصٌرة جدا شأنه شأن ؼٌره من األسالٌب الفنٌة وبهذا االسلوب ٌعمد الكاتب إلى 

إسترجاع األحداث من النقطة التً إنتهت عندها إذ ٌشٌر الكاتب إلى الموقذ الذي انتهت عنده 

 ".                                                          القصة ثم ٌرتد إلى الماضً لٌستقصً األحداث التً ٌصل إلى الوقت الذي إبتدأ فٌه قصته

وذلك حٌنما سرد وقابع قصته وأحداثها من طفولته المبكرة مؤكدا ما كانت تتمٌز به 

مع . من طبٌعٌة وألفة ومودة وحنان وحسن المعاملة وطٌبة عالقة مع كل شًء مع الناس

لتأخذ القصة فً تصعٌد لألحداث ذلك خالل تركٌزه على عالقاته . الحٌوان خصٌصا

 .                        بالحٌوان التً حرص على إقتنابها والعناٌة بها
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وقد تضاعفت أحاسٌسه بالسرور والسعادة عندما وجد زوجته تشاطره حب تلك 

ثم ٌبدأ فً التركٌز على بلوتو بكل صفاته من ضخامة وجمال إلى تصرفاته . الحٌوانات

تشهد القصة . الحكٌمة التً تلفت النظر لسنوات طوٌلة استمرت العالقة الحمٌمة ذلك ما أكده

إنحرافا فً أحداثها تتؽٌر شخصٌة البطل تؽٌرا جذرٌا لتتقلب تصرفاته بالكامل لٌصبح 

فكان لها الحظ . شخصا اخر حاد الطباع انانً سرٌع الؽضب  ٌتعطش إلٌذاء االخرٌن

األوفر من النصٌب العذاب وكذا حٌواناته كما أن بلوتو توحظى بأبشع تصرؾ وأسوأ أذى 

هذا كله لٌس إال تمهٌدا فقط ٌكشؾ عما سٌنزله به من أذى عندما ٌطلعنا على ؼعتالل . منه

مزاجه ذلك لسبب مجهول، هذا ما جعل القط ٌتجذبه تخلصا من أذاه وبطشه وحاول االفالت 

من قبضته خادشا ٌده من اثار ؼضبه فاقتلع إحدى عٌنً القط شفى بلوتو من االمه عادت 

العالقة بٌنهما لكن لٌس كام كانت و كأنه لم ٌنس فعلته الشفعاء مما ضاعؾ من ؼضبه علٌه 

هنا ٌبلػ الحدث ذروته وٌتخذ منحى تساعدي عندما ٌشنق القط . فلم ٌعد ٌتعمل تجاهله له

وتهدم جدران . لٌتوسط القصة أحداث تبدأ مرحلة جدٌدة تتمثل فً حرٌق المنزل. بلوتو

المنزل سوى جدار ؼرفته وظهور رسم ٌمثل القط بلوتو وقد لؾ حبل فوق رقبته للبطل 

. وٌعلم من أمر القط ماال ٌعلمون. برؼم ؼرابته أمرا ٌمكن تفسٌره ألنه ٌعرؾ حقٌقته الكاملة

وتسٌٌر األحداث حتى ٌضع القدر فً طرٌقه وهو فً إحدى وكور العار نسخة طبق األصل 

ذي العٌن الواحدة وإن لهذا التؽٌر المقصود ربما ٌجران وراء الرؼبة فً . من القط بلوتو

وهو ٌتعامل مع نسخة من ذلك القط . التخلص من الوهم الذي ٌمكن أن ٌتسرب إلى أنفسنا

 .                  على أٌة حال أخذت العالقة بٌنهما ٌسودها قدر كبٌر من األلفة خاصة بٌن القط وزوجته

ولكن سرعان ما تبدأ العالقة فً النفور ٌبلػ حد الكراهٌة برؼم أن القط أظهر حبا 

وتتسارع األحداث عندما ٌنزل وزوجته . لكن كون القط بعٌن واحدة اثار ذعر البطل. كبٌرا

القبو فٌتبعهما القط بطرٌقة مثٌرة لالستفزاز حتى ٌكاد ٌسقط على الدرج لٌحن حنونه فٌمسك 

بفأس وهوى على راسه لقتله وتحاول زوجته منعه فتهوى الفاس لتتعرس فً رأسها وتسقط 

جثة هامة تحت قدمٌه هكذا تنتهً المرحلة االخٌرة من االحداث األساسٌة فً القصة فً 

 .         انتظار الحل أو لحظة التنوٌر
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هنا . وما تنطً علٌه من أحداث إضافٌة أو ثانوٌة تسهم فً الحبكة الفنٌة للقصة

ٌنشؽل البطل فً اخفاء الجثة بطرٌقة تضمن له اال ٌكشؾ أمرهن لتخطر له طابفة من 

الحلول ٌرى منها مناسبة ومعقولة وشرع فً تنفٌذها، ٌصطحبنا القاص لنشاهد هذه العملٌة 

هنا . بدقة حتى إنتهى وعاد ؼلٌه هدوبه لٌقبنه أن أحدا لن ٌكشؾ امره وما جرى لزوجته

 ذهل فً بداٌة األمر لكنه سرعان ما !!إلتفت القط لٌقتله إنتقاما لزوجته ولكن لم ٌجد له اثرا

وجد فً إختفابه راحة نفسٌة ؼسلت ما ٌؽمره من إحساس بالذنب لقتله زوجته التً لفت 

ؼٌابها نظرا للجٌران وأثر فضولهم وأخذوا ٌتسابلون عنها فاختلق لهم قصة ظن أنها 

أرضت فضولهم، لكن ٌبدو أنهم لم ٌقتنعوا بهذه الحكاٌة الملفتة فاستدعوا الشرطة لتحري 

األمر واحذوا ٌفتشون المكان بدقة متناهٌة دون أن ٌعثروا على شًء، وهنا تتحرك فً 

البطل قوة حفٌة أو باألخرى حماقة دونما سبب لٌثبت للشرطة متانة البناء ودقة إتقانه فٌلحق 

بعصاه الجدار الذي دفن فٌه زوجته وكانت المفاجأة المذهلة عندما انبعثت منه صٌحات 

أخذت تعلو بشدة اثارت الرعب والهلع فً نفسه ونفوس الشرطة الذي شرعوا فً هدم 

الجدار لتظهر لهم الجثة والقط أمامها لٌكون شاهد اإلثبات الوحٌد على الجرٌمة لٌلؾ حوله 

حبل المشنقة كما شنق بلوتو من قبل، هكذا تدافعت أحداث القصة تدافعا تلقابٌا وطبٌعٌا حتى 

ٌلفت ذروتها لٌهتدي بنا إلى لحظة الحل التً جاءت عفوٌة بعٌدة عن االفتعال والمصادفة 

لتتمٌز الحبكة فٌها بالدقة المتناهٌة والتتابع الدقٌق لمجرٌات األحداث بصرؾ النظر عما 

 .                 ٌسودها من ؼرابة وؼموض

وجدنا األحداث تدور فً ثالث مراحل كل مرحلة تمثل قصة متكاملة التقنٌات من 

حٌث بنٌة الحدث وتطوره وتصعٌده، فالمرحلة األولى تبدأ بتصوٌر شخصٌة الراوي من 

لدن صباه وما ٌمتاز به من ألفة ومودة وعالقة حمٌمة مع الناس وعالقته بقطه بلوتو وكانت 

 .                                       النهاٌة بقلع عٌن بلوتو

لتبدأ مرحلة التوسط بإستعادة عالقاته مع بلوتو مع ماكان ٌسود القط من نفور اتجاه صاحبه 

اثار فً نفسه خنقا وحقدا بالؽا تطور لٌبلػ ذروته حٌن لؾ حبل المشنقة على عنق القط 

لكن القاص راح . ٌحطر فً بالنا أنها نهاٌة بشعة للقصة وؼٌر عادلة. وتعلٌقه على شجرة

ٌبحث عن لحظة أؼرب تتناسب مع ما ٌسود جوها من ؼموض فأنهاها بطرٌق هابل التهم 



 الفصل الثاني                                                                  ملخص مضامين الكتاب
 

 

22 

بٌته سوء جدار ؼرفته وقد اعتلى الجدار صورة واضحة لقط على جبال المشنقة هذا االتهام 

المباشر الذي سٌالحقه وٌطارده جراء فعلته البشعة بحق القط الودٌع، فحٌن أن الناس وجدوا 

 .                             !فً الصورة ؼرابة ال تفسٌر لها عندهم فقد كان لها تفسٌر عمٌق بالنسبة للبطل 

المرحلة األخٌرة هً عودة البطل لحٌاته الطبٌعٌة مع زوجته واالخرٌن حتى 

ٌتصادؾ مع قط اسود من جدٌد فً إحدى المطاعم لتتوثق بٌنهما الصلة واصطحابه معه 

الى المنزل، لٌكتشؾ أنه كبلوتو بعٌن واحدة كان ٌكون نسخة عنه سوى أنه ٌتمٌز ببقعة 

بٌضاء على صدره األسود رؼم وجود البقعة إال أن البطب ظل ٌتنافر من القط مع أنه تؽافل 

وتناسى فً بعض االحٌان التشابه بٌن القطٌن لٌتجنب مشاهد الرعب والذعر التً قد تؤرقه، 

هذه األحداث تدافعه بشكل ملحوظ وواضح لتبدأ فً الشعور الؽامر بالخجل مأل نفس البطل 

بٌن أن شعورا واضحا ؼمر . جراء الجرٌمة ممهدا التطور عالقته بالقط المطور عن بلوتو

لم ٌفصح . نفسه عندما اكتشؾ أنه بعٌن واحدة ؼالب الظن أنها العٌن ذاتها التً إفتقدها بلوتو

القاص تجنب لسذاجة االفتعال مع أن األمر ٌتجاوز المصادقو واالفتعال لٌقؾ هو االخٌر 

. عند ظاهرة التقابل فً عالقته مع القط حٌث ٌزداد نفورا من القط وٌزداد القط حبا وألفة

كما ٌرصد لنا صورا من مظاهر ألفة القط وكأنه "القط ٌحب خانقه " لٌذكرنا بالمثل الشعبً

ٌرٌد أنم ٌؽسل من أعٌننا ما ٌختلصه من إحساس بالندم والخجل لقتل بلوتو وكانه ٌرنا أن 

بلوتو قد سامحه ولسان حاله ٌردد عفا هللا عما سلؾ ال ٌخطر فً باله أن هذه المحاوالت 

ستعقد الموقؾ وستفسر عن جرٌمة أخرى ال تقل بشاعة عن سابقتها وتعصٌد اخر لألحداث 

لتصرفات القط التً أذت صاحبه واثارت ؼضبه علٌه وهو ٌنزل الدرج الى القبومع زوجته 

. لٌقتلها دون قصد قاصدا قتل القط لتقؾ الزوجة بٌنهما لتكون الضحٌة الثانٌة، بدال من القط

 .                                         لٌخفٌها بدقة متناهٌة أو ما ٌسمى بجرٌٌمة عاملة

نالحظ من تالحم األحداث دقٌقا واعٌا، ٌصور لنا القط االخر على أنه قرٌن القط 

ومحاولة قتله وإفالته منه . بلوتو والبطل رفض القرٌن تحت تاثٌر لم ٌقوى على مقاومته

ولٌختفً مع جثثها فً الجدار دون أن ٌشعر بذلك ٌمكن أن نعتبر . لتكون الزوجة هً البدٌل

هذا مجرد تقنٌة قصصٌة ابدع فٌها إدؼر االن ألنها مرتبطة بحقٌقة األحداث وما ٌسودها من 

ؼرابة وؼموض ٌتبادر لهنانا لبرهنة انه قد ٌكون القط والزوجة ٌنتمٌان إلى عالم الجن 
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وتحوال لصورتٌن حٌوانٌة وؼنسانٌة لٌمارس هذا الدور على الزوج وٌنعكس هذا على 

ولكن الجن قتل وعاد . تصرفاته فكما هو معروؾ ٌمكن للجن أن ٌتحول الى أٌة صورة أراد

كما أن تصرفات القط كانت نفسها لم . فكٌؾ للزوجة أن ال تعود. ببقعة بٌضاء على صدره

تتؽٌر دافعة بالبطل لقتل القط كما قتل سابقه فأخبار الجن شابعة وتشكل جزءا مهما من 

فً الطور البدابً خاصة فٌما ٌعرؾ بالخرافة حٌنما لم ٌجد تفسٌرا لظواهر . تراث اإلنسانٌة

 .فالجن بالنسبة لهم هو التفسٌر المنطقً لكل جدٌد هذا التعلٌل ٌرضٌهم على األقل. جدٌدة

وكثٌرا ما ٌحكون عن تحوالت القطط لكنهم سرعان ما ٌختفوا وإقبال شهر رمضان 

. المبارك لتظهر من جدٌد بعد إنقضابه،  وهكذا ٌطل سر لفظ االسود فً هذه القصة خفً

كذلك األمر بالنسبة للزوجة التً تشعرنا بانتمابها لعالم الجن وتقمصها صورة فتاة تتزوج 

 .                                                                                   البطل لتقلب حٌاته وتشٌع فً نفسه القلق واالضطراب

أبدع اٌضا فً قضٌة تتمثل فً شخوص القصة الذٌن أقلم علٌهم الكاتب األحداث 

. وشخصٌة القط  بلوتو" الراوي " حٌث نجد شخصٌتٌن تقاسمتا البطولة شخصٌة البطل 

لكن تفوق بلوتو وشخصٌته كان واضحا على مسرح األحداث على البطل نفسه رؼم التفوق 

الظاهري للبطل فهو محرك األحداث ومحقق مظاهر الصراع والتدافع هذا منذ تؽٌر مزاجه 

مرورا بما ألحقه على القط من أذى انتهى بقتل زوجته هكذا ظل البطل المحرك الظاهري 

للقصة، بٌد أن تصرفاته كانت تدل على أن ثمة خفٌة تحركه وتتحكم فً تصرفاته كلها، 

 .                                                                           وتدفعه إلى ذروة الحدث، لتتشكل العقدة ثم ٌاتً بالحل

والقارئ إلفذ لهذه القصة ٌجد أن القط هو القوة الخفٌة التً كانت تحركه وتحدث فٌه 

 .                                         تؽٌر المزاح مع زوجته ومجتمعه وحٌواناته

ظهور القط للبقعة البٌضاء ما هو إال صرؾ لنظر المتلقً عن توهم تكرار ظهور 

. شخصٌة وبقدمها حول صرؾ اإلنظار عنه بقدر ما لفته ؼلٌه لٌؤكد أنه هو نفسه لم ٌتبدل

بل إمتداد له اي بلوتو القدٌم، كما أن فقدان عٌنه لٌس مصادفة لذلك ال ٌمكن للبقعة أن تفسد 

 .                                      التوهم لتنفً ظاهر العودة من جدٌد
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عالقة القط الجدٌد بالزوجة هو ماجعله ٌختفً معها فً الجدار لٌكون وسٌلة اكتشاؾ 

إقتٌاد البطل لحبل المشنقة . عبر تصرؾ ساذج ؼٌر إرادًٌ دفعه لٌثبت متناة البناء. جرٌمته

متفوقا فً ظهوره على . من القبل القط ٌوضح لنا أنه شخصٌة محورٌة فعالة محققة للصراع

شخصٌة البطل رؼم أنها ظلت ظاهرة وصانعة لألحداث هكذا أسلم القط الراٌة راٌة النصر 

 .      لبلوتو القدٌم فً صورته الجدٌدة

  أما عن تقنٌات القصة فقد رأٌنا الحبكة تمتاز بقدر كبٌر من الدقة والتصعٌد  التلقابً 

كذلك اإلبداع فً تصوٌر مالمح الشخوص وتحدٌد . لألحداث لٌبلػ الذروة ثم لحظة التنوٌر

كما حرص على وحدة المكان فلم ٌكد ٌتجاوز المنزل . أبعادها خاصة شخصٌتا القط والبطل

الذي أقام فٌه لكن وحدة الزمان انتقلت منه ولم ٌسٌطر علٌها إال حدها حٌث استؽرقت 

سنوات طوٌلة، طفولة رجولة وزواج الحدث فكل حدث ٌصلح أن ٌكون قصة قابمة بذاتها 

كقصته مع بلوتو حتى تنسقه وعالقته به حتى ظهور على الجدار وعالقته بالقط االخر حتى 

 .                      مصرع زوجته وكذا عالقته به حتى اكتشاؾ أمره، وإن تسامح فٌه نقاد اخرٌن

 :                 من مجموعة عسل شمس" بهانة " فؤاد قنديل وثالثية 

. شكلت جزءا كبٌرا من مجموعة ؼسل شمس للمبدع فؤاد قندٌل" ثالثٌة بهانة"

قصص هذه المجموعة تعالج مشاكل اإلنسان الصؽٌر كبابع، والعسكري والطالب والمسافر 

والعجوز التً ترٌد العٌش فً دفاء وأمان عاطفٌٌن بٌن . فً بالد هللا بحثا عن عمل ورزق

 .                                                       أبنابها وأحفادها

ٌتناول فً ثالثٌة بهانة عالم القرٌة من خالل ثالث قصص بهانة تلك الفالحة 

-ثالث قصص من هذه المجموعة هً امنٌات بهانة. الصؽٌرة والبابعة الصؽٌرة للخصر

 .                                                                إبن بهانة- عصر بهانة

وتتمثل أحالم بهانة وهً واحدة من الفالحٌن المهمشٌن الذٌن تصورهم مجموعة 

باالٌجار .  الذي ٌتمثل فً بٌع المحصول القلٌل الذي تتجه تزرعها. عسل شمس فً الستر

 .  أو الحصول على عشاء دسسمس مجانً فً ولٌمة سنوٌة ٌقٌمها العمدة

 .                                                                                            أو العودة سالمة من المدٌنة وهً أحالم برٌبة ومتواضعة قد تتحقق ولكن بعد معاناة
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ٌصور فؤاد قندٌل فً القصة االولى أمنٌات بهانة هذه البابعة لخضر فً بؤسها ورحلتها 

رؼم ان . الٌومٌة لبٌع الخضر وٌرٌنا كٌؾ تعانً من بؤس حالها ومطاردة العسكر لها

 زوجها عسكري فً االمن المركزي بالقاهرة وذو ثالث شرابط       

لتتصاعد األحداث وتنمو مع أحداث ٌوم مهمة، ولحظة كاشفة فً حٌاة هذه الفالحة 

متمنٌة أن ٌعوضها هللا عن شقابها وكدها ومعناتها برؤٌة زوجها عابدا برتبته الجدٌدة 

الشرٌطة الثالثة وإبنها جالل الطالب بكلٌة اإلقتصاد والعلوم السٌاسٌة الذي سٌعود للقرٌة 

 .                                                                           الٌوم 

وٌصور القاص بهانة فً صورة المكافحة العنٌدة فهً وحدها تزرع ربع فدان اجرته 

وتبٌع بنفسها محصوله الذي ٌكفً مع مرتب الرجل كً ٌأكل أوالدها وٌلبسوا كما تتمنى 

المتاخمة لمدٌنة بنها، وتحمل  (كفر سند نهور  )لهم، وهً منذ الصباح الباكر تؽادر قرٌتها 

وذراعها الٌمنى حرصا علٌها من . حزم الجرجٌر والكراث والبقدونس فً قفة على رأسها

 .                                                                                          الوقوع بٌنما تحتضن رضٌعها بالذراع الٌسرى

أحالمها كأحالم صؽٌرة ككل الفقراء مجرد مكان إستراتٌجً فً السوق نبٌع فٌه 

طوال الطرٌق تبرح راسها خرٌطة السوق وتضارٌسه وال تكاد . محصولها من الخضر

تبرح مخٌلتها عبر األمل العرٌض بالحصول على ذلك المكان االستراتٌجً التً ٌحقق لها 

السبب المناسب لكن المشكلة هً انها لن تستطٌع المحافظة على هذا المكان وال ٌمكن تأكٌد 

ملكٌته هذا ماٌجعلها فً تفكٌر دابم بالمكان هذه المشكلة ال تخطر على بال بها  ؼال على 

. بعد كٌلومتر من بلوعها السوق وهً اللحظة التً انطلق منها القاص فً تصوٌر قصته

ٌطوؾ بن الكاتب فً جولة فً راسها وهً تسترجع ذكرٌات زوجها محفوظ وابنها جالل 

التً ال تكاد تنقضً حتى تصل إلى لٌلة العمدة التً تحصل فٌها من الخٌر الوفٌر واسرتها 

 .                                                                           وامنٌتها أن ٌحضر جالل وٌنال حظ من الخٌر

. تصل إلى السوق باحثة عن مكانها فوجبت باحتالله من قبل حسٌنة روجة رجب

توجست الشر عن رؤٌتها . فمضت بحثا عن مكان اخر فلم تجد ؼٌر موضع صؽٌر

للعسكري، سلٌم مراقب السوق لكن تفكٌرها بعودة زوجها وابنها أعادت لها البسمة هذه 
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. األمنٌات ؼٌرت فً سلوكها وجعلتها تتعامل مع الجمٌع ببهجة كما أنها تساهلت مع زبابنها

وكانت هذه اللحظة تمثل قمة الهدوء النفسً للحدث الذي دارت حوله القصة، فً انتضار 

ذلك بعد أن الحظت التفاهم الكبٌر بٌن التاجر الكبٌر وسلٌم العسكري الجشع . دروة الصراع

دون أن ٌخطر فً بال أحد أن لٌست سوء تمهٌد لتنفٌٌذ مؤامرة بشعة قررها كبار التجار 

الذٌن ٌعكرون صفو النهر الذي . ضد أولبك التجار الصؽار امثال بهانة وكرٌمة وحمٌدة

لم تشور بهانة إال وحذاء العسكري ٌجتاح قفتها ولتناثر جزم البقد . ٌشرب منه الذباب

والجرجٌر متلطخة بالتراب اثار هذا فً نفسها ونفس طفلتها ورضٌعها الذي طرحته أرضا 

لتلملم ما بقً من بضاعتها هب حمٌدة بابع الطماطم لمساعدتها عاد العسكري بعد االنتهاء 

 .                                                       من مهمته المقدمة الى التاجر الشجع

القاص وفق فً رصد الحدث وتصعٌده حتى بلػ ذروته من ؼٌر افتعال منذ اقترابها 

من السوق وما كان ٌختلجها من أمل عرٌض فً رزق وفٌر حتى بلوؼها السوق وبعثها عن 

 .                                                                                مكان مناسب وصوال إلى الطرٌقة البشعة التً مرسها العسكري بأمر من التاجر

. وفق القاص كثٌرا فً تصوٌر التطور النفسً الذي الم بهانة وطفلتها عقب العاصفة

خرج القاص عن إطار الحدث حٌن استعرض أمنٌات بهانة فً المنولوج الداخلً ذلك أن 

الحدث فً القصة القصٌرة ال ٌحتمل كل هذه التفاصٌل إال أنه شكل جزاء مهما من مالمح 

 .                                                       شخصٌة بهانة

أنهى القاص الحلقة األولى بعبارات األسؾ والشقة من المارة على بهانة ووصؾ ما 

 .                                                                               مرت به بهانة

القاص وفق كثٌرا فً وصؾ أبعاد شخصٌة بهانة من خالل امالها وأمنٌاتها 

اما الجسمٌة فوصؾ رقبتها المشدودة التً تعبنها على حصل . فشخصها لنا بأسلوب دقٌق

القفة الثقٌلة صعبة ٌدٌها وصدرها كما وصفها قدمها الحافٌتٌن وما أصابهما من تشقق جراء 

 .                                                                                  ووصؾ عٌنٌها لحظة وصولها السوق وما ٌترقرق فٌهما من دمع. طول الطرٌق



 الفصل الثاني                                                                  ملخص مضامين الكتاب
 

 

27 

هكذا تبٌنت لنا مالمح الشخصٌة الربٌسٌة وهً بهانة أبدع الكاتب فً هذا المجال حٌث جاء 

التعبٌر النفسً مواكبا ألبعاد الحدث الذي دارت علٌه القصة وإذ تركنا هذا الجانب نجد 

 .                                                                               الحبكة والحوار وهً عناصر جاءت على مستوى عال من اإلجادة واإلمناع

 :                                                                                   عصر بهانة  -

هً الحلقة الثانٌة من الثالثٌة جعل لها عنوانا ؼرٌبا وهو مؽاٌر تماما لعنوان األمنٌات 

والثالث ابن بهانة ؼن القصة ال تجسد العنوان بأي حال عصر بهانة بحٌث تعلقت األحداث 

وتتسع لتخرج عم إطار العنوان ومهما كان خصوصً الشخصٌة الربٌسٌة فؽنها لن تقدر 

فرؼم أن الحدث ٌدور حول . على تصوٌر إطار عصري مناسب أو تحدٌد معالمه وأبعاده

ربما كان . إطار زمنً واسع، إال أننا وجدنا الحدث ال ٌمثل سوى مرحلة زمنٌة محدودة 

القاص ٌقصد فً هذا العنوان ما ٌتصل ببهانة وما تتمٌز به من همة ونشاط الفتتٌن النظر، 

فبهانة أنجزت أعمال باهرة اثارت بها إعجاب العمدة وزوجته وصدٌقاتها وهذا مناسب 

فعصر بهانة شهد تحرك واسع للجمٌع وإن كنا ال . الرتباطه بقطاع واسع من أحداث القصة

واٌضا بهانة لٌست . نوافق القاص على مثل هذا التعبٌر عصر لعدم مناسبته الوقت المحدود

ربما تأثر بمقوالت تتردد فً المناسبات لٌعظم . شحصٌة وطنٌة او تارٌخٌة لٌصفها بعصر

بهانة كما ٌنتمً العصر الذي وضعه للقصة لٌنتقل على مالمح محفوظ زوج بهانة والتً 

ٌسر منذ دعوة الضابط لمحفوظ وزمالبه  إستعداد إلخماد إحدى المظاهرات حرٌصا على 

كما ٌصؾ محفوظ وإمكانٌته الفذة فً إخماد . إبراز مهاراته ومكانته فً مثل هذه المهمات

المظاهرات بعصاه التً سماها الصاعقة والتً تحطم العظام والرؤوس ثم قدمه األسطورٌة 

ككلب شرس ومضى ٌسرد كٌؾ ضرب طلبة جامعة القاهرة وعٌن شمس وؼٌرهم وكأنه 

وٌؤكد محفوظ فً إحدى المقاٌالت الصحفٌة أن المتظاهرٌن     . رجل المهمات الصعبة

لٌسوا سوى أدوات ٌسخرها شبو عٌون كبار، فً هذه المظاهرة ٌصاب محفوظ وٌفقد 

الوعً، إصابة محفوظ وما قامت به بهانة فً دوار العمدة من أعمال بدوران فً إطارٌن 

هذه الؽصابة ؼٌرت تفكٌر محفوظ فبجهة نظره فً المظاهرات والطالب فعلم أن . متزامنٌن

حجارتهم كانت صادقة ؼٌر مأجورة بل اعرب عن إعجابه بهم، إطمبنت على فروجها 



 الفصل الثاني                                                                  ملخص مضامين الكتاب
 

 

28 

بهانة كانت الفاعلة والمحركة فً القصة برؼم وجود القاصن . لتعود لعملها والعشاء الدسم

 .                                                   على عكس محفوظ الذي ٌبقى مجرد سرد، هذا تسبب فً تمزق نسٌج القصة

أما شخوص القصة فهما شخصٌة بهانة التً احتلت القسم األول لتمٌزدورها بالهمة 

والنششاط وهذا تدخل كبٌر بٌن القصة األولى والثانٌة نشاطها وما ٌجعلها شخصٌة نمطٌة 

كما ٌصؾ لنا محفوظ بهندامه المنظم وإبتسامته . محورٌة، رسم المالمح بدقة متناهٌة

وطوله، فضال على تأكٌد طٌبة قلبه وبساطة إلى جانب تلك المالمح ذكر مالمحه الفكرٌة 

والتً تتمثل فً نظرته إلى المظاهرات وتعامله معها تعامال نفسٌا وكٌؾ أنه منع الصحافة 

من تصوٌره اثناء قٌامه بواجبه، ولعل من أبرز مالمحه التحول الفكري ، تؤكد أنه شخصٌة 

 .                                                                              ذات سلطة قوٌة ذلك انه رفض القٌام بأعماله  عن طرٌق العنؾ

لؽة القصة جاءت سهلة وبسٌطة كسابرها  من قصص المجموعة ال عمق فٌها 

شٌوع العامٌة اٌضا ساد حواراته رؼم هذا كنا نتمنى من . وتوعر مما تفرضه فن القص

القاص أن ٌرفع له مستوى لؽته وٌولٌها العناٌة وأن ٌبتعد عن العامٌة قدر المستطاع كابنا ما 

 .                                                 تكون حجته النقدٌة

 :ابن بهانة -

تدور هذه الحلقة حول جالل ابن بهانة أو ترصده عند تأهبه للعودة من الجامعة 

. تتزامن هذه العودة والمناسبة الموعودة التً اعتاد العمدة إقامتها: لزٌارة اهله فً الرٌؾ 

مما جعل منها مهمة لعابلة بهانة، ومنهم جالل أحالمه وأفكاره كانت موجهة للحفلة ومن هنا 

كانت زٌارته محققة لسببٌن زٌارة األهل وطمأنتهم على حاله ودراسته، وشهود اللٌلة الكبٌرة 

والحظوة بطعام دسم مناسب لقد رشد القاص أمنٌة بهانة حٌث حلمت بحضور ابنها 

على أٌة حال رصد القاص االبن ضد عزمه على هذه الرحلة حرصا على . المناسبة

ومضى ٌرصد ماكان ٌدور فً حاطر جال . ٌتخلص الكاتب من الرخام. الحضور للمناسبة

لكنه عاش فترة . من افكار وذكرٌات لٌمكن من داع هذه الذكرٌات فً قصة قصٌرة كهذه 

قبل تحرك القطار ذكرٌات ولم ٌرتد إلى واقع القطار إال عند أحد الركاب عند الوصول، 
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وما . وٌقؾ بنا الكاتب على منولوج درامً وهو من الخصابص االسلوبٌة لحبكة القصة

 .                                              ٌتصوره جالل من سعادة عن لقاء أبٌه وأمه

فً هذه االثناء استاذن أحد الجنود جالل لٌصعد إلى رؾ الحقابب، ولكنه سرعان ما 

خدعه واستوى على المكان ودلى سافٌه على عنق جالل حتى اخذ حذاء الجندي ٌالمس 

اقترح الجندي من جالل خلع الحذاء لٌتخلص من المشكلة لكن . وجهه ما شكل مشكلة لجالل

الكارثة كانت فً رابحة القابلة قدم الجندي الكرٌها القاتلة التً حاول جالل التخلص منها 

 عبثا، هذا هو الحدث الذي أدار علٌه القاص الحلقة    

األخٌرة من الثالثٌة، وواضح أنه حقق تكامل فنٌا حٌث لم ٌتوسع فٌه وصعده بطرٌقة 

تلقابٌة منذ تاهبه للرحلة إلى انطالق القطار وصعود الجندي إلى معناته مع حذاء ورابحة 

 .                                                               اللجندي الكرٌهة

الحذاء شخصٌة بالجنود فٌمكننا أن نلمح خٌطا رفٌعا مهما ٌأمن أن ٌكون مشترعا فً 

حذاء . الثالثٌة حٌث نجد أوال الحذاء الضخم ٌظهر فً جمٌع حلقاته فقد كان فً أمنٌات بهانة

العسكري سلٌم العاصفة التً مارست بحق قفة بهانةن نفس الدور الذي كان ٌمارسه حذاء 

محفوظ زوج بهانة الكلب الشرس فً تفرٌق المتظاهرٌن والفتك بهم لخدمة أسٌادهم كما 

وجدنا الحذاء الضخم الخاص بالجندي الذي مثل الشخصٌتٌن البارزتٌن فً الحلقة الثالثة 

 وٌلحق بجالل ضربا بشعا         

وهكذااقدم لنا فؤاد قندٌل شخوص الحلقة الثالثة بكل أبعادها ومالمحها كما قدم لنا 

حدثا ممٌزا خرص على تطوٌره وتصعٌده لٌبلػ الذروة بصورة  تلقابٌة واعٌة لٌؤك تفوقه 

فً فن القصة القصٌرة، والوعً التام بخصابصها الفنٌة، كما أظهر إهتماما واضحا بالحوار 

شأن الحلقتٌن السابقتٌن والذي جاء عامٌا إلتحاما وطبٌعة المتحاورٌن الثقافٌة، كما قام بسرد 

وإن كان قد ألح على بعض . االحداث ورصد مسٌرتها موفرا لها القدر الكبٌر من التلقابٌة

المظاهر الوصفٌة كوصؾ عالقة جالل بالحذاء وعالقته بالرابحة الكرٌهة المنبعثة من 

 .                          جواز الجندي
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أما اللؽة واألسلوب اللذان صاغ فٌهما قصته كسابقتها فاستعمل الصورة الدٌنٌة التً 

استعارها ذلك عندما صورالركاب وازدحامهم بركاب سفٌنة سٌدنا نوح علٌه  السالم التً 

وانتظار انطالق القطار كانتظار لٌلة القدر وانها اختبار حقٌقً . تنقذهم من خطر الؽرق

الٌوم الحشر وعلى هذه الشاكلة طوفنا فً ثالثٌة بهانة للمبدع فؤاد قندٌل  والتً لم تكن 

سوى حلقات مترابطة ٌسودها قدر كبٌر من االشتراك وان حرص على تنوٌع األحداث إللى 

تجلى التالحم بٌن الثالثٌة بصورة عمٌقة . حد كبٌر ذاك ما ٌتطلبه فن القصة القصٌرة

خصوصا فٌما ٌتصل بالتزامن فً الحلقة الثانٌة ذات الحدثٌن المنفصلٌن لكل الزمان كان 

 .                                   واحد

 :                                                                    الفن القصصي وتقنياته -

أحمد زلط من كتاب القصة القصٌرة فً مصر الذٌن ٌطلق علٌهم كتاب التسعٌنٌات 

تركتا أثار واسعة فً . شاهدت هذه المرحلة تحوال بالػ األهمٌة فً الحٌاة السٌاسٌة المصرٌة

هذا القاص ٌمتلك طاقات إبداعٌة لكنه ال ٌحسن استعمالها، انشؽاله بالدراسة . الحٌاة األدبٌة

األكادٌمٌة جعل نحو اربع عشر ة سنة بٌن مجموعته القصصٌة االولى وجوه وأحالم، 

 .                           مجموعته الثانٌة المستحٌل

 .                 بين القصة القصيرة واإلنماط األدبية المناظرة " المستحيل " 

تحتوي هذه المجموعة على ؼثنى عشر عمال أدبٌا، البعض منها ٌنتمً إلى فن القص 

بعٌدا عن محاوالت التمرد التً تعرضت لها فً . والحكً هذا وفقا للتقنٌات األساسٌة للقصة

األونة األخٌرة، جاءت قصته التاسعم من هذه المجموعة تحمل من العنوان المستحٌل وهً 

 .                      جدٌرة به من ؼٌرها ألكثر من وجه

ففً فقرة الشهٌد عمر عطٌة حسٌن الذي قذؾ به انفجار دبابة اسرابٌلٌة الى جوؾ 

نخلة لتحتضنه وهو مكان ؼرٌب قد ٌذكر بنخلة مرٌم لٌموت واقفا كما تموت األشجار وهذا 

المشهد ضرب من المستحٌل وفً اشارة أخرى إلى المستحٌل لقابه فً إجازته بأقاربه 

فإذا كانت فقرة المستحٌل ال تحمل إضاءات . وذوٌه لٌجد الحب والحنان وتعود إلٌه سكٌنته

 .                                                                   أو جمالٌات الفقرة األولى بشدة تكثٌفها ومع ذلك لعلها األجدر بعنوان المجموعة
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 :                                                           أنماط البطولة في المستحيل -

أبطال هذه المجموعة هم متنوعون تنوعا واسعا، حٌث حرس على إلتقاطهم من واقع 

الحٌاة دون أن ٌفرض علٌهم إطارا محدودا حٌث جعلهم ٌتحركون تحركا طبٌعٌا ال إفتعال 

فٌه وال مصادقة وكأنه انحصر فً تحركاتهم وأفعالهمدون أن ٌتدخل فً شًء منها
1

                                                                        . 

أبطال عاملون فاعلون قادرون على صنع : كما أن هذه المجموعة ٌنقسمون إلى قسمٌن 

من نماذج هذه . األحداث وتحرٌكها والتمرد على الواقع وعدم الخضوع لسلبٌات الحٌاة

 .                                                                              الطبقة

وكذلك بطل عقوق الذي لم ٌسمه " فً الزقاق " بطلة قصته األولى : هدى الصالحً

القاص بإسم بل إكتفى بوصفه والتعبٌر عنه بكلمة صاحبنا هذه الكلمو ولً وجودها الكثٌر 

وبٌن القاص نفسه بل " صاحبنا"فً قصص المجموعة تكاد توهمنا بوجود عالقة وثٌقة بٌن  

 إنه فً أدق التحوالت ٌؽفل عن ذكره على لسان  

كل الناس عارفة أنك فشار وكذاب حتى اسمك ٌجب أن ......اسمع ٌا " : أم هشام " شقٌقته 

 .                                   ألنه لن ٌمت إلً بصلة" مراتك " تبدله إلى 

إضافة إلى الصعٌدي فً قصة الهاتؾ الجنوبً وكذلك بشخصٌة السٌد الهراس أما 

من أبرز . القسم الثانً فأبطاله االبطال الكسالى الخاملون الذٌن استسلموا للحٌاة وإنتكاساتها

نماذجها عاصً سالم البطل السالب المقابل لهدى الصالحً فً القصة األولى وكذا صاحبنا 

فً قصة أخرى أحالم ورقٌة الذي اختلطت صورته عند تخالط الواقع بالحلم بصورة 

لكن . عندما إنهالت علٌه كتبه فأودت بحٌاته. الجاحظ وهو ٌستدعً اخر لحظات تحٌاته

وعمرو الؽارق . صاحبنا نجى من الموت تباٌنا مع الحافظ على الرؼم من أن بٌته لم ٌنجو

فً أحالمه وأوهامه الذاتٌة صاحب هٌفاء بطلة قصة اؼتٌال ؼٌر جدٌر ان ٌذكر حتى مع 

هذا الفرٌق من الخصالى وإن كان نموذجا فً الكسل، ذلك أن القاص اهمله وأهمل دوره فً 

 .                                                                                            القصة

                                                           
. 1996 ، الشركة العربية 48حسين علي محمد جماليات القصة القصيرة ص - د- 1
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حٌث ٌجعل القاص لقصته بطلٌن ال  (البطل، البطولة  )من نماذج البطولة اٌضا الثنابٌة 

لكل منهما اتجاها مؽاٌر التجاه االخر كما فً قصته فً الزقاق التً كان بطالها . واحدا

هدى الصالحً، وعاصً سالم وقصة اؼتٌال والتً كان بطالها صٌفاء وعمرو اللذان 

 .                                                                                         جسدا التوافق والتالؤم فً مختلؾ القضاٌا خالفا للبطلٌن السابقٌن

فً قصته تلقٌنا قصص ٌمكن بأن توصؾ ثانوٌة لكنها كادت تكون أساسٌة أم هشام 

فً عقوق، سعٌد مهدي مأمون، فً الطرٌق إلى القنطرة، الذي أوشك أن ٌكون الراوي 

 .                                                                     ولٌس بطال ثانوٌا

نجد هناك أٌضا أن القاص ٌتقصص شخوص أبطاله فً بعض قصصه من خالل 

األحداث ذلك من خالل السرد الذي ٌقوم به فً قصص الكفاح والحرب باعتباره أحد 

 .                                                                                       وؼٌر قصص الحرب كما فً اختطاؾ والمراٌا المنكسرة. أبطالها كما فً اتجاه الرٌح

 :                                         التحليل الفني والنفسي لالبطال في المجموعة  -

دقة التحلٌل الذي ٌقدمه لبعض شخوصه سواء كانوا ربٌسٌن أو ثانوٌٌن هو ما ٌمتاز به 

: القاص، وهً ظاهرة وجدت فً قصصه، ذلك ما نجده فً تحلٌله لقصة عاصً السالم 

تعود صاحبنا االستسالم فً سرٌره أؼلب ٌومه أخذ من شمس الؽروب اصفرار بشرته 

 ....                      أدمن الٌقظة مع أوهام التعاطً...... 

ومن ذلك تحلٌله لشخصٌة السٌد الهراس بطل المستحٌل وهو ٌنتقل بٌن طوابق البٌت بعد 

وال تؽٌب عنا شخصٌة الصعٌدي بكل مالمحها التً ابدع القاص فً . الطابع األرضً

تجسٌدها بواقعٌة حقٌقٌة، وما أن التحلٌل لم ٌقتصر فقط على الشخوص الربٌسٌة فحلل 

 .                              شخصٌة أم هشام وسعٌد مأمون

 :                                                                 أبطال المستحيل مأزومون  -

نفسٌة، اجتماعٌة، اخالقٌة وفكرٌة وقد نجح : أبطال أحمد زلط ٌجسدون ازمات متنوعة 

القاص فً تصوٌر تلك األزمات وتنوع األزمات ٌكشؾ قدرات القاص اإلبداعٌة فً التعبٌر 

 .                                                                    عنها
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وأول ما ٌلقانا األزمة النفسٌة المشتركة بٌن شخصٌتً عاصً سالم وهدى وهً عقدة 

العقم عند سالم والرؼبة فً االنجاب واالحساس بقٌمة . خلقتها مشكلة الخصوٌة والعقم

الخصوبة عند هدى حٌث نجد القاص ٌقارن بٌن المراة واألرض على طرٌق الترمٌز، 

وكذلك انصراؾ الرجال عن االرض وإنصرافهم الى المقاهً وادمان المخدرات، والمرأة 

الصابرة كصبر األرض عند إهمال الرجال لها، فً حٌن أن عاصً دخل أحد المقاهً ٌاتٌه 

وهذا تذعٌر بعجره ظننا منه . وٌقول بٌتك فً حالة والدة، فٌنهر قابال روح ألعب ٌا شاطر

 .                                           ان المقصودة هنا هً هدى فحٌن أن المقصودة هً البقرة التً تؽافل عنها

البطل فً قصة المستحٌل مأزوم عاطفٌا وفكرٌا شأنه شأن قصة الالم ورقٌة حٌث 

فرٌق ٌرفض منهجه : جعله ٌعٌش حالة من الصراع الفكري الثقافً فانقسم الناس الى قسمٌن

... خالص" واسلوبه فً الحٌاة، من هذا الفرٌق ٌوجد زوجته التً ثارت على اسلوبه قابلة 

وفرٌق ٌنتصر له وٌتوقع له ..."    شوؾ لك عمل... الكل عنده فلوس... نفذ صبري منك

 ".                                                           وأمالكه فً عقله وقلبه... صاحبكم له قٌمة ٌعرفها أهل   العلم" مكانة مرموقة 

هذه الشخصٌة تذكرنا بشخصٌة عاصً سالم فً الزقاق بكل سلبٌاتها االجتماعٌة مع 

 .اختالؾ األزمة التً ٌعانً منها كل منهما،  فاألول اختار الواقع والثانً الحلم

أحمد زلط ٌؤكد بقصته على مهمة األدٌب ورساالته، فقط استوى عوده بٌن رموز 

األدب القصص المعاسر، مع أنه مهموم فً دأب موصول نحو تتوٌج مصٌرة مشروعه 

إال أن قصته ٌجًء فً حٌنه، رسالة فنٌة معجونة بزخم الدعوة : اإلبداعً واألكادٌمً 

للقراءة المثٌرة والممتعة فً آن
1

. 

 :                                                تحليل شخصية المكان في المستقبل  -

لم ٌكتفً القاص بتحلٌل شخصٌات أبطاله، وإنما وجدنا ٌحرص على تحلٌل شخصٌة المكان 

فً جوانب عدة، إنطالقا قامت اٌهانه بالدور الفعال الذي ٌقوم به المكان فً الرواٌة والقص، 

نجد ذلك فً تصوٌر المقهى أو المقاهً التً أحذت تنتشر فً الرٌؾ المصري فً عصر 

 .                                                                            االنفتاح وما ٌشٌع فٌها من الوان الشر والفساد واالستالب

                                                           
. الشاعر الناقد الدكتور حسين علي محمد مؤسس أصوات أدبية بمصر-  1
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 :                                                                                       الحدث -

من تقنٌات القصة الحدث وتطوره فً هذه المجموعة نجد قسمٌن ؼٌر متساوٌٌن وفقا إلنتماء 

 .                                             أفرادها وعدم انتمابها لفن القصة

فً قصد الؽابة ٌرمز المؤلؾ عند طرٌق الحٌوان والطٌر والحشرات إلى اإلنسان 

ومنه ما أعلنه البؽاء الناطق الرسمً باسم الملك خاتما القصة بتوصٌات تدعو لسكان 

فً اشارة واضحة إلى ما تعٌشع . المملكة ان ٌجتمعوا وال ٌتفرقوا وال ٌبتمنوا شر االخرٌن

األمة العربٌة من تفرق وضرورة توحدها، اثرت الواقعٌة فً القاص تاثٌرا كبٌرا ما جعله 

ممٌز، وفً المراٌا المنكسرة تلقٌنا مجموعة من الموضوعات القصصٌة كل منها صالح ان 

ٌكون قصة قصٌرة وفً الموكب الجنازي وهو موضوع وصفً تعبٌري او باألخرى مقال 

 .                                                                                           قصصً ٌصؾ لنا جنازة الشٌخ صبح حمدان

رؼم التفاوت فٌما بٌنهما . وبعد تمان وحدات نجد أن تقنٌات القصٌرة تجسدت بصورة جٌدة

 الهاتؾ –فً الزقاق  )والحدث من أبرز تلك التقنٌات، هناك قصص محدودة الحدث 

كما كان متعددا بصورة واضحة كما فً اختطاؾ صعد  ( احالم ورقٌة – اؼتبال –الجنوبً 

وإن كان تباعد الزمان هادما ومفسدا . هذا القاص الحدث بطرٌقة تلقابٌة وفً نفوق اٌضا

لتقنٌات القصة القصٌرةن ومثلها قصة المستحٌل التً تعددت أحداثها وتباعدت أزمنتها وإن 

 "13المنزل " تحدد المكان فٌها 
1

                                                                                            .  

 :                                                                                          الحبكة -

تتمٌز هذه القصة بإتقان كبٌر فً الحبكة حٌث تتطور األحداث تطورا طبٌعٌا دقٌقا بعٌدا 

كثٌر . عن التكلؾ وٌتنامى فٌها الصراع حتى ٌبلػ الذروة أو العقدة فً انتظار لحظة التنوٌر

 .                  ما جعل القاص الحلم ٌتعانق مع الواقع كما فً عقوق

ومثل ذلك نجده فً ختام احالم ورقٌة عندما استٌقظ صاحبنا من اثار علم جسد الصراع 

 .                                                                               زوجته

                                                           
. 35 البون إيديل، القصة السيكولوجية، ترجمة، محمود سمرة، ص1
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رؼم أن الحبكة والدقة كانت فً كثٌر من القصص إال النعدام االفتعال وعدم الدقة فً ختام 

وتذٌلها بعبارات شاحبة ؼٌر مشحونة بوهج الحبكة وجمالٌتها هذا االفتعال نجده فً . بعضها

وقعت من ٌدي سماعة ... لقد خطؾ منها ولٌدها وهً شبه نابمة" ختام قصة إختطاؾ 

ومثل فً ذلك ختام أحالم ورقٌة، فلو تركه مكتفٌا بتصوٌر سقوط الكتب لكان ..." الهاتؾ 

 .                                         اجمل وافضل

:الحوار -
1

 

بؽض النظر عن المستوٌات الثقافٌة لشخوص قصة المستحٌل فهو : الحوار العامً البحث

... إطمبنوا ٌا جماعة : على نحو ما نجده فً قصة فً الزقاق. ٌتسبع فً جوانب كثٌرة

 ...                            الجوامع تختم الصالة فً اخر نفس 

 .                      فقد شاعات الحوارات العامة فً القصة شٌوعا ٌؽنى عن سرده

خلط فٌه القاص العامٌة بالفصحى بؽض النظر مرة اخرى عن مستوٌات : الحوار المختلط

وحاول أن ٌراعً ذلك فجعل العامٌة على لسان العوام والفصحى على . الشخوص الثقافٌة

 .                                                      ألسنة المثقفٌن

حٌث نجد القاص جدا فً إثباه وتكرٌس االثر الدٌنً من ذلك حرصه على : االثر الدٌنً

بلوغ اذان الفجر مسامع المخمورٌن والمتعاطلٌن وكذلك شٌوع العبارات الدٌنٌة على 

جالسان هدى، والتً كان إسمها لٌس مجرد إختبار عشوابً وإنما قصدا منه الثبات والهداٌة 

الحمد هلل ٌقطع من هنا وٌعوض من ... حكمتك رب... ربنا ٌهدٌك: فً قولها لزوجها 

ٌتضح هنا أن القصة تتنفس فً جو دٌنً مفهم ... ، وعلى لسان لطفك ٌارب ...هنا

 .                                                                      بالروحانٌة وبساطة اإلٌمان وفطرٌة العقٌدة، المتناسب مع جو القرٌة

كذلك " إن هللا مع الصابرٌن :" وفً الطرٌق إلى القنطرة تتردد الظاهرة الدٌنٌة بوضوح 

وتردٌد عبارات الحمد والثناء ... هللا أكبر... هللا أكبر: وجود صٌحات فً لحظات تهز الدنٌا 

 .                                                               على هللا

                                                           
. 59، ص1955، دار بيروت، (النقد األدبي) محمد يوسف نجم، فن القصة 1
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وعلى هذه الشاعلة طوفنا مع أحمد زلط أحد القصاص الذٌن أبدعوا فً جٌل السبعٌنٌات فً 

مصر من خالل قراءة مجموعة المستحٌل، فً محاولة جادة ومحاٌدة لتحلٌل ابعاد تقنٌات 

التً حرص على توفٌرها فً معظم قصص المجموعة، حرصا ٌؤكد علو كعبه فً هذا 

 .                                         الفن

 :                                                        مسرحية اضراب عمال الجبانات  -

ٌودي األدب رسالته عندما ٌحاول األدٌب إسقاط مشكالت أمته على قطاعات من 

الماضً، أو عندما ٌحاول استلهام هذا الماضً لٌعبر من خالل قنواته لتجسٌد تلك 

وعندا ال ٌملك األدٌب وال الناقد وال المتلقً إال أ، ٌقلب كٌفه وهو ٌردد . المشكالت العصرٌة

إضراب عمال الجبانات الكاتب عبد هللا -اشبه اللٌلة بالبارحة مؤكدا المقولة التارٌخ ٌعٌد نفسه

مهدي عبد هللا تدور حول قضٌة وطنٌة بحتة تتمثل فً الؽٌرة على الوطن وعمق االنتماء 

هذه القضٌة هً محاولة األجانب ترسٌخ . الدٌنً والحرص على الحفاظ على هوٌة األمة

وجودهم الؽرٌب فً مصر وتهٌبة الوسابل المختلفة لإلستٌالء على كنوزها ومحو هوٌتها 

حتى اذا تمكنوا من زرع الؽراب فً نفوس المصرٌٌن لٌفدوا صنابع وأالعٌب فً . الدٌنٌة

ومن هنا تركٌز الكاتب على قطاع الجبانات المقابر . أٌدي الؽرباء ٌستؽلونهم كٌفما شاءوا

المصرٌة القدٌمة وما ٌحسد من ارتباط دٌنً عمٌق، وٌبدو أن هؤالء العمال تحولوا بفعل 

ارتباطهم بالدٌن إلى حراس أمناء على ذلك الدٌن أو تلك العقٌدة، وتمثلوا فً هذا األمر تمثال 

 .   عمٌقا، ٌفوق رجال المعابد والكهنة وهذا األمر قررته المسرحٌة

اوال فً اضراب العمال وما ٌرتبط به من بعد دٌنً وثانٌا فً ضلوع الكاهن مع 

أؼلب رجال السلطة، وقد قدم الكاتب إضاءة وافٌة جٌدة لؽرض المسرحٌة وظروفها 

وأحداثها التً جسدت التردي الواضح لألوضاع االقتصادٌة لطبقة عما الجبانات وتدهور 

األوضاع السٌاسٌة فً عهد الرعامسة، لتشتد الضابقة بالطبقات العاملة ذلك لفساد نظام 

الحكم، وما نجم منه من ؼالء األسعار أدى إلى تكرر إضرابهم مطالبٌن بحقوقهم، مازاد 

األمر سواءا تؽلؽل األجانب فً البالد حتى على رجال السلطة الذٌن تؽاضوا عن سرقة 

األجانب للمقابر ونهب كنوزها والمتأمل فً أحداث المسرحٌة فإننا نجدها على مظهرٌن 

-كبٌرٌن ٌحكمان مسٌرة األحداث فٌها، أو باألخرى كنٌن ٌقسمان القصة وهما لحن الجوع
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ولحن الدٌن أما الجوع فكان القضٌة المحركة ألحداث المسرحٌة وشخوصها، وهً النؽمات 

األولى افتتحت بها المسرحٌة، فً المشهد األول على لسان أحد العمال المضربٌن كاشفا عن 

وهذا افتتاح ممٌز ٌجسد حالة ... دهون (الجوع العطش الكساء )سبب اإلضراب حٌث ٌقول

وٌؤكدوا هذا األمر عامل اخر حٌث ٌقرر قبولهم فتات . ووضعهم المزري. العمال المحطمة

الكبار ومارموا به إلٌهم، وهذا ٌمثل قمة البؤس واإلحساس بالجوع الذي عام منه العمال، 

وهذا اٌضا ماجاء على لسان زوجة كبار العمال اٌاح حوتب عندما اعلنت أن أوالدهم 

أشرفوا على الموت جوعا وعطشا، القاص حرص على أن ٌجعل هذا اللحن ٌتردد على 

ألسنة أكبر من الشخوص العمالٌة، فأحد العمال نسى أن ٌخبرهم عن اللص الذي وجده فً 

إحدى المقابر وأن الجوع هو من انساه ذلك، كما ان أمر جوعهم لم ٌعد خافٌا على أحد من 

 رجال السلطة،    

وفً الحوار الكاهن المستؽل مع العمال منكرا علٌهم تجمهرهم امام المعبد التجمهر 

ٌخبره كبٌر العمال ان الجوع . الذًٌ حذرهم من عواقبه ربٌس الشرطة ودعاهم إلى تفكٌكه

هكذا ٌتحول الجوع إلى قضٌة حٌاة أو موت بالنسبة للعمال . هو من ساقهم إلى هذا التجمهر

أننا لن ندرج هذا المكان إال أمواتا أو نأخذ حقنا بعض العمال وأخذوا : فً قول كبٌرهم 

ٌكشفون لهم عن أبواب المقابر مقابل بضع دراهم، من هنا أدركنا مبلػ إنتشار الجوع 

وكذا تجلت مظاهر واصداد اللحن األول لحن الجوع الذي استؽرق . وتأثٌره فً هذه الطبقة

أما اللحن االخر فهو اللحن الدٌنً وقد كان له حضوره الواسع على طول . الطبقة العالمٌة

المسرحٌة، ولم ٌكن اثره أقل من لحن الجوع، وقضٌته الخلود واألبعاد الدٌنٌة من أهم 

القضاٌا التً قام علٌها الوجود المصري القدٌم، وإدعاه كثٌر من الفراعنةن والذي قرر 

فحشر فنادى فقال أنا ربكما :" القران الكرٌم فً قصة موسى وفرعون فً قوله تعالى

واالٌمان " لبن اتخذت إالها ؼٌري ألجعلنك من المسحونٌن :" وقوله سبحانه" األعلى 

بالبعث امر قررته اٌضا العقٌدة الفرعونٌة، شأنهم شأن العرب الجاهلون، على أٌة حالة فقد 

حرصت المسرحٌة التً بٌن اٌدٌنا على تجسٌد القضٌة الدٌنٌة أو اللحن الدٌنً لحن الخلود 

حتى ؼدت القضٌة الثانٌة بعد قضٌة الجوع وقد تالحمت القضٌتان وتالزمت ولم تنفصال 

كما كانت المحرك االساسً لمسٌرة األحداث واحذ اللحن الدٌنً ٌنشر أنؽامه على طول 

 .                                                            المسرحٌة لكن لحن الجوع ٌشكل المطلب الربٌسً لطبقة العمال وهوما جسم الوحٌد
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وهكذا أخذت أنؽام هذا اللحن تمأل أجواء المسرحٌة منذ كلماتها األولى التً انؽمرت بشكل 

وهً عبارة -على لسان سٌتً وهو ٌقول نضمن لهم الخلود. كثٌر من الحرقة واأللم والمرارة

تفٌض باالحساس الدٌنً العمٌق لدى عمال الجبانات، ومن هنا ركزت المسرحٌة على 

لصوص المقابر وصلتهم باألجانب الذٌن طؽوا فً البالد بعد أن اشتروا ضمابر كبار 

وهنا ٌعلن سٌتً بكل حسرة اصحى كل شًء صباحا، حتى الحٌاة األدبٌة اضحت . الدولة

نهبا للصوص وكذلك فً حواره مع فرعون ممكن أن ٌسمح لهم بشراء اي شًء إال مصدر 

خلودنا من المؤمنٌن، وكذلك فً تعنٌق الفرعون للصوص، هكذا تؽدو مشكلة الجبانات 

بأبعادها الدٌنٌة مصدر قلق بالػ لطبقة العمال، الباعتبارها مصدر رزقهم، بل باعتبارها 

الهوٌة الممٌزة لهم ولكن بصفتهم حراس الحٌاة األبدٌة، وصنعوا مفردات الخلود وعلى هذه 

الشاكلة تتجسد مظاهر البعد الدٌنً فً هذه المسرحٌة تجسدا طبٌعٌا لما تمثله من ارتباط 

حمٌم بٌن طبقة العمال حراس األبدٌة وبٌن الجبانات التً كانت مستودع الحٌاة ومصدر 

 .                                    الوجود

وقؾ المؤلؾ فً التركٌز على هذا البعد والربط بٌنه وبٌن البعد االنسانً الحٌاتً، 

بعد الجوع والفقر الذي كان عمال الجبانات ٌعانون منه أشد العناء وتفرد هذه الطبقة ببهذا 

الموقؾ باعتبارها راعٌة الخلود والدٌن دون الطبقة العلٌا أمر مخالؾ للمعقول والمألوؾ 

مما ٌشكل خلال بالؽا فً بنٌة المجتمع الفرعونً القدٌم ومن خصابص التً تمٌز هذا اللحن 

 .                                                                بروز أثر األجانب وإزدٌاد نفوذهم مصورة مثٌرة للقلق حتى عند الطبقة العاملة

الجوع والدٌن، كثٌرا ما وجدناه ٌلتقٌان معا  : ومما هو جدٌر بالذكر أن هذٌن اللحنٌن 

 .                                                                                         لٌشكال مسٌرة األحداث فً المسرحٌة، وقد كان ٌعزفان على معوال عمال  الجبانات

المؤلؾ ال ٌنسى لحن اخر ٌجسد طرفا من جمالٌات الحٌاة فٌعزفه على قٌثارة 

سبٌتً، و تتى شرا وقد أخلى من الشخوص وهو لحن الحب الكبٌر الذي ٌربط بٌن الخطٌٌن 

القرٌبٌن وهذا اللحن بناسب شجٌا مضخما باالمال الكبٌرة التً تداعب نفوس الحبٌبٌن وفً 

 :                                                      هذا النسق قٌل

 .                            لقد قضا هذا النظام على بقاٌا مشاعرنا الجمٌلة: تتً شرى
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 .   قضى على اقتصادنا واستبدل مشاعرنا الجمٌلة مشاعر الحقد والكراهٌة: سٌتً

 .                                                                                      علٌنا مواجهة هذا الفساد... من أجل أطفالنا فً المستقبل... تتً حبٌبً من اجل حبنا: سٌتً

وإذا تأملنا هذه . وهكذا تتنوع اللحون التً تسود أجواء المسرحٌة تتفرق حٌنا وتجمع اخر

المسرحٌة نجدها تعرض طبقتٌن من طبقات المجتمع طبقة الشعب عمال الجبانات، وطبقة 

الحكم لشخوص هذه المسرحٌة أدوار تؽالؾ أدوار االخر فدور الكامن ؼٌر دور ربٌس 

الشرطة فالكاهن ٌجسد عنصر الخٌانة، كذلك دور الكاتب ؼٌر دور العمدة رؼم اشتراكهما 

 .                   فً فكرة الخٌر والمصلحة العامة

وهكذا فعالقة شخوص الطبقة العاملة عالقة تماثل واشتراك فً حٌن عالقة شخوص 

الطبقة العلٌا عالقة تماٌز وانفصال، لكن ٌرتبطوا بالطبقة الحاكمة كأداة من أدوات التخرٌب 

 .                                                                      ونهب المقابر، وتسهٌل مهمة األجانب فً االستالء على المعالم المصرٌة الدٌنٌة

المسرحٌة تسلك منهجا تدرٌجٌا لكشؾ فساد السلطة، ذلك منذ اإلعالن عن مناصرة 

الكاتب للعمال فً قضٌتهم المصٌرٌة رؼم تأكٌد كبٌر العمال عن مشاركته لهم، فإن سٌتً ال 

ٌخفً اتهامه له وٌأسه من حضوره وتأكٌده انه متورط مع السلطة، كما ٌساندهم رجل اخر 

" من السلطة هو العمدة، ركزت المسرحٌة على كشؾ الفساد ورجاله واحد بعد واحد مبتدبة 

، ثم ٌظهر ربٌس الشرطة محاوال استؽالل منصبه األمنً، وتضعنا "كاهن معبد الرمسٌوم 

المسرحٌة فً مواجهة شخصٌة الوزٌر الذي ٌمثل الرجل الثانً بعد العمدة، وأٌضا ٌظهر 

 .                                                 الوزٌر ضالعا فً سرقة الجبانات، وهكذا تكتشؾ مظاهر الفساد

تمتاز هذه المسرحٌة بتصعٌد وتطوٌر الحدث بصورة طبٌعٌة وتلقابٌة خالٌة من 

االفتعال والتجرد، وما ٌرتبط به من تتابع ظهور شخوصه وفق لطبٌعة أعمالهم وأدوارهم 

فً أحداث المسرحٌة، بحسب مشاهدتها طبقة العمال ثم الكاتب ثم الكاهن ثم ربٌس الشرطة 

 .                      فالعمدة، ثم الوزٌر فاللصوص لٌأتً الفرعون

كذلك حرصت على ظهور العنصر النسوي مثال تتى شرى ابنة كبٌر العمال وأمها 

إٌاح حوتب فً حٌن ٌمكن أن ستؽنى عن هذا الظهور إذا أراد المؤلؾ لكنه لم ٌستؽنى عنه 
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بسبب الدور الذي كانت تقوم المرأة المصرٌة وربما ٌرجع إلى طبٌعة الدور الذي تمارسه 

 .                                                                                           المرأة فً العصر الحدٌث وما حظٌت به من مساواة مع الرجل

الشخوص الربٌسٌة من طبقة الحكم أبرزهم الكاتب الذي امتد حظوره على طول 

المشاهدة بمالمحه الوطنٌة المتمٌزة، ثم الكاهن الذي بدى ظهوره من المشهد الثانً، وكذا 

ربٌس الشرطة والعمدة، ثم الوزٌر الذي ظهر فً المشهد الثالث والرابع ثم الفرعون الذي 

أما الشخوص الثانوٌة فبعضهم ٌنتمً إلى طبقة العمال أمثال . ظهر فً المشهد الرابع فقط

سن تخت و مرنبتاح، الذي ارتبط بقضٌة كشؾ اللصوصفً مطلع المشهد األول ثم شخوص 

األربعة، وقد جاءت لصوصهم هامشٌة برؼم القضٌة التً ارتبطوا بها، لكنهم فً الحقٌقة 

كانوا أداه فً ٌد السلطة الخابنة هناك حوارات استخدمها المؤلؾ لم ٌكن لها من داع 

وخصوصا انها كانت على لسان شخصٌة واحدة هً د إٌاح حتب وكذلك نجد بعض 

المالحظات التً تساقطت بٌن حٌن واخر فً سطور المسرحٌة ومنها عبارة على لسان 

فهً  (...سرق أبناء القاضً هذه المقابر الضخمة حقوقهم )اللص فً حواره مع الوزٌر، 

عبارة فوق المستوى الثقافً للصوص عما ٌسودها الؽموض بحٌث ال تكشؾ عن 

كذلك شاعت فً المسرحٌة أخطاء لؽوٌة كثٌرة والتً ندعو الكاتب أن ٌولٌها . مضمونها

 .   قسطا من عناٌته لتخرج سلٌمة حالٌة من أخطاء تشوه عمله اإلبداعً هذا

 :مسرحية إنذار العجوز -

هذه مسرحٌة أخرى لألدٌب الشاب األستاذ عبد هللا مهدى حرص خاللها على تجسٌد 

بعض المشكالت التً ٌعانً منها المجتمع المعاصر من خالل استلهام الماضً الفؤعونً 

ومثل هذا االستلهام قمٌن بأن ٌحقق .. الذي أؼرى به الكاتب إؼراء شدٌدا به أعزاما بعٌدا 

أكثر من فابدة ٌرجع بعضها الى إحٌاء الماضً، وبعضها ٌرجع إلى ضرورة ؼصالح 

الحاضر والوصول باألمة إلى شاطا األمان، وكذلك الوصول باألدٌب إلى بر السالمة، أو 

تحقٌق السالمة له مادام لم ٌأخذ بمبدأ المجابهة المكشوفة والصدام المباشر مع السلطة، أو 

القوى المؤثرة الفاعلة فً المجتمع، مكتفٌا باألقنعة القدٌة التً ٌتقنع بها، ومثل هذا االسلوب 

ٌرتبط بالرمزٌة فً بعض مقاصدها وؼلٌلتها، ولعل ما ٌمتاز به هذا الكتاب ثقافته الواسعة 

باألدب والتارٌخ المصري الفرعونً القدٌم وإطالعه العمٌق علٌهما والتنقٌم فٌهما عن 
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مختلؾ القضاٌا لتوظٌفها فً عالج بعض المشكالت المعاصرة، وما تحقق له فٌها من 

جاءت هذه المسرحٌة فً أربعة مشاهد شأن سابر . توفٌق بعٌد ٌحمد له وٌحسب له 

مسرحٌاته التً اطلعنا علٌها، وقد جاء المشهد األول خاصا بالسلطة الدٌنٌة المتمثلة 

لٌعلن الهدؾ الذي تسعى إلٌه هذه السلطة وهو اإلستٌالء على " وسركان" بشخصٌة الكاهن

مقاٌد الحكم وتجرٌد الفرعون من سلطاته الدنٌوٌة لتؽٌٌره صورة قبره من شكل الهرم رمز 

ثم جاء المشهد الثانً مقتسما .. إلى صورة التابوت أو المصطبة " رع " الشمس إال له 

 المسرح قسمٌن   

ٌظهر همومه ومخاوفه لٌنتهً بموته ،   " شٌسكاؾ " أحدهما لقاعة العرش والفرعون 

واالحر بدت فٌه قاعة العرش وقد وضع تابوت الملك الفرعون المٌت ، كما أوجد الكاتب 

صد فٌه الكهنة ومخططاتهم الجدٌدة لالستٌالء على السلطة واؼتٌال  )فٌه قسما خارجٌا 

" ثم كان المشهد الثالث وهو قاعة العر ش الفرعونً وقد ظهرت الملكة الجدٌدة .. الوزٌر 

وما قامت به من دور " إتت" الكاتب أو الوزٌر الجدٌد ووصٌفتها : ورجاالتها " خنتكاوس

ثم المشهد الرابع الذي قام على المناظرة ثم اؼتٌال .. استعدادا للمناظرة بٌن الكاتب والكاهن 

الكاهن للكاتب منهٌا المناظرة، ثم زواج الكاهن من الملكة لٌؤسس االسرة الخاصة من أسر 

 .              الفراعٌن 

      وقد جاءت المسرحٌة تحمل هما أو هدفا وطنٌا سامٌا عبر معالجة قضٌة الصراع 

بٌن السلطة الدنٌوٌة والدٌنٌة برؼم الصبؽة الدٌنٌة التً تصبػ السلطة الدنٌوٌة كما هو 

، مما "رع"معروؾ فً التارٌخ الفرعونً القدٌم لصلة النسب التً تربط الفراعنة باإللة 

جعل الحقٌقة تكاد تضٌع فً زحمة الصراع بحٌث لم نعد نعلم الحق مع أي الفرٌقٌٌن 

فقد حرص الكاتب على استلهام الماضً لؽسقاطه على الصحوة .... المتصارعٌن منها

اإلسالمٌة قد أخذت تنبت وجودها فً هذه المرحلة الخطٌرة من تارٌخنا وتسٌر بخطى وبٌدة 

واثقة برؼم ما ٌجابه به من تكالب عدوانً شرس متعدد األسلحة ماعرؾ قاموس السٌاسة 

وربطه بهم أو ربطهم به حتى ؼدا  اإلرهاب صورة البشعة التً " اإلرهاب " المعاصرة ب 

جسدها اإلعالم السٌاسً العالمً لهذه الفبة المسلمة فً كثٌر من بلدان العالم العربً 

 .                                        واإلسالمً بل على مستوى الدولً عامة
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وقد حرس الكاتب على تكرٌس هذه القضٌة أو هذا الهدؾ فً هذه المسرحٌة من 

بن خفرع " منقرع " بن منكاورع " شبسكاؾ " خالل الصراع الذي فجره بٌن الفرعون 

برؼم  (؟!)وحفٌد خوفو اصحاب االهرام الثالثة الضخمة بالجٌزة، ممثل السلطة الدنٌوٌة 

ارتباطه الوثٌق بالدٌن وعدم رفضه له بطبٌعة الحال، وإن حاول أو رؼب فً التخلص من 

إله الشمس وبٌن مقابر الفراعنة " رع " رٌقة الكهنة وسلطانهم البشع الذٌن ربطوا بٌن دٌن 

 ...                                          التً اتحذت شكل الهرم وأكدوا على ضرورة أن تكون المقابر على شكل األهرام

"        وهذا األمر ٌبدو وجٌها ومناسبا ونافعا ومفٌدا لألمة ولكنه بالنسبة للسلطة الدٌنٌة 

كان على قس ذلك إذ وجدوا فٌه إضافة إلى المخاسر المادٌة وانحسار المنافع " الكهنة

تحجٌما لسلطانهم الدٌنً وتحدٌدا لنفوذهم وتقلبا من شأنهم مما دفعهم إلى المجابهة الفعلٌة مع 

السلطة الدنٌوٌة والمحاولة الداببة والتخطٌط المستمر لقلب نظام الحكم وتولً زمام األمور 

وقدم الكاتب إضاءة كاشؾ ألحداث المسرحٌة وأهدافها فً ... وقد تحقق لهم ذلك. فً البالد

" ممثل السلطة الدنٌوٌة " شبسكاؾ " المفتبح الذي عرض فٌه لبداٌة الخالؾ الذي نشب بٌن 

" م والتً ٌعد . ق26 50سنة " سنفرو " اخر فراعنة االسرة الرابعة أسسها " الفرعون 

حٌث رؼب فً ان ٌضع حد النفوذ  (م . ق2560 – 2600 )ثانً وأعظم فراعنتها " خوفو 

وتحجٌم سلطتهم الدٌنٌة عن طرٌق تؽٌٌر قبره من شكل الهرم إلى " رع " كهنة ؼله الشمس 

واهتتمام ... صورة المصطبة أو التابوت ولد عرؾ مدفنه بمصطبة فرعون فً سقارة القبلٌة

وهذا ما جعل الكاهن ٌركز على ... الكاهن بالشعب ٌعنً اهتمامه بالطبقات الدنٌا لمناصرته

" رع " مصالحهم العامة فً تجاراتهم وصناعاتهم وزراعاتهم وربطها ربطا مباشرا باإللة 

" ، واستعاره المؤلؾ للكاهن "عنػ شاشنقى" عبر ذلك النشٌد الذي نظمه الشاعر الحكٌم 

 :                                                               والذي ٌجري على هذا النسق " وسركاؾ 

 ...                               على أرض سنى حاكمها العرؾ" رع " إذا ؼضب - 

 ...                                   على أرض عطل القانون فٌها" رع " إذا ؼضب - 

 ...                                     على أرض أبعد الطهر منها" رع " إذا ؼضب - 

 ...                                    على أرض عطل العدالة فٌها" رع " إذا ؼضب - 
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 ...                                                  أسقط األقدار فٌها" رع " إذا ؼضب - 

والمتأمل فً هذه العبارات التً انطوى علٌها النشٌد ٌتبٌن قداحة األمر الذي كان 

الناس ٌعانون منه فً تلك المرحلة جزاء لهم على إنعرافهم الدٌنً وفسادهم األخالقً، 

ولسان حال المؤلؾ ٌؤكد أن أوضاعنا الراهنة أسوء من أوضاعهم تلك حتى إذا خط المعبد 

لٌفض إلٌهم بالخطة الجدٌدة التً أعدها للقضاء " وسركاؾ"إال من خدامه انفتل إلٌهم الكاهن 

سلطة الفرعون، منددا بالمفاسد البالؽة التً اقترفتها السلطة وما تزال / على السلطة الدنٌوٌة 

اعز سوا ... انتشروا فً روع البالد:تمارسها مستأثرة بالمنافع دون طبقة الشعب فٌقول 

... أرهبوهم بإحباره بؽضبه ووعٌده... فً نفوس الشعب " رع " روح التسلٌم بتعالٌم 

المعابد ملٌبة بالقرابٌن ... ساعدوهم... أفراحهم وأحزانهم... اختلطوا بعوام الشع شاركوهم

اكشفوا الشعب ... رحمته... ؼضبه" ... رع " ردوا كل شًء إلى اإلله األعظم ... والهبات

ال ... نا ٌحدث االن من احتضان القصر لألوالد الكبار وتوارثهم الوظابؾ العلٌا فً البالد

اعملوا فً الخفاء حتى ... إال وفعلوه" شبسكاؾ " تهملوا شٌبا ٌستمٌلهم لنا وٌبعدهم عن 

 ...                                                     أمرا" رع " ٌقضً 

وقد تجسد هذا " الؽاٌة تبرر الوسٌلة " ٌمكن أن تؤكد المقولة الوصولٌة المقررة 

الملكة، والتً كانت وسٌلة نقل " ساحورع " األمر فً العالقة العاطفٌة التً ربطت بٌن 

وقد كانت عالقة حب ... أخبار القصر إلى الكهنة وإطالعهم على مجرٌات األمور فٌه

وهنا ٌحلم الحبٌبان بتحقٌق أمالهما وطموحاتهما ... عبر كاهنة األكبر" رع " باركها اإلله 

 بل إننا وجدنا الكاهن ٌبارك !!فرعون البالد القادم / المقبلة الرتباطها بمصالح الكاهن األكبر

ٌقدرون الدور الذي تقومٌن به " إن كهنة " " إتت قابال " " الدور التجسسً الذي تقوم به 

بل إنه ٌرسم لها طرٌقا التعامل مع الملكة لتحقٌق التقرب بٌنهما وبٌنه "... فً القصر الملكً 

" ساحورع " وإعداد لقاء ٌجمع بٌنهما ومنذ هذه البداٌات تتضح الطموحات وزوج الملكة 

 !!زوجة الوزٌر المخدومة/ وصٌفة الملكة الخادمة " إتت " الوزٌر  المقبل / نابب الكاهن

وفً ... وهً طموحات قمٌنة أن تدفع إلى المؽامرة والتضحٌة بكل شًء وارتكاب كل شًء

وهو أمر واضح ... كذلك مصالح مشتركة إلى التضافرفً بذل الجهد للحفاظ علٌها وتحقٌقها
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الطعن فً هوٌتهم  الدٌنٌة ومصداقٌاتهم، إذ كان علٌهم مواجهة خمومهم وقرع الحجة 

 .   بالحجة والدلٌل بالدلٌل وعدم اللجوء

وٌتبع ذلك إلؽاء اإلعفاءات والهبات التً ...   طلقا على هذا األسلوب الدموي البشع

منحت للمعابد النفقات الستثمارها فً المحاجر ومناجم الذهب والنحاس وبناء السفن وتطهٌر 

  .                                                             7ص ... الترع

مصدر الصراع بٌن السلطة " وفً الجزء الثانً من هذا المشهد حٌث وضع تابوت الفرعون

تبرز هذه الفكرة بوضوح حٌث تتبنى السلطة سٌاسة التحجٌم لنفوذ الكهنة " الدنٌوٌة والدٌنٌة 

" ، وتنص "الطبقة العامة " بعد أن تبٌن الفرعون، انحٌاز جزء كبٌر من الشعب إلى الكهنة 

بالالبمة على أجدادها الذٌن قووا هذا النفوذ بما منحوهم من تأٌٌد وقدموا لهم من " حنتناوس 

ٌخطو هذه الخطوة التحجٌمٌة الجبارة لزعزعة " شبسكان"عون كبٌر، وهو ما جعل 

تبدأ مرحلة حاسمة " شبسكان"وبصوت ... السلطان الكهنوتً عن طرٌق تؽٌٌر صورة قبره

فً مصٌر الكهنة الذٌن وجدوا ضرورة المبادرة والتحرك العاجل لإلستٌالء على السلطة 

حٌث كانت الملكة تعانً من الفراغ الذي تركه موت أخٌها الملك، كما أن أوضاع البالد 

كانت متردٌة وٌسودها قدر كبٌر من اإلضطراب وعدم اإلستقرار لمشاٌعتهم الكهنة 

 ...                                                                     وانحٌازهم إلٌهم

:                                         وٌطلعنا المؤلؾ على مخطط الثورة الذي اعده الكهنة بإتقان عجٌب فً هذا المقطع

 ...            ٌدعو لألمن واألمان، الكل ٌعلم ذلك صفوة وعوام" رع: " ساحوررع 

كأوعب كالعادة ٌتحدث وٌناقش الرعٌة فً شرابع ... نحن بعٌدون عن كل شًء : وسركان 

هكذا تكون ... أٌها الكافر ارجع الى صوابك او ٌضرب: ٌتور علٌه نفر منهم "رع " دٌن 

 ...                                                             البداٌة

 إن لم ٌجد ذلك ؟                                                                   : ساحورع 

وخروجهم على " رع"ٌقتل الوزٌر وٌعلق بأنه قتل انتقاما الضطهاده لكهنة : وسركان

 ...                                                                                    دٌنهم
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 .                                               ومرٌدوه ؟" كاوعب " أٌسكت : ساحورع

وأنت تعلم الباقً "... رع " خارج عن الدٌن ... إذا تحدث أحد ضدنا فهو كافر: وسركان

 .                                                                !!أٌها الوزٌر العاطفً

والجدل فً أمور العقٌدة الستمر الظن بمصداقٌة هذه الطابفة الدٌنٌة، وهنا ٌكشؾ 

المؤلؾ عن هدفه ألقً وهو اسقاط أو استلهام الماضً إلسقاطه على الحاضر أو الواقع 

الدٌنً المزعوم ودور المؤسسات السلطوٌة فً " اإلرهاب " المعٌشً فٌما ٌعرؾ بقضٌته 

تضخٌمه وتشوٌه صورته لتنفٌر الناس من هذه الجماعة وتقطٌع العالقات الوثٌقة ما بٌنهم 

 ...                                                                                      وبٌنهما لتواصل السلطة الدنٌوٌة شر مفاسدها ومظالمها وتسلطها

     وإذ تأملنا المسرحٌة من زاوٌة أخرى ألفٌنا فٌها لحن الحب تصدح أنؽامه فً حنباتها 

عذبة شجٌة تطرب النفوس وتشجى القلوب، وقد كرس المؤلؾ هذا اللحن هنا بصورة اعمق 

الذي جاء فٌها عارضا محدودا " إضراب عمال الجبانات " وأوسع من مسرحٌته السابقة 

وباهتا ألنها كانت مشؽولة عنه بقضٌته مصٌرٌة تتعلق بمصلحة الطبقة العمالٌة ومسكونة 

 .بها جس الرؼبة فً تحقٌق الوجود الكرٌم لها

وقد ارتبط هذا اللحن العاطفً بالشخصٌتٌن النسابٌتٌن فً المسرحٌة وقد تحول بهما 

من إطار السلطة الدنٌوٌة إلى إطار السلطة الدٌنٌة ، بل إن هذا اللحن كان محركا فعاال 

" أما الشخصٌة األولى فهً ... لألحداث ساهم بقوة وعمق فً تطوٌرها ودفعها إلى ذروتها

نابب الكاهن فً المرحلة األولى " ساحورع " وحبٌبة"حنتكاوس " وصٌفة الملكة " إتت 

ووزٌره باعتباره الفرعون الجدٌد فً المرحلة األخرى، وقد بارك الكاهن هذه العالقة 

وكل أربابه وأن ٌجعلها سببا فً نشر تعالٌمه " رع " العاطفٌة ودعا أن ٌباركها اإلله 

الصحٌحة، انطالقا من الدور الذي كلفت به فً القصر الفرعونً تنفٌذا للمخططات 

الكهنوتٌة، وقد استؽرق هذا اللحن اكثر من صفحة ونصؾ من صحؾ المسرحٌة العشرٌن 

... من المشهد األول وإ، امتزج بالطموحات السلطوٌة التً كانت تداعب خٌاالتهما (5-6) 

حتى هذا اللحن فال ٌظهر فً أي مشهد اخر من مشاهدها خاصة فً عهد الفرعون الجدٌد 

فقد شاعت األخطاء اللؽوٌة واألسلوبٌة فً هذه المسرحٌات الثالث التً ... والوزٌر الجدٌد
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وفً أخطاء ٌمكن بقلٌل من األناة والرٌث أو المراجعة ... قدر لً االطالع علٌها وتحلٌلها

التخلص منها وتصوٌبها وبذلك ٌعود إلٌها وجهها المشرق البهٌج وبسمتها الؽضة النابضة 

بالبشر والسعادة واأللق وإن كانت هذه األخطاء بطبٌعة الحال ال تقلل من قٌمة تلك 

                                                                           !!"ال تعدم الحسناء ذاما " ولكن كما قٌل فً المثل ... المسرحٌات فنٌا وفكرٌا

   وال سٌعنا إال أن نتمنى للمؤلؾ الشاب األدٌب حظا أو فرو نشاطا فنٌا أوسع فً فن كتابة 

 .     !!(أال ٌتوقع فً التارٌخ واألدب الفرعونً القدٌم وحده )المسرحٌة، وأن ٌوسع نطاق ثقافته 

 :مسرحية إيبو العجوز  -

فً المسرحٌة الثالثة التً كتبها الكاتب المسرحً عبد هللا مهدي عبد هللا مأخوذة من 

األدب والتارٌخ المصري القدٌم من اجل معالجة القضاٌا المعاصرة التً شؽلت باله وبال 

 ...                                                                                  الجٌل الذي كتب علٌه ان ٌعانً من تلك األوضاع، وقدر له أن ٌؤذي بهذه القضاٌا

اضراب عمال "      هذه المسرحٌة لن تؤثر فً فكرة الؽسقاط المسرحٌٌن االخرٌٌن 

فإنها لم تقصر فً تحقٌق الؽاٌة التً سعت إلٌها والهدؾ الذي تبناه " إنذار " و " الجبانات 

التً قامت بها الطبقة العامة على الفرعون والطبقة ... المؤلؾ من قبل فً تصوٌر الثورة

وقد ٌكون ... الخاصة أو البالط بؽٌة القضاء على المفاسد التً نجمت عن االسرة السادسة

هذا هو الهدؾ المباشر للمسرحٌة رؼما أن هناك هذؾ اخر أو قسما اخر لهذا الهدؾ ٌٌمكن 

من الهدؾ هو األهم إلرتباطه الوثٌق بالثورة الطبقٌة التً شهدتها األسرة السادسة بتكرٌس 

اإلٌجابٌة ورفض السلبٌة فً الحٌاة، بمعنى لكل إنسان أن ٌكون له دور فً الحٌاة وٌقوم 

بل ٌجب علٌه رفض الظلم والوقوؾ فً وجه الظالم والمفسد والمخطا والمشًء . بتنفٌذه

أٌنما كان والضرب على ٌده والتندٌد بمفاسده واخطابه والتسهٌر بمخلفاته والدعوة إلى 

معاقبته قدر المستطاع هذان هما الهدفان، أول أقل الهدؾ الربٌسً المزدوج الذي قام علٌه 

المسرحٌة وسعت إلى تحقٌقه، ال تحتاج إلى تدلٌل او برهنة ألن القسم االخر هو الثورة 

هذا الموقؾ الذي ٌسعى ... نفسها، أو الموقؾ الثابر الرافض لكل مفاسد المجتمع وأخطابه

منذ البداٌة إلى التحلل منه أو رفضه عندما توسل إلى روحه لتسرع " إٌبو العجوز " إلٌه 

بنقله الى االخرة وإنهاء حٌاته التً تمتلا به نفسه من ٌأس وقنوط بسبب فقدانه لألمل وعدم 
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امكانٌة إصالحه ومن هنا بنى علٌه مسرحٌته وٌحقق هذا الهدؾ، والتً تمثلت فً الحوار 

وروحه والتً ٌتسرع وألحق بنقله الى الخرة للتخلص من االم " إٌبور"البارع الذي دار بٌن 

لكن الروح تحاول جاهدة اقناعه بالعدول عن رؼبته الؽرٌبة وطلبه العجٌب ...الدنٌا وشقابها

وتدعو الى ضرورة اإلقناع بالحٌاة وقبولها على عالتها ألنها اقل كثٌرا مما ٌنتظر بعد 

تدعوه إلى المواجهة ونشر النور فً أرجابها . الموت وما ٌنطوي علٌه من اإلهمال والعدم

حٌن تبدا هذه المرحلة بلقابه بتالمٌذه ... تحقٌقا لإلٌجابٌة المطلوبة ودفعا للسلبٌة المرفوضة

لٌحاورهم فً قضٌة اإلٌمان والكفر وفً أنجح الوسابل للقضاء على الفساد والشر المنتشر 

فً المجتمع، من أجل أن ٌقرر أهم خطوة فً هذا السبٌل وفً لقاء الملك فرعون إلطالعه 

على سوء أوضاع البالد وما ٌشجع فٌها من فساد وٌدعوه لتالقٌها والقضاء علٌها على 

بضلوعه فً هذه الجرابم والمفاسد وتأٌٌده للمفسدٌن " عمال الجبانات"خالؾ فرعون 

االشرار من رجال البالد، الذي كان سببا فً الثورة الشعبٌة التً اجتاحت البالد وقتلت 

 . ومع كل ماقدمته الثورة من مكاسب وحققته من مصالح... فرعون ورجال حاشٌته 

فإنه ال ٌتؽاض عن المفاسد التً نجمت عنها والسلبٌات التً أحدثتها فامتألت نفسه 

إحساسا بالندم مما دفع روجه إلى سرد اإلٌجابٌات التً حققتها الثورة لتكن ما استقر فً 

وأبدت الروح موافقتها المشروطة بمشاهدة موقفٌن ٌصبان فً . نفسه من ندم أو ٌأس وقنوط

الهدؾ الربٌسً للمسرحٌة، أحدهما ٌصور خالؾ األرباب أو االلهة والذي انتهى بموقفه 

واالخر موقؾ حساب ألحد ... اإلٌجابً بدعوتهم إلى اإلتفاق واالتجاه ونجاحه فً ذلك

الموتى حٌن ٌقرر طرحه الجحٌم لسلبٌة المطلقة فً الحٌاة برؼم عدم اقترافه الذنوب 

 .                                            والخطاٌا

      وٌود هنا أن نعرض هذا الهدؾ مفصال من خالل المشاهد التً انقسمت إلٌها 

فً المحوؤ االول إنبدأ بحوارٌة ضرٌفة بٌن ... هذه المسرحٌة لها أرببعة مشاهد - المسرحٌة

ونفسه فً محاولته الجادة لتحقٌق النقلة الى االخرة من اجل التخلص من " إٌبو العجوز " 

إلخ فً ضنه ال سبٌل فً المقاومة فً ... الحٌاة التً امتلكت به من مفاسد وشقاء وتشرر 

لكنها ترؾ من طلبه، وتدعوه لإلعتبار أحل حوار ٌدور حول الصراحة ... التعاٌش معها 

وحرٌة الفكر حول موضوع الساعة وهو ماحدث للمقابر واالهرام والمعاهد االلهة من 
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واتهام الفاعلٌن بالكفر وعدم الؽٌٌمان بجوهر الدٌن وهو الخلود بعد الموت ... تخرٌب 

عند تأٌٌده لهذا الموقؾ الرافض للعقٌدة السلفٌة المنكرة للؽٌمان، " فحو"وٌفضح أحد تالمٌذه 

تأٌٌدا " فحو " وٌجد ... هذا الموقؾ متهما إٌاه بالكفر وباإللحاد " ونً"وٌفكر تلمٌذ اخر  

مما ٌجسد حرٌة الفكر الدٌنً تجسٌدا بعٌا فً " ونى " ماعدا"إٌبور " من الجمٌع بما فٌهم 

تلك المرحلة المبكرة من التارٌخ الفرعونً والدعوة إلى التحاور المنطقً الهادئ للوصول 

" إلى هدؾ مشترك ٌقرب وجهات النظر وٌقتنع بها الجمٌع، وفً التً انتهى ؼلٌها وقررها 

الذًٌ ٌصفها بأنها صٌفة "  ونى"وافق الجمٌع على هذه الصٌؽة ماعدا " إٌبور العجوز 

 ...                                               خبٌبة 

     أما المشهد الثانً فٌنتقلنا إلى قاعة العرش الملكً حٌث الفرعون ووزٌره وكبار رجال 

الذي إلتمس من الفرعون أن ٌسمح له بالمثول بٌن " إٌبو العجوز " بالطه فً انتظار مقدم 

ٌدٌه إلطالعه على حقٌقة ارابه التً أنكرت علٌه ربما تحقٌقا اإلٌجابٌة التً نوهت بها 

نابب الملك بمحاكمته مقدما البحة " إرى"الروح فً محاورته السابقة، وهنا ٌطالب 

االتهامات المنسوبة إلٌه، الدعوة إلى الثورة والتمرد بٌن الناس رفض سٌاسة  البالد 

الخارجٌة والداخلٌة إلى نظام الحكم والطعن بأحوال أصحاب الملوك والقصور التً انتزعت 

منهم الحٌاة ونقلوا الى االخرة، بعدما كانت للهم من ذكر ومجد وقد توقفت أعمالهم وجردوا 

من امتناع الدنٌا التً كانوا ٌمتلكونها، فكشؾ له عن افضل ما ٌمكن فعله فً الدنٌا أنه 

ٌواجه السلبٌات والسٌطرة عن النفس ومحاربة  كل ما تمتلا به الحٌاة من شرور ومفاسد 

ومحاربة النفس وؼقناعها بالحٌاة ناقدا األوضاع المتردٌة بانهٌار ... ومحٌطات ومثبطات 

الدولة والتسلط علٌها األعداء، واهمال المسؤولٌن فً واجباتهم حرصا على مصالحهم 

لبٌان لتلسط " جبٌل " الخاصة لهذا ساءت أوضاع البالد وعجزت عن الوصول إلى 

األمورٌن لجلب خشب األرز الالزم لصناعة التوابٌت من أجل الحصول على الزٌوت 

والسماح للحكومة المصرٌة القدٌمة لألمورٌن باإلقامة فً أي ... المستعملة فً التخٌٌط 

كل ذلك ... مكان ٌرٌدونه من البالد وطرد أهله منه والسماح لهم ان ٌلقبو بألقاب مصرٌة 

من أجل مكسب تافه هو إمدادهم بالتوابٌت المصنوعة وحسب األرز رؼم البطالة الصناع 

 .                             المضربٌن
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التً اندفعت بقوة وعنؾ " إٌبور " وفً المشهد الثالث قد سجل الثورة التً فجرها تالمٌذ  - 

باتجاه قصره مستنكرة ما حدث له فً بالد فرعون وحٌانة أحد تالمٌذه، وٌحاول بعضهم أن 

ٌقتحم القصر فٌمنعه الخادم بناء على تعلٌمات سٌده ثم ٌأذن لهم بالدخول معتذرٌن عن خٌانة 

صاحبهم مؤكدٌن إخالصهم ووفاءهم له من نفسه ولٌس بإٌؽار من ؼٌره، وتوافق الروح 

شرٌطة مصاحبتها فً جولة أخٌرة لرؤٌة مشهدٌن أو موقفٌن أخٌرٌن تحقق له بعدهما كل ما 

 ...                     ٌرٌد 

    وهنا ٌصل الكاتب إلى المشهد الرابع واألخٌر من مسرحٌته الذي ٌصور الموقفٌن اللذٌن 

" تحوتً " اتفقا على رؤٌتهما، أما أحدهما فٌسجل حوارٌة طرٌفة دارت بٌن بعض األرباب 

والروح دون أن " إٌبور " ربة الحرب على مقربه من " وتفنوت " رب الحكمة والحساب 

تحوتً " ٌرٌاهما ، وقد دارت الحوارٌة حول قضٌته الخالؾ والصراع بٌن األلهة وحرص 

وفً دعوة وجدت رضا بالؽا " ... رع " على توحٌدهم وتجمٌعهم فً كتؾ اإلله االكبر " 

" رع " وقبوال حسنا فً نفس العجوز فظهر لهما لٌحٌٌهما على هذا الموقؾ العظٌم ولٌشكر 

تفنوت " على حماٌته من الفرعون الباطش ورجاله األشرار، وإن أشار هذا التطفل ؼضب 

ولكنها سرعان ما رضٌت عنه وؼفرت له لدعوته إٌاهم لالتفاق والوحدة درءا لما ٌنعكس " 

" ... تحوتً"على الرعٌة من أثار الفرقة واإلنقسام أو الصراع بٌن األرباب مؤٌدا دعوة 

" معترفة بالدور العظٌم الذي قام به " رع " على العودة الى كنؾ أبٌها " تفنوت " وتوافق 

ومن جدٌد تعود الرؼبة فً طلب الموت ٌأسا من نفعٌة الحٌاة مادام خالؾ " ... إٌبور الحكٌم

وتدعوه الروح لمشاهدة الموقؾ األخٌر الذي شرطته علٌه ... األرباب قد بلػ هذا المبلػ 

والذي ٌمثل القسم االخر من المشهد الرابع حٌث قاعة العدالتٌن التً تشبه قاعة المحكمة 

لٌطلعنا على مشهد للحساب الذي ٌعرض للموتى عند البعث حٌث توزن أعمال المٌت 

وهو عقاب لٌس ... وهً تدور حول فكرة العقاب الذي سٌنزل بالمٌت ... لتحدٌد مصٌره

سببه الذنوب والخطاٌا التً اقترفها فً الدنٌا، بسبب السكوت عن مقترفً تلك االثام 

والذنوب وعدم النكٌر علٌهم ومحاسبتهم علٌها، لٌس باقتراؾ الذنوب وإنما اإلنكار على 

اما إذا لم ٌفعل شٌبا وأثر السكوت والؽضاء على الظلم ومارس السلبٌة  البشعة ... مقترفٌها 

الحرمان والفزع وأذى " فإن مٌزان سٌباته ٌفوق مٌزان حسناته لٌطرح فً الجحٌم حٌث 

والروح " إٌبور العجوز"حتى إذا انتهى مشهد الحساب ؼادر " الوحوش والحٌاة والنٌران 
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وفق مشهد الحساب أن مسٌر الجمٌع إلى الجحٌم ألن ؼلبت " إٌبور " قاعة المحكمة لٌقرر 

سٌباتهم على حسناتهم، إنه أمر ٌدعو الى الٌأس المطبق والقنوط البالػ من النجاة فً االخرة 

 ...                                                                                      من عذاب الجحٌم

   إن مشاهدة هذا العرض تساوقت فٌها أبعاد الحدث المصادفة فقد ابتدأت بهذا المنولوج 

وروحه مجسدا " إٌبور " الداخلً المشحص فً صورة الروح لٌتحول إلى حوارٌة بٌن 

موقفه الفكري فً الحٌاة وما ٌسوده من ٌأس وقنوط، وهً الفكرة التً بنى علٌها مسرحٌته 

وعالجها فٌها والتً ٌمكن أن توجز فً كلمة واحدة فً االٌجابٌة أو السلبٌة اي رفض 

... السلبٌة فً الحٌاة ألن اإلٌجابٌة فً السبً األوحد لتحقٌق النجاة فً الدنٌا واالخرة 

 .                                           والمتأمل فً األحداث المسرحٌة ٌدرك تطور الحدث بصورة جٌدة للوصول إلى هذه الفكرة

    وإذا نظرنا إلى المسرحٌة من زاوٌة الشخوص ألفٌناها تعج بعدد كبٌر من الشخوص 

الذٌن وزع علٌهم المؤلؾ عناصر الحدث حٌث حشد فٌها أربعة عشر شخصٌة جاءت 

منها الربٌسٌة بالنسبة للمشهد أو المشاهد التً ... بعضها محورٌا ربٌسٌا وبعضها ثانوٌا 

فمثال المشهد الثانً حفل بعدد من الشخوص التً تمكن أن تكون ربٌسة ... جاءت فٌها 

فاعلة محركة بحسن اهمٌتها حتى إذا خرجنا منه إلى المشهد التالً ؼابت هذه الشخوص 

أما على مستوى المسرحٌة كلها فنستطٌع أن نبٌن ... وهكذا ...لٌحل محلها شخوص أخرى 

" شخصٌتٌن محورٌتٌن ربٌسٌتٌن، أو إذا شبت قلت شخصٌة واحدة مزدوجة ذات شقٌق هً 

إذا كان لهما أوله حضور فاعل فً كل المشاهد ومن خاللها " روحه"و " إٌبور العجوز 

بعدة " إٌبور " وقد امتازت الشخصٌة األولى ... تطور الحدث وتعددت الشخوص الفرعٌة 

فهً شخصٌة منفتحة متحررة ؼٌر متعلقة على نفسها حتى فً امور : خصابص ممٌزة 

العقٌدة والدٌن تؤمن باالنفتاح الفكري وترفض التعصب وتقدس حرٌة الراي فً المواقؾ 

اإللحاد النزعة أم الفكرة وٌقبله واحدا " مخو"الدٌنٌة فضال عن الفن مما جعله ٌعجب بموال

بل . تشدده وتعصبه الدٌنً وسلفٌته" ونى"من براعم المحكمة، وال ٌحجر على تلمٌذه االخر 

إننا قد نظن انه لم ٌحقد علٌه لموقفه المعاد منه وتأمره علٌٌه عند الملك وتلفٌق التهمة له 

وتشوٌه صوررته الفكرٌة والدٌنٌة فً نفوس الناس برؼم ما أورثه من ٌأس وقنوط 
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خصوصا عندما جاءت نتابج الثورة بما كان ٌطمح إلٌه حتى لو ضاعفت الثورة من ٌأسه 

 ...                            وقنوطه لمواكبها من سلبٌات كادت تطمس إٌجابٌاتها التً نوهت بها روحه

   ووراء هاتٌن الشخصٌتٌن ال نكاد نعتز على شخوص ربٌسٌة محورٌة فً عمق ومؤثرون 

فً األحداث وذلك لعدم ظهورها فً أؼلب المشاهد وقصرها على بعضها على نحو ما رأٌنا 

وقد ٌجوزلؽٌرنا أن بعد تلك الشخوص الثانوٌة أو بعضها ربٌسة محورٌة فاعلة من ... 

" وبعض تالمٌذ " إرى " و " الملك " ومنها ... خالل وجودها المحدود فً بعض المشاهد

وحجتنا فً ... فً قاعة الحساب وؼٌرها " المتوفى " و " تفنوت " و " تحوتً " و " إٌبو 

ثانوٌة هذه الشخوص أنها مرحلة محدودة مححمة لٌس لها امتداد وجودي فً مشاهد 

وهً بذلك تختلؾ كلٌة عن ... المسرحٌة عامة معدومة األبعاد ؼٌر واضحة المالمح 

شخصٌة العجوز والروح ذواتً اإلمتداد الوجودي على طول المسرحٌة، واإلبعاد والمالمح 

على ان ما ٌمٌز الكاتب المناسبة على تحدٌد مالمح شخوصه ... والقسمات الدقٌقة المتكاملة 

 ...                                                                                        سواء منها الربٌسٌة والثانوٌة تحدٌدا ٌنفً إمكانٌة التداخل واالختالط بٌنهما 

وإذا تركنا موضوع الشخوص فً المسرحٌة ألفنا طابفة من القضاٌا المتناثرة التً 

وأولى تلك القضاٌا الحرص البالػ على توظٌؾ ... حرص علٌها الكاتب على إبرازها  فٌها 

إضراب ... " التارٌخ واألدب المصري القدٌم واستلهامه السقاطه على بعض قضاٌا العصر 

 –حرص على معالجة قضٌة ازدٌاد نفوذ األجانب وسٌطرتهم على كثر " عمال الجبانات 

 االمة العربٌة فً هذا العصر وتسهٌل المسؤولٌن هذه المهمة لهم بما –شؤون الدولة 

مما جعل عمال الجبانات ... تمنحوهم من االمتٌازات بخجة حٌنا وبدون حجة احٌانا 

ٌضربون احتجاجا على هذا النفوذ الذي استهدؾ القطاع الدٌنً بكل ما ٌنطوي علٌه من 

إنذار " وفً مسرحٌة ...  أبعاد دٌنٌة تتمثل فً عقٌدة الخلود بعد الموت فً الحٌاة األخرى 

ٌبرز كذلك البعد الدٌنً من خالل الصراع بٌن السلطة الدنٌوٌة التً ٌمثلها الفرعون " 

وفكرة اإلسقاط فً هذه المسرحٌة "... رع " والسلطة الدٌنٌة التً ٌمثلها الكاهن، كهنة معابد 

قد تبرز من خالل الصراع بٌن السلطة الحاكمة فً المجتمعات العربٌة والسلطة الدٌنٌة التً 

تسعى للوصول إلى شدة الحكم لتصحٌح األوضاع المتردٌة فً تلك المجتمعات مما أوجد 

وربطه بالجماعات اإلسالمٌة وربطه كذلك بكل الممارسات الدموٌة " اإلرهاب " مصطلح 
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العدوانٌة التً تروح لها المؤسسات اإلعالمٌة الرسمٌة وإن كان موقؾ الكاتب فً هذه 

وكذلك ما نجده فٌها ... القضٌة ٌسوده شًء كثٌر من التمٌع والؽموض لسبب قد ال نعلمه 

 ...                                              بلورة فكرة الثورة على الفرعون لتصحٌح األوضاع العامة للبالد 

وأول ما ٌلفت النظر فٌها اإلشتراك " ... اإلخراج المسرحً "     أما القضٌة الثانٌة فهً 

فً عدد المشاهد فٌها جمٌعا، حٌث جاء كل منها فً أربعة مشاهد تقسٌم المسرح فً بعضها 

بٌد أن من أهم ما ٌمٌز هذه ... إلى قسمٌن احٌانا وأحٌانا أخرى تستقل المشاهد بالمسرح كل

المسرحٌة من زاوٌة اإلخراج ظاهرة بقعة الضوء الساقطة من سقؾ المسرح لتتحرك  وفقا 

وهً لمحة إخراجٌة طرٌقة بما تحقق من ... لحركة الشخصٌة الموجودة على المسرح

المونولوج داخلً أو حوار النفس الضمٌر على سبٌل المحاسبة والمكاشفة وهو كذلك أقرب 

 حٌث بدات 3إلى طبٌعة الحلم، وقد تكررت هذه اللمحة أربع مرات فً المسرحٌة ص 

مع روحه، حتى إذا فرع من هذا المونولوج أضًء المسرح لٌتلقى " إٌبو العجوز "حوارٌة 

تالمٌذه وٌحاورهم ثم فً الصفحة الرابعة بعد مؽادرة تالمٌذه القصر تؽرق الحجرة فً 

معلنة حالة جدٌدة " إٌبور " ظالم تتخلله بقعة ضوء ساقطة من أعلى المسرح تتجرك مع 

من حاالت المصارحة والمكاشفة مع قرب ظهور الروح لٌواصل مسٌرة الحوار وإعالن 

 ...                                 الرؼبة فً النقلة الى االخرة 

لتحقٌق رؼبته " إٌبور العجوز "      وفً اعقاب الموقؾ األول الذي شرطه الروح على 

"  تعود هذه البقعة لتتحرك مع 18ص " تفنوت " و " تحوتً " فً الموت وهو حوارٌة 

مؤذنة ببدء  الحوار مع الروح حول تلك الرؼبة العتٌدة الملحة لتنقله الى الموقؾ " إٌبور 

فبعد أن تؽادر هٌبة ... ( 20 )االخر أواألخٌر فً الشرط وهو مشهد الحساب ألحد المتى 

والروح خشبة المسرح وتطفأ األنوار عدا " إٌبور العجوز" المحكمة قاعة العدالتٌن ٌصعد 

فً حوارها األخٌر، وقد وقؾ الكاتب فً هذا " إٌبو " تلك البقعة الضوبٌة التً تتحرك مع 

الجانب توفٌقا بعٌدا ال ٌقل عن توفٌقه فً مظاهر اإلخراج والدٌكور التً وفرها المشاهد 

وربما ٌرجع ذلك إلى طبٌعة عمله فً المسرح ووعٌه ... المسرحٌة هذه سابر مسرحٌاته 

 ...                     بتقنٌات اإلخراج والدٌكور وتعاٌشه مع قضاٌا المسرح 
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     وٌلقانا رمز اخر ارتبط بالقصر الملكً حٌث صار رمزا للفساد سٌتوقفنا رمزا أخٌرا 

على لسان العجوز " المستقبل " الذي لقب ب" ونى " " إٌبو العجوز " ارتبط بأحد تالمٌذ 

متحسرا من تمكن السلطة من احتوابه لٌلفت لمعلمه تهمة الكفر لصالح القصر حٌث ٌقول 

إذ أن هذا التلمٌذ وسابر براعم الحكمة هم علماء " المستقبل " لقد اشتروا كل شًء حتى 

وٌفهم من كالم العجوز أن هذا ...  وحكماء المستقبل لألمة وعلٌهم معتمدا وهم معقد أمالها 

التلمٌذ سمً باسم وطنً لع قٌمته ومكانته الدٌنٌة والوطنٌة حتى  عدا رمزا تارٌخٌا معروفا 

شأن كثٌر من األسماء والرموز التً ٌسمى بها الناس فً كل زمان ومكان أبناء هم على 

ولكنه شأن كثٌر من أصحاب هذه األسماء لم ٌحافظ على ... سبٌل التفاؤل واألمل فً الخٌر 

ببس التلمٌذ " بقوله" إٌبور " رمزٌة هذا اإلسم فشوهه كما شوه ؼٌره أسماؤهم ولذا وصفه 

اسم على ؼٌر مسمى، واتهم الملك وناببه بتشوٌه وتفرٌؽه من محتواه الخٌري ". انت 

أما من هو الصاحب أو العامل األول لهذا االسم فال علم لً به، وأؼلب الظن أن ... الفاضل 

وجوده كان فً التارٌخ أو األدب الفرعونً القدٌم، وكان االهمٌة بحٌث ؼدا رمزا ٌتردد 

 ...                                                              على ألسنة الناس وٌتخذونه رمزا ألبنابهم ٌتفاءلون به على هذا النحو الشابع فً األسماء 

    بقٌت اخر القضاٌا العتٌدة التً تلقانا اثارها بوضوح فً كل المسرحٌات التً كتبها 

األستاذ االدٌب عبد هللا مهدى وهً األخطاء المتنوعة اللؽوٌة والنحوٌة واألسلوبٌة ، وهً 

من الكثرة بحٌن تجعلنا نلح على األدٌب بضرورة اإلعتناء الكافً بلؽته وأسلوبه وتنقٌته من 

مختلق الشوابب واألخطاء لٌحفظ لمسرحٌاته اشراق االسلوب وجمال العبارة ودقة اللفظة 

وسالمتها لنعكس كل هذه المحسنات والسمات على أعماله األدبٌة األخرى، وتحقق له تفوقا 

 ...                                                                جمالٌا اخر مضاؾ إلى جمالٌات اإلبداع المسرحً 

 :(رجل في المدينة ) 99مسرحية الفتى مهران  -

مسرحٌة الفتى مهران من أهم معالم تارٌخ المسرح الشعري فً مصر، منذ الحنجة 

وتستمد هذه القٌمة الفنٌة  ... 1966الهابلة التً أثارها منذ عرضها أول مرة فً الشتاء سنة 

الرفٌعة لٌس من بدٌع صٌاؼتها الشعرٌة أو نبابها الدرامً فحسب، وإنما أٌضا لكونها بنوءة 

 بكل تبعاتها 1967صادقة واستشعارا بالػ الشفافٌة، من وجدان فنان مرهؾ ألحداث نكبة 

الجسٌمة على حرٌة الوطن وكرامة المواطن حٌث تمت كتابتها قبل تلك األحداث بنحو 
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وتعد مسرحٌة سعرٌة التً أبدعها الشاعر الدكتور حسن علً محمد وصاؼها فً ... عامٌن 

أسلوب شعري شٌق ٌعالج فٌها قضٌته من أهم القضاٌا السٌاسٌة المعاصرة التً تعانً منها 

الذي " مشكلة الحكم الدٌكتاتوري المتسلط " او" الحرٌة " الكثٌر من الشعوب وفً قضٌة 

ٌرفض اي صوت إلى جانب صوته أو أي رأي بجوار رأٌٌه، ٌمكن أن ٌحاسبه فضال أن 

إال السمع " أمة الشعب "  فهو صاحب الرأي األول واألخٌر، ومع على االخرٌن !!ٌعلوه 

التصفٌة الجسدٌة / والطاعة واإلذعان، أي شخص كان ٌرٌد أن ٌبدي برأٌه فمصٌره القتل 

الواقع   " 99الفتى مهران "  ٌد مع الشاعر حسٌن علً محمد فً مسرحٌته الشعرٌة !!

المترهل، وٌكشؾ زٌفه، وٌعكس النماذج البشرٌة وكل من تسول له نفسه أن ٌرفع صوته او 

 ومن هنا حرست المسرحٌة على تجسٌد هذه !!التصفٌٌة الجسدٌة / ٌعلن رأٌه فمصٌره القتل 

الفكرة فجعلت الملك الذي قفز على الكرسً فً ؼفلة من الناس ذات مساء أو قل أجلس على 

ذلك الكرسً، ٌبدو من السطور األولى مقررا ومؤكدا هذه الحقٌقة لٌؤكد اهلٌته وجدارته 

بهذا الكرسً عندما جعلته ال ٌنتمً إلى ما ٌنتمً إلٌه أبناء الشعب من عنصر بشري عادي 

بل جعلته ٌنتمً إلى جوهر االلهة المتمٌز، وأنه سلٌل األلهة، مستعٌدا صورة الفرعون 

فهو الذي ٌترقرق فً مابة السر األعظم، وهو الذي " القدٌم الذي كان ٌزعم أنه تجسٌد اإلله 

 ( أنا ربكم األعلى *حشر فنادى فقال  )ال ٌنطق إال بالحكمة وهو بذلك ٌذكر بسلفه الذي 

 (ونفخت فٌه من روحً )وهو القادر على أن ٌمنحهم الحٌاة عندما ٌجعل روحه تسري فٌهم 

وتمضً المسرحٌة تجسد هذه الفكرة عبر ... كما أنه هو الذي ٌمنحهم المال والؽذاء

تحوالتها وتطورات الحدث فٌها، كما تجسد معها مهانة الشعب وذلته وتنوعه ومعاناته من 

/ ، أو أقل الرجل األوحد فً المدٌنة "رجال " / فتى " بطش الملك إلى أن قٌض هللا له 

األمة، الشعب، عزم أو قرر ان ٌمارس عمال بطولٌا مذهال لتخلٌص الشعب من ذلك الملك 

مهران الممالٌك " النسخة الجدٌدة من " مهران "  وكان هذا الفتى !!"العادل " الجابر الؽاشم 

الذي ترصد الملك وقرر مصارعته وصرعه منهٌا بذلك عهد الذل والهوان والدٌكتاتورٌة " 

                                                                               !!المتسلطة معٌدا للشعب حرٌته المسلوبة 

   اما العنوان فقد تمٌزت المسرحٌة بازدواجٌة العنوان حٌث حظٌت بعنوانٌن اثنٌن ال 

عنوان واحد، وٌبدو أن المؤلؾ اختار تلك العنوانٌن فًٌ وقتٌن متباعدٌن حٌث ٌخبرنا فً 

أن الكتابة األولى - ربما -، وهذا ٌعنً 1987 و 1984سنة : ختامها أنه كتبها مرتٌن
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المسرحٌة أخذت عنوانا منهما، وأن الكتابة االخر أخذت العنوان االخر، وربما كانت 

حتى اذا رؼب فً " رجل فً المدٌنة " الكتابتان السابقتان أخذتا عنوانا واحدا منهما ونظنه 

مضٌقا إلٌه العنوان  " 99الفتى مهران "نشرها مهرها بالعنوان االخر والذي نظنه اٌضا 

 ...                                    األول لها 

من مؤونب البحث فً اختالؾ " أحمد فضل شبلول"وقد أعفانا األستاذ األدٌب 

المسرحٌتٌن فً القضاٌا التً عالجتاها حٌث تحدث الشرقاوي فً مسرحٌته عن الحاكم الذي 

ٌرسل جنوده وجٌشه للمحاربة فً بلد اخر لصالح فبة من التجار االثرٌاء وٌترك البالد 

ومن هنا اتخذ الشرقاوي من هذه ... بدون جٌش قوي ٌقؾ فً وجه العدوالحقٌقً لهذه البالد 

الشخصٌة الشعبٌة بطال لمسرحٌة لٌقول كلمته فً المشكلة التً جرت الوبال الوخٌم على 

األمة المصرٌة والعربٌة من جراء حرب الٌمن المشؤومة، كما اتخذ الدكتور جسٌن نفس 

البطل الشعبً بطال لمسرحٌته لٌقول كلمته فً القضٌة التً شؽلت اإلنسان المصري 

خاصة، والعربً عامة على مدى عقدٌن أو أكثر وفً مشكلة الحرٌة والدٌمقراطٌة الحكم 

فإن " الفتى مهران "  وإذا اكتفى الشرقاوي برمزٌة !!البشع ... ورفض التسلط الدكتاتوري 

بهذه الرمزٌة على ؼنابها وكفابها مما جعله ٌشفعه - على ما ٌبدو - حسٌٌن لم ٌكتؾ / د 

بعنوان اخر ٌجسد الرجولة الحقة والبطولة الصادقة فً هذا الرجل الفرد األوحد الذي حقق 

 ...                                                                              الحرٌة وأعاد الكرامة ألمته وشعبه بقتله الملك وتخلٌصهم من بطشه وطؽٌانه 

   وقد بنى الشاعر مسرحٌته على ثالثة فصول، انقسمت الى خمس لوحات، ودار 

الذي قفزعلى الكرسً، السلطة فً ؼفلة من الناس " ملك"الحدث فٌها حول شخصٌة الحاكم 

ذات مساء، حتى إذا انتبهوا له استطاع بما أوتى من مكرو دهاء وخبث ٌستولى على 

وقد مارس فً البدء اسلوب المكر والخداع عندما اخذ ... عقولهم وٌحظى بتأٌٌدهم 

ٌصافحهم فردا مؤكدا لهم أن روحه تسري فٌهم، وكأنه ٌؤكد لهم انتماءه إلٌهم، ٌمنع الناس 

من الشرب من ماء النهر، ألن من ٌشرب منه شٌبا ٌصبح ثورا بقرنٌن أسودٌن، وهو ٌجري 

 ابصرت النهر ٌجؾ    " على هذا النسق 

 وٌتشقق   ابصرت أفاعً سودا                                                               



 الفصل الثاني                                                                  ملخص مضامين الكتاب
 

 

56 

 .                                                        ٌهبطن إلى النهر وفً األنٌاب سموم

 تسكبها فً النهر                                                                                 

 :                                                              دوي فً أذنى صوت كالوحً 

  ...19" ال ٌشرب أحدا من هذا النهر إال فقد العقل 

 ابصرت بحلمً ما ٌشبه إنذارا 

 لرعٌتنا الحمقاء

 .   من شربوا من ماء النهر 

 .!!صاروا ثٌرانا بقرون سوداء 

    وهذا كان هذا الحلم إشارة ما سٌحل بالملك من سوء وشر على ٌد هذا الشعب خصوصا 

وانتهاء " الطبٌب والقاضً " عندما ٌرفض إبتداءا الملكة ومرورا بكبراء رجال الدولة 

 !!بالشعب اإلنصٌاع لهذا األمر واإلصرار على الشرب من ماء النهر كابنة ما تكون النتٌجة 

وقد شكل هذا الموقؾ للملك حالة بالؽة من اإلحباط لم ٌشٌفه منها انصٌاع الوزٌر له وثباته 

وٌبدو تعلق الملك بهذا الحلم عسى أن ٌجد فٌه بارقة امل، وأن ٌكونقد حمل ... على طاعته 

بٌن طٌاته مبشرات انفراج األزمة الخانقة التً تمر بها المملكة ،وعودة الماء إلى النهر 

 :                                                                                والخٌر إلى األمة، ٌقول الملك مخاطبا الوزٌر

 .هل أبصرت الملكة عودا اخضرا؟: الملك - 

 .أم نقضً فً هذا القحط ؟.... 

 الوزٌر ال أدري - 

 .حاول أن تسترجع ما قالت: الملك - 

 لم اسمع شٌبا ٌا موالي: الوزٌر - 

         كنت أحدث نفسً ساعتها
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       هل ٌذهب عنا ؼضب هللا ؟ ومتى ؟

      هل ترجع ثانٌة أٌام الصفو ؟

  .18" /      هل ٌرجع هذا النهر شخصٌا ؟

الملك " وٌفضى الوزٌر للملك بأن الشعب كله قد شرب من ماء النهر سوى اثنٌن 

متمنٌا أن لو كانت الملكة هً التً لم تشرب من الماء لتكون بصحبة الملك فً " والوزٌر 

 ...                                                                       هذه األزمة

      وإذا تركنا الحدث والسرد والحبكة والحوار ألفٌنا لشخوص والشخوص فً هذه 

المسرحٌة كانت كثٌرة بلؽت ثالثة عشر شخصٌة عدا النكرات المسرحٌة التً كان ٌمكن أن 

، فضال عن مجلس المعاطؾ أو "الشخصٌات التارٌخٌة " تصل إلى ثالثٌن شخصٌة 

 ...      الكراسً المكونة لمجلس الشعب أو األمة ذات األرقام الكثٌرة 

وهنا نود أن نستعرض أبرز مالمح شخصٌة الملك التً جسدتها المسرحٌة وأول ما 

ٌطالعنا من مالمح شخصٌة الملك العنصر اإللهً الذي ٌنتمً إلٌه، فهو سلٌل األلهة، وفً 

دمابه ٌترقرق السر األعظم، وهو صاحب الحكمة العلوٌة، وأنه ال ٌنطق إال بالحكمة والقول 

بل قرر أال ٌحلم أحد ؼٌره فً مملكته، حتى ... الفصل، وما ٌبصره فً النوم ٌكون حقٌقة 

 بل إن روحه تسري فً !!الملكة ال ٌجوز لها أن تحلم، أن تمارس هذا الحق الخاص بالملك 

ومن هنا عقب على تلك الرؤٌا ... أجسساد الناس لتمنحهم الحٌاة كما ٌمنحهم المال والؽذاء 

 :                        بقوله 

 : دوي فً أذنً صوت كالوحً  " 

  .19/ال ٌشرب أحد من هذا النهر وإال فقد العقل " 

ونصل هنا الى لؽة المسرحٌة وهً لؽة رشٌقة عذبة تموج بانؽام الموسٌقا الشعرٌة 

الخفٌفة التً ٌحققها وزن الخبب المستخدم فً بنابها، وهً لؽة ال تقعر فٌها وال افتعال، وال 

تعقٌدا وال التواء، تنساب السٌاب رابقا وتتدفق فٌها العبارات بسهولة وٌسر وال ٌكاد 

سٌتوقفك منها لفظ ٌنطوي على شًء من القلق وعدم اإلستواء، وقد أحسن اختٌارها لتناسب 
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ولعل من أبرز مظاهر ... أذواق القراء على مختلؾ طبقاتهم الثقافٌة ومستوٌاتهم الفكرٌة 

التً تعد حجر الزاوٌة فٌها، أو األساس التً بنٌت علٌه، " الرمزٌة"األسلوب فً المسرحٌة 

وإن جاءت رمزٌة ظاهرة ال ؼموض فٌها وال خفاء لتحقق الؽاٌة المبتؽاة من المسرحٌة 

وهً تقرٌر فكرة الرفض لسٌاسة التسلط والقهر والدٌكتاتورٌة التً تكمم األفواه وال تسمح 

إال ألصوات اإلعالم الموجه، وٌبدو أن حرص الشاعر وحفاظه على جماهٌرٌة المسرحٌة 

خاصة له على تزعم الثٌران " مً ومهران"دفعاه إلى أن ٌكشؾ عن هذا الرمز فً حوارٌة 

 :                                       الثوار خٌث تقول له 

 ولماذا ٌا زوجً مهران - 

 .ال تتزعم تلك الثٌران 

  .48فً رحلتها من أجل الماء الحرٌة ص 

     وهذا ٌعنً أن حلم الملك بشرب الشعب من ماء النهر إعالن عن إحساسه برؼبتهم 

فً الحرٌة وحرصهم على تحقٌقها مهما كانت النتابج كما ٌبرز المظهر الرمزي فً لوحة 

المعاطؾ أو الكراسً التً اتخذ منها رمزا للنواب الذٌن ٌنتخبهم الشعب لتمثٌله فً الحكومة 

الملك لٌناقش الوضع الراهن أو المشكلة القابمة فلم ٌسمع ؼٌر - بها - حٌث اجتمع بهم 

صوته وؼٌر اصوات اإلعجاب والتأٌٌد والتبجٌل وتأكٌد حكمته التً انبعثت من المعاطؾ أو 

وهً صورة رمزٌة تعكس حقٌقة مجالس األمة أو الشعب او البرلمانات فً ... الكراسً 

 .                                                        !!كثٌر من الدول العربٌة، والتً ال تعم سوى كلمة موافقون 

    وتمت ظاهرة تلقانا فً الشر الحر هً قراءة منفصلة أو متصلة ببعضها حٌث نجد 

بعضهم ٌحرص على أن ٌصل بٌن سطوره لٌستقٌم الوزن وتتسق التفعٌالت وٌكمل ما نقص 

منها فً خواتٌم بعض السطور بما ٌأتً فً بداٌات السطور التالٌات ومنهم من ٌختم سطره 

بتفعٌلة تمت أو نقصت لٌبدأ السطر التالً بتفعٌلة أخرى جدٌدة حسب ما ٌاتً له، وبما أن 

القصٌدة الحر تقوم على الوحدة العضوٌة والفنٌة فاالولى وصل سطورها وتفعٌالتها لتقرأ 

وإن وجدت بعض ... كقطعة كاملة مستقلة ذات بنٌة موسٌقٌة أو بٌت واحد مستقر التفاعٌل 

 .                                                             لتستوي تفعٌالتها  (ٌمكن وصلها  )السطور 
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  فعند قراءة المقطوعة منفصلة كل سطر على حدة فإننا نجد السطر األول منها انتهى 

سواء أكان متحركا ام ساكنا وهو األنسب للسطر الرابع وزنا وقافٌة، / د/بحرؾ واحد هو 

مع / د/والسطر الثالث وزنا فقط، أما إذا قرأناها متصلة فإننا نجمع هذا الحرؾ المنفرد 

" دوأن " فتصبح التفعٌلة رباعٌة تامة " وأن " التفعٌلة الناقصة األولى فً السطر الثانً 

" كذلك إذا قرأنا السطر الثانً منفصال زاد عندنا حرفان فً نهاٌته هما " فعلن " وزنها 

إال أن قرابتها موصولة تسد نقص " فع " وهما وإن كان ٌشكالن تفعٌلة مبتورة " سمى 

 ...                                                    مً : السطر التالً وتنفى عواره حٌث تصبح تفعٌالته على هذا النحو 

    وعلى هذه الشاكلة طوفنا مع الشاعر الدكتور حسٌن علً محمد فً هذه الرحلة الفنٌة 

" رجل فً المدٌنة " / " الفتى مهران " الماتعة فً إحدى أعماله الرابعة وهً مسرحٌة 

املٌن أن نحظى من شاعرٌته المبدعة وعبقرٌته الفذة بإبداعات أخرى ٌتالحم فٌها الفكر 

 .                          والفففن لتؤتى ثمارها المرجوة إن شاء هللا 

 "       يا طالع الشجرة " " في أدب الالمعقول في مسرحية " تجربة الحكيم  -

        ٌا طالع الشجرة                        هات لً معك بقرة                            

 .                                    تحلب وتسقٌنً                         بالملعقة الصٌنً 

 احد أبرز الروابٌٌن والمسرحٌٌن فً األدب 1989 - 1898    ٌعد الكاتب توفٌق الحكٌم 

العربً الحدٌث حٌث قدم للمكتبة العربٌة أكثر من ستٌن عمال ما بٌن مسرحٌة ورواٌة 

 وققد ظل حتى اخر لحظات حٌاته !!وسٌرة ذاتٌة ومجموعة قصصٌة قصٌرة ومقالة وشعر 

ٌمارس الكتابة األدبٌة وقادرا على اإلبداع تأكٌدا لرأٌه الذي أشار إلٌه فً خاتمة مقدمته لهذه 

  (.                           34ص  )المسرحٌة 

والمتأمل فً نتاج الحكٌم األدبً ٌجد الترابط الوثٌق بٌن أدبه وبٌن األوضاع 

اإلجتماعٌة والسٌاسٌة التً كانت تسود مصر فً هذه الحقبة المهمة مما ٌجعل لنتاجه أهمٌة 
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لقد حرص على إبداع األدب الواقعً ٌعٌش الحٌاة ... خاصة بشٌوع النزعة الواقعٌة فٌه 

.وٌعاٌش المجتمع
1

 

وٌبدو أن كاتبنا الروابً والمسرحً العظٌم أراد، وقد أحس انفصاما حادا فً حركة 

اإلبداع األدبً فً أوربا تزعمه صموٌل بٌكٌت وٌوجٌن ٌونسكو وجان جٌنً وهارولد 

بنٌترو وؼٌرهم من رواد المسرح الطلٌعً عرؾ بالبعث او الال معقول فأراد أن ٌجاري هذا 

التٌار وٌركب هذه الموجة ال من قبٌل اإلعجاب بها ولكن ربما من قبٌل محاربتها وتوفٌق 

ومما تجد اإلشارة إلٌه أننا ... االنصار من حولها على نحو ما نسرى فً نهاٌة هذا المقال 

نستأول هذا العمل اإلبداعً بالتحلٌل والمناقشة بمعزل من تحلٌل أبعاد هذا المذهب 

الالمعقولً العبثً الذي قد ٌكون موضع اخر ؼٌر هذا الموضوع، وإذ رجعنا إلى هذه 

 .                                                        !كبر تقالة شطرت نصفٌن " المسرحٌة وصفها المؤلؾ بأنها 

       القسم األول فقد عرض فٌه للحدث االساسً الذي تمثل فً ؼٌاب واختفاء السٌدة بهانة 

زوجة السٌد بهادر من لمشروع اجراءات تحقٌق بولٌس رسمً حول ذلك ٌنتهً باتهامه 

السٌد بهادر بقتل زوجته ودفنها تحت شجرة البرتقال الوحٌدة فً حدٌقة المنزل واحتجازه 

وفً اثناء ... ثم ٌبدأ القسم الثانً بعملٌة الحفر تحت الشجرة الستخراج الجثة . فً السجن

الحفر تظهر الزوجة الؽاببة لتحدث انعطافا حادا فً أحداث المسرحٌة وفً حركة سٌرها 

. المتعثرة أصال لبنٌتها الالمعقولٌة وٌحس المحقق خطأه البالػ بحق السٌد بهادر لحبسه

ثم ٌبدأ حوارٌة هادبة بٌن بهادر وبهانة تدور ... وٌأمر بإخالء سبٌله معتذرا عما حدث له 

حول أوضاعه الصحٌة واثر الحبس علٌه وما تلبث ان تحتد عندما تتحول إلى قضٌة ؼٌابها 

واختفابها والمكان الذي كانت فٌه طوال االٌام الثالثة الماضٌة تنتهً بخنقها ومحاولة دفنها 

ٌا " تحت الشجرة، هذه هً الفكرة االساسٌة التً اقام علٌها الحكٌم مسرحٌته الالمعقولة 

ونظرا إلنتمابها إلى هذه النزعة العبثٌة الجدٌدة وحرصها على تكرٌس " ... طالع الشجرة 

نود أن نقدم هنا عرضا مناسبا ألحداثها لٌتواصل " الالمعقولٌة أو ؼٌر المنطقٌة " فكرة 

 ...                                                             القارئ فً هذا التحلٌل ومع أحداث المسرحٌة وتطوراتها الؽرٌبة 

                                                           
1  
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      جاءت المسرحٌة فً قسمٌن كبٌرٌن افتتح القسم االول منها بمشهد المحقق الذي حضر 

إلى منزل السٌد بهانة، وٌفهم منه ؼٌاب السٌدة بهان التً خرجت ولم تعد منذ ثالثة أٌام 

لشراء بكرة خٌط لتنسج ثوبا لطفلتها بهٌة التً لم تولد ألنها قطعت الخلؾ وجاوزت 

الخمسٌن من عمرها والتً كانت قد اسقطتها فً شهرها الرابع منذ أربعٌن سنة ، وٌفهم من 

الحوار الذي دار بٌن المحقق والخادمة حول ؼٌاب زوجته ونمط الحٌاة بٌنها وبٌن زوجها 

التوازي وعدم التداخل والتشابك بٌنهما حٌث ٌنصب اهتمام بهادر على شجرته الوحٌدة 

 تبدو !!والتً ٌحرص على انمابها لتثمر، كما ٌنصب اهتمام بهانة على ابنتها التً لم تولد 

أحداث أو حوارٌات هذا المشهد مترابطة ومنطقٌة وتتولد بتلقابٌة عادٌة إذا نظر إلٌها من 

 ...    الخارج

ٌستدعً ... ولعل اهم ما فً المشهد تاكٌد عدم العثور على الزوجة فً أي مكان 

المؤلؾ حوار هادبا متوازٌا بٌن الزوجٌن اشبه ما ٌكون بحدٌث الطرشان حٌث ٌدور حوار 

الزوجة حول ابنتها التً اسقطتها قبل الوالدة، وٌدور حوار الزوج حول شجرة البرتقال 

وٌنتهً حوار الزوج باصوات صفٌر . التً تسقط ثمارها قبل النضج برؼم سكوت الرٌح

وتتداخل االمور مرة اخرى من جدٌد بٌن ... القطارات وأجراس المحطات وجلبة الركاب

الشٌخة خضرة المتألقة دابما بلونها األخضر، بهانة دابما " ثوب الطفلة بهٌة وبٌن السحلٌة 

" الشٌخة الخضرة" بلونها األخضر ال تنزعه، وهً تنسج لطفلتها توبا أخضر، والسحلٌة

 ....                                                                                     اسمها خضرة ولون جلدها أخضر 

      وٌنتهً هذا المشهد المستدعى لٌبدأ مشهد اخر ٌشترك فٌه المحقق والزوج الذي 

ٌستدعٌه من الحدٌقة لٌطرح علٌه بضعة أسبلة حول اختفاء زوجته لٌتداخل الكالم من جدٌد 

 .                                                                         الذي ٌنتبه له إال الٌوم" الشٌخة خضرة " حٌث ٌنصرؾ ذهن بهادر الى اختفاء السلطة 

وٌفهم ... ٌؤكد له انها المرة الوحٌدة التً تؽٌب فٌها عن مسكنها منذ تسع سنوات 

المحقق  من حواره مه بهادر بتفكٌره فً القتلن ولك المحقق ٌصرفه الى زوجته فً حٌن 

من خالل الحوار الذي دار .... ٌصرفه الزوج الى السحلٌٌة منكرا توهم المحقق الؽرٌب 

ٌؤكد المحقق قتل بهادر لزوجته لٌسأله عن . بٌنهما الطوٌل ؼٌر قلٌل من االثارة واالستقرار

الموضع الذي أخفى فٌه زوجته أي حثتها، وتبرز الشجرة المكان األنسب لحاجتها إلى سماء 
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حٌد لتثمر ثمرها العجٌب المتنوع الذي ستثمره والذي أخبره بها الدروٌش عند التقابه به فً 

فً الشتاء تطرح البرتقال وفً الربٌع المشمش وفً الصٌؾ التٌن وفً الخرٌؾ " القطارر 

لتبدأ عملٌة الحفر إلخراج الجثة، وٌثوب الزوج إلى عقله لٌنكر على المحقق  " !!الرمان 

وٌحاول إعادة الحوار معه من جدٌد حول ؼٌاب زوجته وقتلها مؤكدا له برابته من اقتراؾ 

وٌظهر ... هذه الجرٌمة الرهٌبة ، وهنا الحظ المحقق تؽٌر مالمح الزوج التً تؤكد ذلك 

بهادر ومساعده تمهٌدا لظهور شخصٌة دروٌش، وعبر حوار طوٌل ؼٌر قلٌل من التعقٌد 

والؽرابة ٌنتهً بشهادة دروٌش مفادها إما أن ٌكون بهادر قد قتل زوجته، وإما أنه لم ٌقتلها 

 وهو أمر ٌعلمه حقٌقة ألنها الؽذاء الذي تنتظره !!بعد مؤكدا أن مصٌرها القتل بٌد زوجها 

 وٌحاول الزوج جاهدا إنكار هذا اإلتهام !!وهذا هو الدافع األكبر للجرٌمة . شجرته العجٌبة

 ...                                                                                         مؤكدا أنه خرافً وؼٌر معقول

      وٌنتهً المشهد بحبس الزوج بتهمة قتل زوجته برؼم إصراره على اإلنكار، ثم ٌصدر 

األمر ببدء الحفر تحت الشجرة لٌنتهً القسم االول من المسرحٌة ولٌبدأ القسم الثانً على 

مشهد الحفر، وفً مشهد جانبً تظهر الخادمة فً حوارٌة أخرى من طرؾ واحد مع اللبان 

الذي أحضر اللبن للسٌدة بهانة على عاداته حٌث ٌظهر شطرا واحد من الحوار وهو حوار 

الخادمة وبالرؼم من ؼٌاب حوار اللبان ٌبدوا واضحا من استرجاعه بسهولة وفً هذه 

األثناء تظهر الزوجة بهانة لتفجر الموقؾ وتفسد كل التوقعات السابقة وٌسقط فً ٌد المحقق 

 ...                                                   ؼال االعتذار عن كل ماحدث للسٌد بهادر بعد أن أمر بإخالء سلبٌة 

     والمتأمل لهذه المسرحٌة ٌجدها مؽمورة بمظاهر الالمعقول ٌستوي فً ذلك الموضوع 

وٌستطٌع القارئ أن ٌتناول اٌة ... واألفكار المطروحة والتقنٌات الفنٌة المقررة للمسرحٌة 

صحٌفة من صحفها لٌتبٌن هذه الظاهرة ولٌصرح بملء أشداقه ان هذا ؼٌر معقول، وؼٌر 

وإذا شبنا نماذج محدودة على هذه الظاهرة كان أمامنا استدعاء المحقق مشهد ... منطقً 

... الزوجٌن ومادار بٌنهما من حوار هادئ ال شًء كل منهما كان فً واد ؼٌر واد االخر 

كذلك حوار الزوج مع زوجته بعد ظهورها متسابال عن المكان الذي كانت فٌه طوال ؼٌبتها 

دون مبرر معقول أو منطقً مناسب ، مما "ال " وهً مصرة على النفً مستخدمة كلمة 

" الشٌخة خضرة " أثار حفٌظته وافضى به إلى خنقها، فضال عن ظهور شخصٌة السحلٌة 
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وارتباطها بشخصٌة الزوجة حضورا وؼٌبة وموتا، وظهور شخصٌة الدروٌش من خوارق 

 .                                                                      المعرفة التحلٌل

    إذا تركنا هذا الجانب ألفٌنا التقنٌات الفنٌة للمسرحٌة لنتبٌن مبلػ توافرها فً هذه 

المسرحٌة علما بأن الحكٌم ٌحاول منذ السطور األولى أن ٌقرر مصادمتها لتقنٌات المسرح 

الجاد فً مسرحٌاته المألوفة ، ذلك انها لن تقوم على فصول ومشاهد وال على حدث محدد 

بل تتدعى فٌها األحداث بشكل عشوابً ؼٌر منتظم، التقسٌم كان شكلٌا ال ٌفصل بٌنهما 

فاصل منطقً او معقول، إذو بحذؾ القسم الثانً ٌتواصل الحدٌث بصورة عادٌة وفق 

المنهج الال معقولً، إن حبس الزوج وبداٌة الحفر تحت الشجرة الستخراج الجثة ال ٌتمتعان 

 ...           بمٌزة تفرض هذا التقسٌم الشكلً

فكلها محطمة فٌهها " الزمان والمكان والحدث "      أما بالنسبة الى الوحدات الثالث 

تحطٌما بالؽا حٌث تختلط األحداث وتتشابك األزمنة وتتباعد األمكنة أو تتقارب دون مبرر 

منطقً أو معقول، ومن هنا أمكن أن نجد الزوج فً مكانٌن فً نفس الوقت، وامكن حضور 

الدروٌش الذي لقى الزوج قبل مصرع زوجته أكثر من خمسة وثالثٌن سنة عندما كان 

ٌمارس عمله مفتشا فً السكة الحدٌدٌة ولٌخبره بأنها سٌقتلها بعد كل هذه السنٌن وٌكون 

الشاهد الوحٌد على هذه الجرٌمة ودفنها تحت الشجرة العجٌبة، مراقبة ومشاهدة األحداث 

لقد تجاوزت هذه المسرحٌة وحدة ... التً وقعت فً أزمان متباعدة وكأنه سٌعرض سنٌمابٌا 

الحدث كما ٌفهمه المسرح الجاد وتحققه المسرحٌة التقلٌدٌة وتطوٌر الصراع فٌه لٌبلػ 

كذلك لم ٌستطع الحوار أن ٌخدم الحدث ... ذروته أو العقدة فً لحظة التنوٌر أو الحل 

 ...                                          وٌعمل على تنامٌة، ولم ٌساهم فً تطوٌر الشخوص 

بقٌت قضٌة الال معقول التً اقام علٌها توفٌق الحكٌم هذه المسرحٌة ورأٌه فٌها، وقد 

ألمحنا أنقا أن من أهم ما ٌمٌز الحكٌم أنه قدم المسرحٌة بمقدمة صافٌة تناول فٌها قضٌة 

الالمعقول فً الفن واالدب الحدٌث وظروؾ نشاتها فً األدب العربً وأبرز أعالمها لقد 

قص علٌنا رحلته مع المسرح وتحوالته التً فرضتها طبٌعة المجتمع الذي عاش فٌه، 

فأصبح  التصوٌر مجرد بقعة لونٌة . وكانت وسٌلته أوال التجرد من المعنى والمنطق
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، وقد أخبرنا ان هذا االتجاه استهواه ( 12 ).... والنحت بقع كتلٌة، والموسٌقى بقع صوتٌة 

 .           فً بداٌة حٌاته الفنٌة فأنتج شعرا نثرٌا

ٌؤكد أن المسرح المعاصر لم ٌزل فً حاجة ماسة إلى الفن الواقعً، فنحن لم نفزع 

وال ٌنسى كاتبنا المسرحً المتمٌزأن ...بعد من تصوٌر وتسجٌل مراحل حٌاتنا الواقعٌة 

 ...            ٌوضح الفرق بٌن المسرح الجاد واالمعقول 

بقى أمر نود أن ننبه إلٌه وهو أن المؤلؾ استوحى هذه المسرحٌة من الفولكور 

الشعبً المصري فً محاولة للكشؾ عن قٌم جدٌدة ووسابل تؽٌٌرٌة اخرى عبر تلك األؼنٌة 

 .                                                                                             الشعبٌة التً ٌرددها األطفال فً البٌبات الشعبٌة المصرٌة، ولٌجد أنها أنسب

 "                                          دراسات نصية : جماليات القصة القصيرة " -

 حسين علي محمد                                                        / تأليف الدكتور 

كثٌرا من الدراسات النقدٌة والكتب األدبٌة تمر على القارئ المتخصص فضال عن 

القارئ العادي المثقؾ الذي ٌحرص على تنمٌة ثقافاته وصقل معارفه وتنوٌع معلوماته فال 

ٌعٌٌر لها باال، بٌد أن قلة من تلك الكتب والدراسات قادرة على أن تستوقؾ القارئ 

المتخصص والقارئ العادي على حد سواء وتشده إلٌها بقوة فال ٌتركها إال بعد أن ٌكون قد 

 .                                                                                       استكشؾ كثٌرا أو قلٌال من مظاهرها اإلبداعٌة والفكرٌة

       وواضح هذا الكتاب هو الدكتور حسٌن علً محمد، فهو استاذ جامعً أكادٌمً ابدع 

طابفة طٌبة من الدراسات األدبٌة الرصٌدة، وهو أٌضا شاعر مبدع انتج مجموعات من 

كما أبدع ... الدواوٌن الشعرٌة التً ترجو أن ٌكون لنا معها أو مع بعضها وقفات تالٌات 

أحالم " طابفة من القصص القصٌرة أصدرتها دار الوفاء هً مجموعته التً جعل عنوانها 

 " .                                   البنت الحلوة 

ومن هنا فإن القارئ لهذه الدراسة النصٌة للقصة القصٌرة ٌجد المؤلؾ األدٌب ٌحرص على 

تجلٌة جمالٌاة القصة القصٌرة، هذا الفن الرابع بتقنٌاته المتنوعة وطاقاته اإلبداعٌة وادواته 

اإلمتناع من خالل رؤاها ": " اإلقتناع " و" اإلمتناع " التعبٌرٌة التً جعلها فنا قادرا على 
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الجمالٌة المختلفة، ومن خالل تروعها التواق إلى التكامل مع األجناس األدبٌة األخرى، 

وتنفٌذ من امكانات التشخٌص والموسٌقى والسنما " أو الكلمة الشاعرة"فتراها تتوسل بالشعر 

فً فنٌة - وتعالج المربٌات النثرٌة وقضاٌا الواقع محاولة ... والنحت والتصوٌر وؼٌرها 

وفً جمال من خالل مناقشة هموم الواقع أو االقتراب الحمٌم منها وطرح أمال النسٌان 

، كما نراه ٌحدد تلك الجمالٌات (المقدمة )العادي الصؽٌرة واحباطاته المروعة أمام عٌنٌه، 

أو التقنٌات التً أدار علٌها دار دراسته النصٌة التحلٌلٌة المابلة فً إبداع القصة القصٌرة 

اللؽة المحاٌدة ذات الجمالٌة الخاصة القادرة على التعبٌر والتوصٌل والرمز، " وهً 

والقادرة كذلك على االستفادة من جمالٌات الفنون االخرى المتنوعة بما لها من جمالٌات 

متمٌزة فً السرد من مثل التكبٌر والسخرٌة والمقابلة وؼٌرها دون أن ٌقصد بتلك الجمالٌات 

" ما ٌقصده بعض القاصٌن من تكسٌر بعض عناصر العمل الفنً المستقرة أو اهمالها 

 .                        (الؽالؾ األخٌر )

ومن هنا فقد قدم لنا ناقذا فً هذا الكتاب دراسة نقدٌة تحلٌلٌة لعدد ضخم من القصص 

القصٌرة البرار طابفة من القضاٌا الفكرٌة والمقومات الجمالٌة دفعا لتهمة تقصٌر النقد عن 

مواكبة اإلبداع القصصً، وان كانت هذه التهمة ما تزال القابمة وال ٌسقطها مثل هذه 

الدراسة الجٌدة ألن ؼٌبة النقد أو اعتزاله هذا اإلبداع إنما هو بسبب دونٌته وهبوطه عن 

المستوى المطلوب لعدم التزام مبدعٌه بالتقنٌات األساسٌة لهذا الفن الرفٌع، فلو جاء اإلبداع 

وعلى الرؼم مما ٌبدو للقارئ من محاولة . والقضٌة جدلٌة ال مجال لمناقشتها هنا- ربما - 

تحدٌد الناقد لجمالٌات القصة القصٌرة باالطار اللؽوي الذي ٌكاد ٌطالعنا عند كل مجموعة 

القضاٌا الفكرٌة التً ٌعالجها القصاص، والوحدات المتعددة التً / المضمون : أو قصة مثل

 (الحدث والشخصٌة والحبكة والحوار والسرد والعقدة والحل)ٌقوم علٌها فن القصة القصٌرة 

برؼم ارتباطه الوثٌق بتقنٌات القصة القصٌرة  (الصراع)، من ذكر كلمة (التنوٌر)لحظة 

القصة القصٌرة "سواء فً األحداث وتنامٌها، والشخوص وتطورها لسبب لنعلمه، إذ أن 

لٌست مجرد خبر أو مجموعة أخبار، بل فً حدث ٌنشأ بالضرورة من موقؾ معٌن، 

.وٌتطور بالضرورة إلى نقطة معٌنة ٌكتمل بها معنى الحدث
1
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كذلك لم ٌحاول الناقذ فرض كل تلك الجمالٌات والتقنٌات على كل مجموعة أو قصة ٌقوم 

بتحلٌلها ، وإنما كان ٌنتقً منها ما ٌالبم المجموعة المنجزة أو القصة المنتقاة وفق منهجه 

وسنحاول فً هذا المقال الوقوؾ على أبعاد منهج المؤلؾ فً دراسته ... وأدواته الفنٌة

التحلٌلٌة التً تناولت عددا من األعمال القصصٌة ألربعة عشر قاصا ٌنتمون إلى أكثر من 

 .                                                                                   وطن عربً وإن جاءت ؼالبٌتهم من مصر بطبٌعة الحال

للقاص المصري محمد جبرٌل، " هل "          أما الدراسة األولى فكانت لمجموعة بعنوان 

، فهموم الوطن "أن قضاٌا الوطن هً ما ٌشؽل هذا القاص دابما فً إبداعه" وٌقرر الناقد 

تشكل الهاجر الحقٌقً لهذا الفنان وهً أزمته الحقٌقٌة التً تجسمت فً ابداعه القصصً، 

ؼلطتان كفٌلتان بهز األساس التً شٌدت الثورة فوقه " تتمثل هذه العموم مثل هذه العبارة 

، قصص محمد جبرٌل عن نقد "زٌادة أعداد األمٌٌن، وؼٌاب الدٌمقراطٌة : كل ما بنته 

واضح للثورة ونظامها السٌاسً ربما قبل مرحلة التطبٌع، وإن أعلن استٌاءه وتذمره منه من 

خالل المفارقة بٌن عودة المؽترب إلى الوطن ورواٌته السابحٌن اإلسرابلٌٌن القادمٌن من تل 

ؼٌاب جسدي "أبٌب وما فجرت فً نفسه من تمرد ، حتى لٌؤكد أن اؼترابه لم ٌكن أكثر من 

ال ٌسمح له أن ٌطول مما ٌجعله دابم التردد، أو حرٌصا على العودة إلى الوطن بٌن فترة " 

 ...                                                                    قصٌرة وأخرى، وربما كان هذا الهاجس أهم دوافع عناٌة الناقد بهذا القاص 

" فٌردها للناقد هنا إلى خمسة محاور تتمثل فً " جبرٌل "       أما عن تقنٌات القص عند 

" التمرد " ثم " الرابحة " و" التحقٌق " و" رمادٌة " ، التً جاءت فً تكوٌنات "المطاردة 

بٌد أن القاص ٌأبى على بطله أن "... القرار " و" العودة " الذي جسده فً قصتٌن هما 

ٌعٌش منعزال عن أمته ووطنه مؤكدا أن حٌاته فً االختالط بهما لدرجة الذوبان فٌجعل 

الذي سبق أن اتخذه باعتزال الناس واإلنزواء فً قعر بٌته، فال ٌجد " القرار " البطل ٌحطم 

" المستحٌل " وهذا الموقؾ تجسده قصة ... أمامه إال مشاركة الناس حٌاتهم وهمومهم 

 .                           كذلك

وربما كان هذا التحول الذي بدا فً مواقؾ أبطاله ردة فعل لإلحساس باإلحباط 

"  التمرد"و " المطاردة " والخٌبة، وهو موقؾ ٌتعاضدمع مواقؾ أبطاله السابقٌن فً محاور 

تسجٌالت على هوامش " قصصه كما فً " جبرٌل " لتجسٌد اإلٌجابٌة التً ٌحرص علٌها 
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" وقصة " امام اخر الزمان " ، التً جاءت على امتداد لرواٌة "األحداث بعد رحٌل اإلمام 

التً انعكست على " جبرٌل " أبرز مالمح الشخصٌة " اإلٌجابٌة " فقد ؼدت ".... الطوفان 

" الطوفان " التؽٌٌر الذي تمثله قصته ..." تسجٌالت على هوامش " فقد تجسدت ... أبطاله 

النموذج / رمز الخالص االخٌر ومن خالل هذه القصص ٌحرص القاص على تجسٌد القدوة

 ...                                                                الذي ٌحقق الؽد االفضل للوطن واالمة 

التً " هل " فً قصة حدث استثنابً وقصة " المقاومة "       ومن المحاور األخرى 

مجسدا لهموم أمته " جبرٌل " وفً كل هذه القصص ٌتبٌن لنا ... حملت المجموعة اسمها 

 ...                      واالم وطنه جاهدا لتؽٌٌر الواقع السٌاسً المتردى 

حٌث " مصر " القاص الوحٌد المعنى بقضاٌا السٌاسة فً وطنه " جبرٌل "      ولم ٌكن 

من خالل شخصٌة " عسل الشمس " هذا الهم فً مجموعة " فؤاد قندٌل " شاركه القاص 

النظام فً فظ المظاهرات وتفرٌق المتظاهرٌن بدون / محفوظ االخٌر الدولة " العسكري 

استخدام القنابل المسٌلة للدموع باعتبارها وسٌلة تقلل من كفاٌته وطاقاته، بل أن كفاٌته 

للتقدم الى وزارة داخلٌة مصرٌة تطلب " جٌش الدفاع اإلسرابٌلً " وطاقاته تلك دفعت 

                                               (؟  )اعارته لمدة ثالثة اٌام قابلة للتجدٌد للتفرٌق أو القضاء على االنتفاضة الفلسسطٌنٌة 

األمٌة وؼٌاب الدٌمقراطٌة التً " قد ذكر أبرز ؼلطتٌن للثورة " جبرٌل "        وإذا كان 

رجل المهمات الصعبة على راسس مجموعة لرفض " محفوظ " تمارسها الدولة عند انتدال 

مرشح الحكومة فً دابرة اٌام السبعٌنٌات اٌام الدٌمقراطٌة تاكٌد ؼٌاب الدٌمقراطٌة فً 

الوقت الذي تتشدق به الحكومة بالتزام الدٌمقراطٌة وتطبٌقها، وهً وسٌلة ٌٌحاول بها 

" حٌث " الدٌمقراطٌة العالمٌة " القاص كشؾ زٌن النظام وادعاءاته الكاذبة فً زمن 

 .                                 ٌصادر إرادة أهله فً اختٌار مرشحهم لٌفرض اختٌار مرشح الحكومة 

       وٌبدو ان قضٌة الترشٌح لالنتخابات كانت عمٌقة األثر فً نفوس هذا الجٌل مما جعل 

" البهلول " فً قصة " مرعى مذكور " قاصا اخر ٌستؽلها استؽالال سخرٌا بشعا وهو 

وٌحاول القاص رصد موقؾ الشباب المستبٌن من االنتخابات والمرشحٌن، وهو موقؾ اول 

سبب فقدانه مصداقٌاته - حدث  االنتخابات -ما ٌمكن ان ٌوصؾ به انه ساحر لعدم جدواه 
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" عبر المواسم االنتخابٌة السابقة، وهنا ٌمكن أن نأخذ على القاص أمرٌن تردده بٌن لفظى 

والتً استوعبت " البهلول " الطبقة التً حرصت على ترشٌح " / الشباب " و " الصبٌان 

، واحٌانا "شباب مستنٌر " هاجس االمة فً الحرٌة والدٌمقراطٌة، حٌث وصفهم أحٌانا بأنهم 

، وهو أمر مفسد لبنٌة الحدث وتصعٌده، واألمر االخر هو امر "صبٌان عابثون " وصفهم 

المؤهلة لتبؽً موقؾ الشعب فً مثل هذه " البهلول " فً شخصٌة " الرمز " عدم استؽالل 

... مثال" محفوظ " فً شخصٌة " فؤاد قندٌل " األحداث وموقؾ الحكومة الرسمً منه شان 

فً قصة " صالح الصٌادة " كما نظم إلى هؤالء القصاص الذٌن عانوا الهم السٌاسً القاص 

التً عالج فٌها قضٌة الطبقة الفقٌرة التً عاشت منؽمرة بمبادئ " الخروج من ؼرناطة " 

واشاع التمزق فً نفس - شأن البطل–الثورة تحلم بالرخاء واالستقرار والحرٌة، ولكنها 

وتتسارع األحداث بخٌبة ... البطل وال تجده محاوالت التكٌؾ والتوازن بٌن الواقع والحلم

 ...                                                                             امل جدٌدة عبر اتفاقٌات السالم الرخٌص 

     وتلقانا قضٌتان اخرٌان وقؾ عندهما الناقد فً دراسته الجمالٌة للقصة القصٌرة هما 

احمد " فقضٌة االخالق فقد تجسدت فً عدد من قصص ... قضٌة األخالق وقضٌة المرأة 

" ، إنكسار القاعدة وكل قصة تحمل ازمة أخالقٌة خاصة، فقصة "أمال من هناك " و " زلط 

تجسد أزمة القبح كما " انكسار القاعدة " تحمل أزمة األخالق والقٌم وقصة " امال من هناك 

 " ....                                           جبٌرل " وإذ كان بطل ... أزمة المواعٌد " الرجل والشمس " تحمل قصة 

فً تصوٌر الجانب األخالقً سعد العٌٌن وهبة فً قصصه التً عرضها " زلط "   وٌشرك 

تالت بنت ٌجوزها الحاج " من خالل قول بعض شخوصها الثانوٌٌن " الهرٌسة " الناقد 

 .                   ''لجوازه األول الهرٌسة، وبعدٌن المأذون

حٌث انهت أزمتها " رسالتان وعشر طعنات "      وٌتعاضد مع هذا الموقؾ موقؾ بطلة 

فتخرج من بٌت زوجها وهً " الواقعٌة االجتماعٌة بقدر التحدي والتمرد وتحقٌق الخالص 

 .              متاكدة من أنها أصبحت تكره زوجها بالفعل

   ومن هنا فقد كان الناقد محقا عندما وصؾ القاص بانه لم ٌكن موفقا فً رسم صورة 

 .                                                                              البطلة المحبة، أو العاشقة أو المخطبة، مؤكدا أنها مقحمة فً عالمه القصصً
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     وثمة قضاٌا فكرٌة كثٌرة تشٌع فً هذه الدراسة التحلٌلٌة نعرض عن سردها اكتفاء بنا 

ذكرنا لتنقل الى بحث جانب اخر على دررجة كبٌرة من األهمٌة وهو جانب فنً الذي ٌجسد 

جمالٌات القصة القصٌرة، وقد عنى الناقد بهذا الجانب عناٌة بالؽة وان جاءت مظاهره 

فكان حرٌصا على ابراز ... متناثرة فً حناٌا دراسته دون ان ٌجمع كل شكل إلى شكله 

أبرزها " الرمزٌة " وإذ تأملنا هذا الجانب ألفٌنا ... الجمالٌات التً تنطوي علٌها القصص 

بٌدأن هذا إن صح من نفر من قصاص المفاهٌم ... حٌث استاثرت باهتمام أؼلب كتابه 

" فقد ال ٌصدق عنه "... مدكور " و " قندٌل " و " جبرٌٌل " والقضاٌا السٌاسٌة من أمثال 

مثال وهو ٌعالج قضٌة المرأة اإلجتماعٌة فً بعض قصصه، مما قد ٌجعل " الحازمً 

 ...                                                                    للرمزبعدا فنٌا اخر فٌما وراء البعد الفكري 

كان أبرز القاصٌن واوفرهم حظا فً التوظٌؾ الرمزي، وال " محمد جبرٌل "         ولعل 

ؼروا فهو أحد قصاص المرحلة الذٌن خابت أمالهم فً الثورة المصرٌة عندما عجزت عن 

ففً ... تحقٌق طموحاتهم فً الحرٌة واالستقالل والدٌمقراطٌة والتعلٌم القضاء على االمٌة 

نجده ٌنطق البطل بهذا النقد الصرٌح للثورة، زٌادة أعداد األمٌٌن وؼٌاب " الرابحة " قصة 

أو العواقب . الدٌمقلراطٌة وربما ال ٌشاطرهم هذا الموقؾ قناعة بل هروب من جدل العقٌم

ال أرٌد ان أبدو فً موقؾ المعارض للثورة، إنً " السٌاسٌة الرخٌمة من خالل عباراته 

 .                                        محب ٌرجو لمحبوبته الكمال

مصر بكل أبعادها ومقوماتها / تصبح األم رمزا بالؽا للوطن " العودة "        وفً قصة 

الدافع لكتابتها، أو المحور االول " الؽربة " المتواضعة حتى أن الباحث ٌنفى ان تكون 

لمعالمه القصصً بل مصر التً تستكن فً ضمٌره، وٌحملها تحت جلده، وهذا الموقؾ 

تسجٌالت على هوامش : فً ثالث قصص " انتضار االتً " ٌتجلً بعمق ووضوح فً 

" وتجسد األولى" الطوفان " و" االستاذ ٌعود الى المدٌنة " األحداث بعد رحٌل اإلمام و 

فكرة المهد المنتظر الذي ؼٌب منذ زهاء ثالثة عشر قرنا وسٌعود لٌمأل األرض عدال كما 

فً قصته الثانٌة رمزا اخر لهذا المهدى أو ٌستوي " االستاذ " ملبت جوزا، كما ٌتخذ من 

عندا دعى الى ضرورة العملل لتؽٌٌر الواقع " جبرٌل " معه وهنا ٌمكننا أن ننوه بإٌجابٌة 
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الفٌنا الشعب العامل المكافح الذي " الطوفان " حتى اذا جاء . اإلمام / وعدم انتظار المهدى 

 .                              اإلمام  االستاذ ٌثبت وجوده وٌحقق ذاته / لم ٌنتظر المهدى 

    وقد استأثر الرمز الجبرٌلً بعناٌة الباحث وهو ٌستجلى مظاهر اإلبداع فً توظٌفه كاشفا 

 :          عن أبعاده الفكرٌة والفنٌة حٌث ٌرصده من ثالثة مستوٌات 

اإلنسان / محمد ٌوسؾ المصري  (العودة)مصر فً قصة  (االم)الرمز اإلٌحابً - أ

رمز العفن الذي ٌسود المجتمع " الرابحة " المصري المطارد من انظمة الحكم الشمولً، و 

 .......                                                                     المصري بعد ثالثٌن سنة من الثورة وما ٌتمحض عنها من ابعاد رمزٌة متعددة 

 ...                     المتنبً واالمام المهدى المنتظر واالستاذ  )الرمز الترابً - ب

 ....                                 وؼٌرها " الطوفان " الرمز الكلً كما فً قصة - ج

لم ٌحقق هذا " مرعى مذكور " قد نجح فً توظٌؾ الرمز فإن " جبرٌل "     وإذا كان 

على ؼناه وعمقه وربما كان ذلك لسٌطرة الواقع " البهلول " المستوى الفنً فً رمز 

وتحكمه فٌه، وكان ٌٌمكنه توظٌفه سٌاسٌا لتجسٌد هموم الشعب الرٌفً الذي ٌستؽله كبراء 

النجوع واعٌانها عبد حدث االنتخابات اضافة الى السخرٌة التً تجسدت فٌه وإن أجهضت 

 ...                                             فنٌة الرمز فٌه 

وأبعاده " البطل "         والقضٌة الفنٌة األخرى التً عنى بها الناقذ فً دراسته هذه هً 

الفنٌة والفكرٌة فقد حرص الناقذ على تحدٌد هواٌا الشخوص التً رسمها القاصون فً 

" قندٌل " و " زلط " أقاصٌصهم والتً كانت متنوعة تنوعا ظاهرا، بٌنما كانت واقعٌة عند 

 .                     وؼٌرهم" هبة " ولبٌب و " الحازمً " و 

كمظهر من جمالٌات القصة القصٌرة فقد عرضها بإٌجاز شدٌد فً " اللؽة "       أما قضٌة 

الدراسة ، وكنا نتوقع تناوال أعمق واوسع لهذا الجانب بالػ االهمٌة فً تقنٌات القصة 

 ....                                                                 القصٌرة 

ولكننا كنا نطمع فً تحلٌل لؽوي اوسع لكل المجموعات المدروسة وهو تحلٌل ٌمكن أن 

 .                                                                                        ٌقوم علٌه بحث مستقل لمستوٌات اإلستخدام اللؽوي عند كتاب القصة القصٌرة 
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محمد حافظ "        لم ٌؽفل الناقذ مالمح التجدٌد فً بنٌة القصة القصٌرة من خالل محاولة 

مناصرا محاوال التجدٌد ورافضا مواقؾ " الكبرة ورأس الرجل " فً قصة " رجب 

 .                                         المعارضٌن لهذا التجدٌد 

عسل الشمس كنا نود أن لو رسم الناقذ تمثال  " فؤاد قندٌل "        وفً دراسته لمجموعة 

كان علٌه ان ٌدرس " محفوظ " من خالل الثالثٌة كلها الى جانب شخصٌة زوجها " بهانة " 

 ...                                                                                 المجموعة كلها دراسة راسٌة وافقٌة تجسد وحدة العمل الفنً والفكري لها 

     ووراء هذه الجوانب مظاهر أخرى تمتلا بها هذه الدراسة النقدٌة التحلٌلٌة تكشؾ من 

وجه جمالٌات هذا الفن الرابع القصة القصٌرة، أو قل الفن الصعب من فنون القص كما أراه 

برؼم الزحم الهابل الذي ٌمأل حٌاتنا األدبٌة وٌوصؾ افتباتا وظلما بالقصة القصٌرة وما هو 

 .                                           منها فً شًء 

     وهكذا قدم لنا ناقذنا الفاضل دراسته النقدٌة التحلٌلٌة لجمالٌات القصة القصٌرة التً 

 .                                        توافرت فً مجموعة القصص القصٌرة 

 :                      اإلتجاهات الفنية للقصة القصيرة في  -

 ":                          المملكة العربية السعودية " 

فً مقال سابق حاولنا ان نحدد معالم القصة القصٌرة كفن حادث ؼٌر قدٌم، وتبٌنا ما 

شابه من خلط واضطراب وتداخل مع كثٌر من األنماط االدبٌة المتناظرة، وحاولنا جاهدٌن 

وضع توصٌؾ محدد لماهٌة الفن الذي ٌمكن أن ٌوصؾ بانه شدٌد اإلنتشار والشٌوع كثرة 

مع أن ؼالبٌتها لٌست من القصة القصٌرة " قصصٌة"ما ٌنشر منه من مجامٌع توصؾ بأنها 

فً شًء، ولذلك ٌمكن أن ٌوصؾ من وجه اخر بأنه شدٌد القلة أو الندرة إذا ما رصدنا 

وقد حرصنا على أن ٌكون ... التقنٌات الفنٌة التً ٌنبؽً أن تتوافر لهذا الفن االدبً الصعب 

ذلك المقال تمهٌدا لهذه الدراسة التً اشتملت على نماذج متعددة من فن القصة القصٌرة التً 

/ للدرس... مسعد / ود .. حسٌن فً الجمالٌات / قدمها بعض الجامعٌٌن األكادمٌٌن امثال 

االكادمٌٌن وهو االستاذ الدكتور مسعد العطوى لالتجاهات / البحث الذي قدمه أحد الجامعٌٌن

الفنٌة للقصة القصٌرة فً المملكة العربٌة السعودٌة وعلى الرؼم أن هذه الدراسة لٌست 
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الوحٌدة وال األولى فً هذا المجال أو الموضوع ، حٌث سبقتها دراسات وبحوث متعددة 

للدكتور " " فن القصة فً االدب السعودي الحدٌث " كشؾ عنها الباحث فً تمهٌده من مثل 

للدكتور منصور " البناء الفنً فً القصة السعودٌة المعاصرة " منصور الحازمً 

القصة " للدكتور نصر عباس " البناء الفنً فً القصة السعودٌة المعاصرة ". الحازمً

إال أنها تمٌزت ... لالستاذ سالمً الهاجري" القصٌرة فً المملكة العربٌة السعودٌة 

بالعرض الشامل للؽتجاهات الفنٌة للقصة القصٌرة فً المملكة منذ نشأتها إلى الٌوم من 

 هـ، كما حرصت على اثراء هذا البحث من 1350خالل مراحلها الثالث التً بدات سنة 

خالل الدرس التحلٌلً لعدد ضخم من المجموعات القصصٌة للمشاهٌر الكتاب السعودٌٌن 

أحمد السباعً والعطار وحمزة ابو الفرج وخٌرٌة السقان ومحمد علوان : امثال

المضامٌن التً انطوت علٌها القصة القصٌرة السعودٌة محتجا بكثرة الدراسات ...وؼٌرهم

التً عنٌت بهذا الجانب، وإن كنا نتمنى لو انه وقؾ عندها وقفات متانٌات لٌحدد مضامٌنها 

 .                                                                                            الفكرٌة وظواهرها االجتماعٌة بصورة دقٌقة واعٌة

           وفً الحدٌث أن نشأة فن القصة القصٌرة فً المملكة ودوافعها وعوامل انتشارها 

حاول الباحث أن ٌردها فً المقام االول الى البعد النفسً وماكان ٌسود مبدعٌها فإنه ال 

ٌشكل أكثر من سبب تزاحمه اسباب كثٌرة ساهمت فً ابداع القصة القصٌرة ال فً المملكة 

 ...                                     وحدها، بل فً العالم كله 

     ٌحاول الباحث ٌبدي بحثه تقدٌم تعرٌؾ مناسب للقصة القصٌٌرة من خالل تعرٌفات نفر 

من الباحثٌن امثال جبور عبد النور وأبى حاقة وؼٌرهما مركز على ابرز خصابصها الفنٌة 

وصالتها بفنون القص، ٌالحظ كتاب القصة القصٌرة السعودٌٌن قد حافظوا على المضامٌن 

على حساب التقنٌات الفنٌة اجمالٌات القصة، فً حٌن حرص اخرون على تلك التقنٌات 

 ...                              والجمالٌات 

:      مرت القصة القصٌرة السعودٌة بثالث مراحل وهً 
1

                               

                                                           
. ، الدادي األدبي الرياض1987، 1 سمحي ماجد الهاجري، القصة القصيرة في المملكة العربية السعودية، ط 1
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 ه، وهً شأن نظابرها فً كل زمان 1350البداٌات التً بدأت سنة : مرحلة البواكٌر/ 1

ومكان تتعرض لكثٌر من النقد ورصد الماخذ وإبراز العٌوب والنقابص مؤكدا أنها مرحلة 

ال ٌنبؽً أن ٌنظر ؼلى اهمٌتها ودوافعها ومواكبها من توظٌؾ اجتماعً واضح مما ربطها 

بالمقال وسٌطرة النزعة اإلصالحٌة بقدر ما ٌنظر إلى توافر تقنٌاتها وجمالٌتها، هذه المرحلة 

شهدت حركة تألٌؾ وإبداع للقصة القصٌرة إلى جانب المترجمات منها، وأبرز روادها 

السباعً والعواد والعطار وؼٌرهم، وقد امتازت قصة هذه المرحلة باإلستمداد من التراث 

وقد حرص الباحث على ... أو استثمار الموروث الثقافً ومزجه بما أنتجته الحٌاة العصرٌة 

صد المعوقات التً أدت إلى تهافت بداٌات القصة القصٌرة السعودٌة لم تكن ترتكز على 

الحبكة والحوار : هذه المرحلة ال تحتمل مصطلحات الفن القصصً ... دعابم فنٌة واضحة 

...والسرد والحدث والشخصٌة 
1

                                                               

 ه وقد كان من المنظور من كتاب هذه 1370وقد بدأت بعد سنة : المرحلة الثانٌة / 2

المرحلة إبداع أكبر فً بناء القصة القصٌرة وتجسٌد تقنٌاتها الفنٌة وتكرٌسها بصورة 

أوضح، ولكن ظل اإلرتباط بٌنها وبٌن المقال واضحا، وظلت خاضعة لسلطانها خضوعا 

" التراسل " اؼفل بعض المظاهر الفنٌة فً بنٌة القصة القصٌرة كظاهرة . افسد تقنٌاتها

 .      وظاهرة المعمارٌة القصصٌة ومظاهرها

      هذه الدراسة التنظٌرٌة استفرقت زهاء نصؾ الكتاب لٌفرد نصؾ االخر للدراسة 

التحلٌلٌة لعدد كبٌر من المجموعات القصصٌة لنفر من مشاهٌر كتاب القصة القصٌرة فً 

المملكة محاوال إبراز مظاهرها الفنٌة وخصابصها الفكرٌة والتعبٌرٌة وفق منهج محدد، 

حٌث وقؾ عند مجامٌع قصصٌة لهؤالء القصاص تنتمً الى المراحل الثالث التً حددها 

إن المتصفح لهذه الدراسة ٌتبٌن اهتمام الباحث بمجموعات القاصات ... فً مطلع دراسته 

 .                                            فً دراسته التحلٌلٌة التطبٌقٌة بصورة تفوقت على دراساته ألعمال القاصٌن

    وإذا تأملنا منهج الباحث فً هذه الدراسات التحلٌلٌة ألقٌناه جانبٌن ربٌسٌٌن، أو بعدٌن 

البعد اإلجتماعً والبعد الفنً المتمثل فً بنٌة القصص ولؽتها وأسلوبها واألبعاد : ربٌسٌٌن 

                                                           
. 1 محمد زغلول سالم، دراسات في القصة العربية الحديثة، منشأة المعارف اإلسكندرية، ط1
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الزمنٌة والمكانٌة وطبٌعة الشخصٌات فٌها وأطراؾ من الحبكة والسرد والحوار بٌن الحٌن 

 .                                                        واألخر 

 ه ، وإذا ما أطلنا على هذه المرحلة ألفٌنا الباحث ٌركز 1390حول سنة : المرحلة الثالثة / 3

على مظاهر النضج واإلكتمال فٌها وإن كانت محدودة، كما نراه ٌرصد ؼاٌاتها وأهدافها 

البٌبة، المكان،الزمان مركزا على : اإلجتماعٌة ومضامٌنها الفكرٌة وعوامل التأثٌر فٌها 

أبرز مظاهر التطور فً هذه المرحلة الذي ٌتمثل فً بروز العنصر النسابً فً ابداع 

القصة القصٌرة ومحاولتها معالجة قضاٌا المرأة مسلحة ربما بإحساس بالػ بالقدرة على 

وتبرز من جدٌد قضٌة ... معالجة تلك القضاٌا بصورة أدق وأنضج من معالجة الرجل لها 

تعثر الشكل الفنً األقصوصة، ذلك التعثر الذي ٌمكن وصفه باألبدي مادام القاص لم 

ٌتخلص من قٌود الرواٌة أو الحكاٌة ولم ٌملك القدرة على اإللتصاق بتقنٌات القصة القصٌرة 

 ...                                                                                 واإللتزام بها 

        والمتأمل فً قصص هذه المرحلة ٌجدها حققت طابفة من الخصابص الفنٌة، نزعة 

وربما كان لتنوع االتجاهات ... واقعٌة اجتماعٌة، لوحات شعبٌة، تحلٌل رموز وإٌحاء 

األدبٌة عند كتاب القصة القصٌرة أثر واضح على ضعؾ المستوى اإلبداعً لألقصوصة 

بما ٌحدث لدٌهم من تشتت فنً ٌنعكس بالضرورة على اإلبداع القصص الذي ٌتطلب مهارة 

 ...                         هاتٌك المراحل الثالث 

      اما الفصل الثانً فقد درس فٌه الباء الفنً القصة القصٌرة متحدثا عن أبرز خصابصها 

الفنٌة كما تجسدت فً ابداعات القصاص، فوقؾ عند شمولٌة القصص واتساع فضابلها 

الفكري والحدثً وفقدانها التكثٌؾ والتركٌز، وحرصا على انفساح الوصؾ وتعدد 

الشخوص واألحداث واتساع السرد وانفراط الحبكة، كما حرص على توصٌؾ القضاٌا 

والمشكالت االجتماعٌة المتنوعة التً عنى بها كتاب القصة فً المملكة فً مراحلها 

امتدت عناٌة اولبك القصاص لتشمل . المتعددة كالتعلٌم والبحوث العلمٌة وقضاٌا المرأة 

قضاٌا األمة العربٌة السٌاسٌة خاصة، فظهرت فٌها اثار ثورة الجزابر وقضٌة فلسطٌن، كما 

وقؾ عند األسلوب واللؽة التً سادت تلك األقاصٌص وما شبهما من نقابص وهناك 

كاإلبتذال والعامٌة واالخطاء النحوٌة واإلمالبٌة واللؽوٌة واألسلوبٌة، كما حاول توصٌؾ 
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بنٌة القصة متحدثا عن االستهالل أو المقدمات التً بسطها القاصون بٌن ٌدي قصصهم مما 

ٌؤكد سٌطرة المقال وتحكم منهجٌته فٌهم، كما عرض لمظاهر الحوار فٌها سواء أكان بٌن 

 ...                                                                                        شخوصها ام مع الذات، كاشفا عن أثر السرد فً طمس وهج الحوار وفنٌاته 

      وفً الفصل الثالث وجدناه ٌكشؾ عن ابرز االتجاهات الفنٌة التً انسرٌت فً القصة 

القصٌرة فً المملكة فً مراحلها المتعددة متحدثا عن السرد والتقرٌرٌة والمفارقة واإلٌحاء 

والرمز ، وإن كان بحثه فٌها ٌؽلب علٌه االٌجار واالقتضاب على نحو ما نجد فً ظاهرة 

 (.                                                             4)السرد حٌث عرفه ثم لم ٌشر إلى األنواع السرد الموضوعً والسرد الذاتً 

        ٌقصد بالتفتٌت انعدام الروابط بٌن العبارات وإحداث الفضاءات الواسعة فٌٌها، ونراه 

لٌس معنى تفتٌت :" ٌحتاط لما ٌكن أن ٌمشى به التفتٌت من تحطٌم العبارة والمضمون فٌقول

اللؽة تحطٌم بنٌتها اللؽوٌة او الصرفٌة التً لم تمس فً بعض االحٌان إال من عدم اإلمام 

 ...                              بعلم التصرٌؾ 

     وقؾ الباحث عند االتجاه الرمزي، أو قل ظهور االثار الرمزٌة فً بعض القصص وما 

ٌنطوي علٌه من أبعاد تراثٌة، وأدبٌة ودٌنٌة ذاكرا أبرز من عرض لهذا االتجاه من 

" المبدعٌن، وقد عنى بهذا االتجاه كثٌر من الباحثٌن فً القصة القصٌٌرة  كما فً دراسة 

الظواهر الفنٌة فً القصة القصٌرة المعاصرة، حٌث افرد للفصل الخامس " مراد مبروك 

الفرعونً والدٌنً والشعبً والتارٌخً، كما : منها للحدٌث عن أنماط الرمز الموروث

 ...                                                        تحدث عن الرمز التولٌدي من خالل صورة المرأة ومفردات اللؽة

 :                                     قصص األطفال بين الواقع والمثال  -

نشطت فً هذه المرحلة الحاسمة من حٌاتنا األدبٌة حركة تصحٌح مٌسرة االدب وتوجٌه 

الوجهة اإلسالمٌة المطلوبة والتً كانت أثرا واضحا من اثار الصحوة اإلسالمٌة المباركة 

التً اتخذت تتؽلؽل فً صمٌم الحٌاة المعاصرة ، وتتدخل حٌنا بشكل مباشر ، وأحٌانا بشكل 

ؼٌر المباشر فً تشكٌلها مجابهة كل العقبات والصعبات التً تكتظ بها ، ومن هنا تجسدت 

نشاطات هذه الحركة فٌها صدر من البحوث ودراسات تنظٌرٌة وتطبٌقٌة لألدب اإلسالمً 

 .                                                                          ودعوة ناشطة واسعة إلى اإلهتمام به وتاصٌله 
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        وققد برزت فً هذا الجانب اثار رابطة االدب اإلسالمً وبذلت جهودا طٌبة مشكورة 

 .          عبر مختلؾ القنوات اإلعالمٌة والعلمٌة مما هو معروؾ وظاهر

        كان أدب األطفال من أبرز الموضوعات التً عٌنت بها هذه الرابطة كما عنى به 

 .                                                                                        نفر من الباحثٌن حرصوا على تأصٌله وترسٌة قواعده وفق التصور اإلسالمً

لالستاذ " دراسة نقدٌة اسالمٌة " قصص االطفال "      ولعل هذه الدراسة التً بٌن اٌدٌنا 

حبٌب المطٌري من أحدث ثمرات هذه الرابطة المباركة ورجاالتها المخلصٌن وجهودهم 

 ...                                                                                        الكرٌمة فً توجٌه الدرس األدبً فً فرع من أهم فروع اإلبداع 

     وهذه الدراسة كما ٌخبرنا المؤلؾ جزء من دراسة علمٌة تقدم لها إلى كلٌة اللؽة 

العربٌة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة، قسم البالؼة والنقد ومنهج االدب 

االسالمً للحصول على درجة الماجستر، ولهذا األمر أكثر من أهمٌة تتعلق باإلحاطة 

والشمول واإلستقراء، ووفر المصادر والمراجع ودقة المناقشة العلمٌة وتكوٌن الشخصٌة 

البحثٌة وعمق التنظٌر لهذا الفرع اإلبداعً الموجه للطفل المسلم، وقد جاءت هذه الدراسة 

وقد سلك . المنشورة  فً تمهٌد وثمانٌة فصول استقطبت جوانب الموضوع بشكل تام ودقٌق

المؤلؾ فً دراسته منهجا الحتا درج علٌه فً جمٌع فصوله حٌن كان ٌفتتح كل فصل بما 

ٌتعلق به من التصور االسالمً لموضوعه الذي ٌعالجه فٌه من خالل سرد طابفة، من 

لقد . النصوص الشرعٌة المقدسة، بعض اٌات القران الكرٌم واألحادٌث النبوٌة الشرٌفة

تناول فً التمهٌد أهمٌة قصص األطفال والحاجة الملحة إلى إبداعها مؤكدا أنها ظاهرة 

حضارٌة لما تحقق من احتٌاجات األطفال فً مراحلهم المختلفة وما ٌواكبها من نمو جسدي 

واجتماعً وادراكً وعاطفً، وخطورة هذه المرحلة من مراحل حٌاة األمة والمجتمع 

ٌفرض وجود قصص اسالحً صحٌح هادؾ، مستعرضا أطرافا من النصوص الشرعٌة فً 

هذا الجانب، والدٌن الذي ٌحرص على صالح المجتمع وتنقٌته من كل المفاسد والشرور 

 .                                                      قمٌن بأن ٌجعل حرصه األكبر موجها إلى الطفل بصفة النواة االولى للمجتمع اإلنسانً

 الفصل األول تناول فٌه قصص أطفال فً األدب العربً المعاصر أنواعها وموضوعاتها، 

ونراه ٌؤكد منذ البداٌة حفول المكتبة العربٌة بهذا اللون الؽبداعً الموجه للطفل سواء أكان 
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نتاجا عربٌا اصٌال أو مترجما عن اللؽات األجنبٌة، كما ٌؤكد انها ظاهرة اجتماعٌة وثقافٌة 

: صحٌة إلهتمامها البالػ بهذه الشرٌحة من شرابح المجتمع، منوها بجهود األدباء من امثال

كامل كٌالنً ومحمد الهراوي واإلٌرانً وحامد النصبً وؼٌرهم ممن شكلت إبداعاتهم 

فصول هذه الدراسة، حٌث بلؽت قصص األطفال االمعاصرة واحد وعشرٌن نوعا، فذكر 

اوال القصص المستوحاة من القران الكرٌم، ثم قصص الحدٌث النبوي فقصص السٌرة 

النبوٌة المطهرة ثم مضى ٌعد سابر أنواع القصص التعلٌمٌة وقصص االداب والتربٌة 

والتراجم والقصص التارٌخٌة والوطنٌٌة وقصص الرحالت والحٌوان والقصص العالمٌة 

المبسطة  والقصص البولٌسٌة وقصص المؽامرات والبطولة وقصص الشعبٌة وقصص 

 .                                                                                               السحر والجن والعفارٌت وقصص الخٌال العلمً والفكاهة وؼٌر ذلك

        أما الفصل الثانً فقد قصره على موضوع القضاٌا العقدٌة فً قصص األطفال 

: وقسمه إلى سبع وحدات تناول فٌها الخالق سبحانه وتعالى والخلق والكون وعالم الؽٌب

المالبكة والجن والشٌاطٌن والبعث والنبوات، والؽاٌة من الحٌاةن ثم مضى مع كل وحدة 

ٌرصد مظاهرها فً قصص األطفال المطروحة فً الساحة الثقافٌة العربٌة عبر المنهج 

البحثً الذي التزمه فً فصول رسالته، ففً الوحدة الخاصة بالخالق سبحانه قدم الحدٌث 

عن تصور العقٌدة االسالمٌة هلل الخالق جل وعز وركابز اإلٌمان بوجوده بصفة فاطر 

السماوات واألرضٌن عالم الؽٌب والشهادة رب كل شًء ن ساردا طرفا ٌسٌرا من االٌات 

وفً موضوع الخلق والتكوٌن ٌسلك الباحث المنهج ذاته فٌبتدئ ... الكرٌمة هاتٌك الصفعات

بسرد بعض النصوص االسالمٌة التً تجسد خلق هللا لمختلؾ موجودات الكون منبها على 

ضرورة زرع عقٌدة أو فكرة خلق هللا لكل شًء فً الوجود فً نفوس االطفال وعقولهم 

عبر هذا الفن األدبً الذي ٌقدم فً هذه المرحلة المبكرة من تكوٌنهم، فال بد أن تشتمل 

القصة على ما ٌؤكد هذه المعانً العظٌمة، وأن تخلو ومما ٌخالفها أو مما ٌورد الشكوك إلى 

ٌؤكد الباحث وجود مخالفات . قلب الطفل من خالل عرض لقصص تناقض هذه الحقابق

عدٌدة فً قصص السحر والشعوذة والخٌال العلمً وفً قصص البطوالت الفضابٌة 

تقرعا ذات المنهج " الكون " ، وفً قضٌة (81)والمؽامرات المعتمدة على أجهزة متطورة 

فابتدأ بسرد بعض االٌات القرانٌة التً تقرر صنع هللا وخلقه للكون مؤكدا تبعة القاص 

المسلم ومسؤولٌته فً ابداع قصصه التً ٌبدعها لألطفال هذه الفكرة وؼٌرها من أفكار 
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العقٌدة ومبادئ اإلسالم لترسٌخها فً أذهانهم منذ هذه المرحلة المبكرة، ثم مضى ٌرصد 

ن وتلقانا مالحظة جٌدة "المالبمة " مالمح أخرى من عالم الؽٌب فً قصص االطفال ومنها 

لحظها الباحث فً خلو قصص األطفال من الحدٌث عن المالبكة ووصفهم بما وصفوا به 

فً القران الكرٌم والسنة المطهرة فٌما عاد بعض القصص التً تحدثت عن انتصارات 

أما سابر القصص التً اشارت إلٌهم . المسلمٌن فً بدر واألحزاب الرتباطها بهذا األمر

فإنها لم تحسن تصورهم حٌث جعلتهم حٌنا حورٌات إناثا، وحٌنا ؼالظا شدٌدا كرٌهً 

المنظر كأنهم زبانٌة الجحٌم، وطورا صورا فً صورة طفل أبٌض الجسد واللباس محاطا 

وكلها منحلة ... بهالة من نور ٌقوم بجمالٌة االطفال ذوي الخلق الرفٌع من كل مكروه 

وٌالحظ الباحث مناهج القصاص فً . ناقصة بل متناقضة للتصور اإلسالمً للمالبكة

توظٌؾ الجن فً إبداعاتهم القصصٌة لألطفال وما ٌسودها من اضطراب وخلط ومخالفة 

للنصوص الدٌنٌة الصرٌحة كان ٌنفً احدهم الجن رؼبة فً طمأنة األطفال ونزع الخوؾ 

ومن جوانب هذا الفصل ما ٌتعلق بالمستقبل ومعرفة الؽٌب المحجوب . (107)من نفوسهم 

عن البشر بواسطة العرافٌن والمنجمٌن والكهان وهو مظهر سابع فً قصص األطفال 

وٌنبؽً ان ٌتنبه له دعاة األدب اإلسالمً لٌنقوا األدب من اثاره، ولتكرٌس فكرة علم الؽٌب 

 .                                                هلل وحده

اخر قضاٌا وموضوعات هذا الفصل الثانً واالٌمان به هدؾ دٌنً " البعث " ثم كان 

ولكن واقع القصة "ٌنبؽً تكرٌسه فً اذهان االطفال فٌما ٌكتب لهم من قصص واع هادؾ، 

المكتوبة للطفل فً االدب العربً ال ٌتمثل هذه القٌمة حق التمثل، ولذلك ٌجد القارئ فٌها 

 .                                                                                 إؼفاال ؼرٌبا للبعث وألهمٌته فً مبدأ العقاب والثواب للطفل

           وٌنقذ الباحث خلو تلك القصص من هذا المضمون وإحالل مضامٌن اجتماعٌة 

وإنسانٌة محلة لتحقٌق الجزاء والثواب، وهذا أمر ٌنبؽً أن ٌعنى به دعاة التٌار اإلسالمً 

فً االدب عامة وادب الطفولة خاصة وكذلك المؤسسات التربوٌة والتعلٌمٌة التً تشرؾ 

وجد الباحث كما كبٌرا من القصص " النبوات"وقسم . على هذا القطاع من المجتمع

اإلسالمً الذي ٌسرد سٌر بعض األنبٌاء، كما تناول موضوعا اخر ٌدور حول الؽاٌة من 
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الحٌاة ووجد ؼالبٌته قصص األطفال تؽفل هذا األمر موجهة تفكٌرهم إلى ؼاٌات دنٌوٌة 

 .                                           محضة ال ترتبط بأدنى رابطة بالحٌاة األخرى الخالدة وفقا للتصور اإلسالمً

     أما الفصل الثالث فقد وقفه على مظاهر السلوك الخلقً فً قصص األطفال وجاءت هذه 

االستقامة واإلنحراؾ والحب والبؽض والرضا والؽضب والعفو :"المظاهر متمثلة فً 

ونراه فً كل . واإلنتقام والحسد والتسامح والمؤاخذة والتواضع والكبر واألنانٌة واإلٌثار

موضوع هذه الموضوعات ٌحرص على كشؾ مظاهر السلوك الخلقً كما تمثله القصص 

المطروحة للطفل، تحاول الدراسة جاهدة تصحٌح مفاهٌم القصص المقدمة للطفل المسلم 

وتنقٌة مضامٌنها من كل مظاهر اإلنحراؾ والفساد لتستقٌم مع المفهوم اإلسالمً 

 ...                           الصحٌح

          اما الفصل الرابع فقد قصره على العالقات اإلجتماعٌة  فً قصص االطفال 

مستعرضا مظاهرها مع كل من الوالدٌن واألخوة واألقارب واألصحاب والمسلمٌن وؼٌر 

المسلمٌن مبتدبا بالعالقة الربٌسٌة ومع األبوٌن والتً تعد أهم األسس فً تنشبة الطفل 

وتحقٌق شخصٌة اإلجتماعٌة لممارسة دوره الطبٌعً فً الحٌاة ، وٌحرص الباحث على 

رصد هذه العالقة عن المنظور اإلسالمً القوٌم وما ٌحققه للنظام اإلجتماعً من استقرار ال 

تحققه سابر النظم اإلجتماعٌة  الوضعٌة، ومن هنا وجدنا الباحث ٌلح على ضرورة بروز 

هذا الجانب فً قصص األطفال األدب اإلسالمً أن ٌعنوا به فضل عناٌة وأن ٌجعلوه من 

 ...                                                             أولوٌات مشارٌعهم التصحٌحٌة لالدب 

         ثم اقام الفصل الخامس لمعالجة القضاٌا التربوٌة والنفسٌة فً قصص األطفال 

متناوال عددا من القضاٌا المهمة تدور حول صقل مواهب الطفل وتنمٌة قدراته وتوجٌه 

طاقاته وتحقٌق ثقته بنفسه وتعوٌده على مواجهة الصعاب ونفً الخوؾ من نفسه وتنمٌة 

 ...                                                            خٌاله 

      ثم أفرد الفصل السادس إلبراز االثر الفكري فً قصص األطفال وما توفره من 

معارؾ اسالمٌة وعلمٌة وعامة من خالل عرض طابفة من القصص التً تحقق تلك 

 ...                        المعارؾ كاشفا عن دورها فً حٌاة الطفل وعقله 
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    أما الفصل السابع فقد اقامه للموازنة بٌن قصص الطفل العربٌة والمترجمة من حٌث 

وقد حصر الموازنة بٌن . األهداؾ والمعانً واالفكار واالسلوب واإلخراج والنشر

التً تصدرها دار المعارؾ " سلسلة المكتبة الخضراء لألطفال " مجموعتٌن عربٌة هً 

وفً جانب ... التً تعر بها اإلنجلٌزٌة مكتبة لبنان فً بٌروت " لٌدي بٌرد " وسلسلة 

المعانً واألفكار رصد أبرز تلك األفكار التً تناولتها كل مجموعة مقررا تمٌز المجموعة 

وإذا تفوقت المجموعة . المعربة بالعمق ودقة المالبمة لواقع الطفل من رصٌفتها العربٌة

المعربة فً هذه الجوانب اللصقٌة باللؽة العربٌة، فتفوقها فً مظاهر اإلخراج ووسابل النشر 

 ... أكبر وأروع بطبٌعة الحال 

من فصول دراسته الذي وقفه على تصور أبعاد " الثامن "       ثم كان الفصل االخٌر 

وهذه األبعاد . المنهج اإلسالمً فً أدب األطفال الذي ٌنبؽً ان ٌسود بٌبة الطفل ومجتمعه

تقوم على المضمون والشكل واإلخراج والنشر وهً المظاهر التً أدار علٌها موازنته 

وهو ٌنطلق فً هذا الفصل من القناعة ... السابقة بٌن المجموعتٌن العربٌة والمعربة 

بضرورة الحاجة إلى تأصٌل المنهج اإلسالمً المتكامل لألدب عامة وادب األطفال خاصة، 

وقد حرص على أن ٌضع بٌن اٌدي األدباء قابمة طوٌلة من الموضوعات التً ٌمكن أن 

ٌقوم علٌها أدب الطفل عامة والقصص خاصة سواء منه ما ٌتعلق بالعقٌدة وبالقٌم الخلقٌة 

والعالقات اإلجتماعٌة والنفسٌة وؼٌرها ، هادفا من وراء ذلك إلى أن تشؽل ب ال األدٌب 

 ...                                                              للكاتب ومحاولة إٌصالها بأي وسٌلة 

          وٌأخذ هنا الباحث هنا على طابفة من األدباء ذوي النزعة اإلسالمٌة اهتمامهم البالػ 

أو األكثر بالمضمون على حساب الشكل ظنا منهم أن الفكرة فً االساس األهم فً هذا 

اإلبداع، مؤكدا ضرورة االهتمام بالصورة المتكاملة لألدب اإلسالمً مضمونا وشكال 

 ... وإخراجا لٌؤتى ثماره الطٌبة المرجوة إن شاء هللا 

            كان المنهج العلمً الذي التزم به فً دراسته إحدى حسناته ومزاٌاه الجمٌلة، وهو 

منهج ٌقوم على كشؾ البعد اإلسالمً ودوره فً كل جانب من جوانب فصولها من خالل 

النصوص الدٌنٌة من القران والسنة، حتى إذا فزع من هذا العرض انصرؾ ٌستعرض 
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القصص المطروحة بٌن أٌدي األطفال كاشفا عن مظاهر توافقه مع التصور اإلسالمً إن 

 ...           وجدت، ومظاهر  مخالفاته له 

وهكذا كان منهجه ٌقوم على العرض والنقد والمناقشة والتحلٌل والتوجٌه، وهً االصول 

 ...                                        التً ٌقوم علٌها المنهج العلمً الدقٌق 

     ومن المظاهر المهمة التً امتازت بها الدراسة حرص الباحث على التنبٌه كلما وجد 

إلى ذلك سبٌال على ضعؾ المستى الفنً لقصص االطفال وضحالة جمالٌاتها، وهً قضٌة 

ٌعانً منها دعاة االدب اإلسالمً والنقد اإلسالمً، وٌستؽلها خصومهم الذٌن ٌقللون من 

وهذا ما جعله ٌدعو إلى ضرورة عدم اإلخالل بالنواحً الفنٌة واألخٌلة ... شأن هذا األدب 

 .والصور والتؽٌٌرات الجمٌلة       

        وعلى هذه الشاكلة جاءت هذه الدراسة الطٌبة لموضوع على درجة كبٌرة من 

األهمٌة والخطورة وهو نقد القصص المطروحة للطفل المسلم فً ضوء التصور اإلسالمً 

للكون والحٌاة واإلنسان، وهً تبشر بدراسات جادة مقبلة الباحث جدٌر بإذن هللا بتنفٌذها بما 

 ...ٌملك من مقومات البحث وأدوات الدرس الجامعً االصٌل 
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 :رؤية نقدية حول الكاتب

لعل أكثر النقاد الفلسطنٌٌن اهتماما بالقصة والمسرح هو خلٌل ابراهٌم أبو ذٌاب، وٌظهر 

ذلك من خالل كتاباته المتنوعة فً هذا المجال فضال عن عالققاته بمن ٌعملون فٌه أمثال هللا 

مهدي الكاتب المسرحً، وقدر صدر له فً فً هذا الصد كتاب عنوانه دراسات فً فن 

القص إذ ٌحتوي على دراسات لقصص ومسرحٌات متنوعة منها الموضوعً ومنها 

 . النظري ومنها التطبٌقً على مقاالت تتعلق جمٌعها بالنقد المسرحً والقصصً

أما من حٌث المضمون فٌخصص الدراسة الرابعة ثالثٌة بهانة لموضوع المرآة مثٌرا إال 

ذاكرا أن النمط التقلٌدي . أنها تحضر فً القصة كعنصر اساسً أو محوري أو كموضوع

للمرأة هو السابد فً المسرحٌات العربٌة، وٌدعم الناقد رأٌه من خالل األمثلة المتنوعة من 

 .المسرحٌات والقصص العربٌة

عرض القصص ومضامٌنها وتعلٌقات عامة . وٌبدو فقد إبراهٌم أبو ذٌاب فً هذه الدراسة

وسرٌعة تعتمد على التذوق الخاص من إعتمادها على المناهج النقدٌة فضال عن الشكل 

إن ٌتناول القضاٌا التشكٌلٌة فقط وٌهمل المضمون لكنه تطرق إلٌهما معا . والمضمون معا

إضافة إلى أنه لم . فحسب قصة القط االسود  ٌصلح كل جزء منها أن ٌكون قصة قصٌرة

 .ٌرضً عنه عمل بعض الكاتب حٌث أدرجوا العامٌة فً قصصهم

عنوان الكتاب لم ٌتناسب بشكل كلً مع المضمون حٌث العنوان ٌقتصر فقط على فن -

 .القص فحٌن المضمون ٌشمل القصة والمسرح والرواٌة وأدب الطفل

 .لؽة الكاتب سهلة وبسٌطة ومعبرة بعٌدة عن التكلؾ-

 .لدى الكاتب الكثٌر من األخطاء اللؽوٌة-

فالدكتور اثبت فً كتابه أو . فهً تبقى مجرد آراء. هذا ال ٌقلل من شأن خلٌل ابراهٌم كناقد

تحلٌله أننا بحاجة إلى هذا الكتاب الذٌبٌن لنا االتجاه الروابً الحدٌث ومستقبله فً بواعثه 

 .وآفاقه
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 المصادر والمراجع التي اعتمد عليها الكاتب 

 .االتجاهات الفنٌة للقصة القصٌرة...49وانظر القصٌرة 343جدل الرؤى المتؽاٌرة -

 .لمحمد جٌرٌل" هل " حسٌن علً محمد قرآت فً أدب محمد جبرٌل وأنظر -

 . الدراسة الخاصة بثالثٌة بهانة27عسل الشمس .فؤاد قندٌل-

 .1997الشركة العربٌة .أحمد زلط المستحٌل الؽالؾ األخٌر ط-د-

 محتويات الكتاب 

ٌحتوي الكتاب كؽٌره من الكتب على عناصر فقد استفتح الكاتب كتابه بمقدمة احتوت أهمٌة 

 .فن القص وٌشرح فٌها محتوٌات كتابه

ومن المنطق أن ٌبتدأ بهذا العنوان كتمهٌد لنشأة . لٌشرع فً عنوان القصة وإشكالٌة البناء

 .هذا الفن عند العرب والعوامل التً ساعدت على ظهوره

تم الجاحظ وزٌادته للقصة القصٌرة كون الجاحظ عباقرة األدب العربً وكونه ٌمتلك مكانة 

 .فأدبه ٌحاط بخصابص إبداعٌة تمٌزه عن ؼٌره من األدباء. فً األدب العربً

وهً قصة إلدؼر آالن الذي اجتاز األعالً الفنٌة الوعرة، وؼاص فً مهاوي : القط األسود 

 .الفكر اإلنسانً

 .ثالثٌة بهانة مجموعة عسل الشمس لفؤاد قندٌل والتً تبرز دور المرآة فً العالم العربً

مسرحٌة اضراب عمال الجبانات والتً تعالج قضاٌا سٌاسٌة فً المجتمع العربً بوصؾ 

 .عامة والمصري بصفة خاصة

 .المستحٌل ألحمد زلط

 مسرحٌة إنذار العجوز

 إٌبوا العجوز
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 الفتى مهران

 تجربة الحكٌم فً أدب الالمعقول

 جمالٌات القصة القصٌرة

 االتجاهات الفنٌة للقصة القصٌرة فً المملكة العربٌة السعودٌة

 قصص  األطفال بٌن الواقع والخٌال

 .مبنٌا جمالٌات القصة وجملٌاتها

وٌعتمد القصص نفسها فً . دراسته تتصؾ أحٌانا بالسطحٌة تفتقر إلى المراجع النقدٌة

 .التحلٌل

ٌتناول هذا األخٌر مجموعة من القصص المتنوعة لكتاب بمختلفٌن كل قصة على حدة فً 

 .دراسة منفردة

 .اعتمد الكاتب المقارنة بٌن عدٌدٌالقصص كالمستحٌل ألحمد زلط وثالثٌة بهانة لفؤاد قندٌل*

ٌلفت الكاتب إلى لؽة القصة والتً ٌرى أنها تنقسم إلى ثالث أشكال الفصحى لؽة السرد *

 .ولؽة الحوار والتً جاءت بالعامٌة فً كثٌر من القص إضافة إلى المنولوج الداخلً

 .ٌلفت الموضوعات التً ٌتناولها ولها الكتاب فً قصصهم*

 .ٌقدم ملخصا لقصصه مستعرضا مضامٌنها*

 .هناك قدر كبٌر فً أسلوب العرض والتحلٌل إذ ٌقدم العناوٌن وداللتها*

 .ٌلفت أٌضا إلى لؽة السرد والحوار وأسلوب القصص أحٌانا*

 .ٌهتم بالتحلٌل والتعلٌل لبعض المواقؾ واألحداث*

 .ٌعتمد التكرار بشكل مطلق منه تكرار الجمل والمفردات*

 .ٌهتم بزمن السرد وزمن الكتابة، وٌرصد أحٌانا  تأثٌر زمن الكتابة فً الزمن القصصً*
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 : أهمية الكتاب 

 .معالجة الؽموض واٌصال المؽزى والمعنى إلى ذهن القارئ-

 .تشوٌق القارئ مما ٌجعله متلهؾ ومترقب فهذا أساس المتعة فً الفنون القصصٌة-

إٌمان الناقد لٌس وصٌا على المبدع حتى ٌجبره على اإللتزام بما فنن، بل المبدع كامل -

 .الحق ألجل أن ٌطور تلك األركان

ٌعد العنوان فً القصة القصٌرة جد دلٌل القارئ إذ ٌدله إلى الداللة، فال ٌمكن للمتلقً فً -

 .أحٌان كثٌرة أن ٌفك شفرة الوصول إلى المعنى إال بالمرور بالعنوان
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تعد خاتمة هذا البخث بوابة ال نقصد من ورائها  

تحدد . على قدراستنا هذه، بقدر ما ٌنبغً من خاللها فتح مجال واسع أمام دراسات أخرى

وما ٌفرضه من صراحة فً التحلٌلن على هذا االساس نحاول صٌاغة . سبل البحث العلمً 

: بعض النتائج التً توصل إلٌها البحث وهً كالتالً  

شهدت القصة القصٌرة عند العربتطور وازدهار واضح من خالل ظهور الترجمة ودور *

 .النشر والطباعة، أٌضا انتشار التعلٌم والبٌروقراٌطة

كشفت الدراسة عن سٌادة البناء التقلٌدي على القصة كونه أقدم األنساق وأكثرها شٌوعا، *

حٌث نجحت بعض القصص . وذلك من خالل سٌطرة التتابع فً بناء األحداث وغلبة الحبكة

 .فً بناءء حبكة متماسكة ذات بداٌة جذابة ونهاٌة مقنعة

خلقت القصة العربٌة القصٌرة مستوٌات لغة السرد، ووجدت تفاوتا واضحا فً هذا التنوع *

 .فالحوار ٌجسد العامٌة والمنولوج الفصحة

 ٌعد المكان دعامة اساسٌة فً البناء القصص  كما ٌختوي على مستوٌٌن *

 . فً قصة القط األسود وإضراب عمال الجبانات:مغلق 

 . ثالثٌة بهانة:مفتوح 

ٌعتبر الحدث من أهم العناصر فً القصة القصٌرة، كما أن الحدث ٌحتوي على عنصرٌن *

 .أساسٌٌن وهما الحبكة والحل أو لحظة التنوٌر

الشخصٌات المدروسة فً قصصنا مختلفة باختالف أنواعها، وهً البعد النفسً والبعد *

 .اإلجتماعً والبعد الجسمً

 .تستطع اصطٌاد اللحظة العابرة وتصوٌرها بعمق*



 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

89 

:قائمة المصادر والمراجع  

 .أدغر آلن بو، القط األسود، ترجمة خالد سعيد، دار األدب، بيروت- 01

 .البون إيديل، القصة السيكولوجية، ترجمة، محمود سمرة- 02

 .2008، 1الجاحظ عمرو بن بحر، البخالء، دار الكتاب العربي، دمشق، القاهرة، ط- 03

 .1955، دار بيروت، (النقد األدبي)محمد يوسف نجم، فن القصة - 04

دار  (االصولن النشأة، التطورن أوديست هوميروس  )محفوظ  كحوال، فن المطمح - 04

. 2009ط . نوميديا للنشر والطباعة والتوزيع د

ط . الشارفة. نور الهدى نوشن، مع األدب الملمحي، المكتب الجامعيي الحديث ج- 05

2006 .

هند سمير، توظيف العمل الفني كقيمة بصرية في تصميم غالف الكتاب األدبي - 06

. 2015بجامعة حلوان كلية الفنون الحميلة أطروحة  دكتوراه 

. 2002فالح الربيعي، قصص القرآن الكريم، رؤية فنية، ط - 07

 الهيئة العامة لقصور الثقافة، 2002ط يونيو .لدى فؤاد قنديل، فن كتابة القصة، د- 08

. ، تدقيق لغوي، محمد بدران123كتابات نقدية، 

 ، دار النشر دار الوفاء 2001خليل ابراهيم ابو ذياب،  دراسات في فن القص، ط - 09

 .إسكندرية-5354438: لدينا الطباعة والنشر، ت

 .2001، القاهرة، [ط.د]سيكولوجية اإلبداع الفني، دار غريب، شاكر عبد الحميد، - 10

، 1987، 1سمحي ماجد الهاجري، القصة القصيرة في المملكة العربية السعودية، ط- 11

 .الدادي األدبي، الرياض

محمد زغلول سالم، دراسات في القصة العربية الحديثة، منشأة المعارف اإلسكندرية، - 12

 .1ط

 



 

 
 
 
 
 
 

 

 



:فهرس المحتويات  

البسملة 

شكر وعرفان 

اإلهداء 

 أ..............................................................................................مقدمة

بطاقة فنية للكتاب : الفصل األول

 02..................................................... دراسات في فن النصللكتاببطاقة فنية 

ملخص مضامين للكتاب : الفصل الثاني

 05.......................................................................التعريف بالكاتب -

 06.......................................................القصة القصيرة وإشكالية البناء -

 11.......................................................الجاحظ وزيادة القصة القصيرة -

 15.............................................................................القط األسود -

 24..................................فؤاد قنديل ثالثية بهانة من مجموعة عسل الشمس -

 30............................المستحيل بين القصة القصيرة واإلنماط األدبية المناظرة -

 36...............................................................مسرحية عمال الجبانات -

 40.................................................................مسرحية إنذار العجوز -

 46..................................................................مسرحية إيبو العجوز -

 53...................................................، رجل في المدينة99الفتى مهران  -

 59...................تجربة الحكيم في األدب الالمعقول في مسرحية يا طالع الشجرة -

 64.............................................جماليات القصة القصيرة دراسات نصية -

 71.....................االتجاهات الفنية للقصة القصيرة في المملكة العربية السعودية -

 75...................................................قصص األطفال بين الواقع والمثال -

 82...............................................................رؤية نقدية حول الكاتب -

 87...........................................................................................خاتمة



 89......................................................................قائمة المصادر والمراجع

 91..............................................................................فهرس المحتويات

 الملخص



 

 
 
 
 
 
 

 

 



  :ملخص 

 تعتبر القصة إحدى أحدث االشكال األدبية النثرية في اللغة العربية، وقد انتقلت القصة 

القصيرة من اللغة األوروبية إلى اللغة العربية في القرن العشرين بعد أن مرت بالعديد من 

التحوالت وشابه الكثير من التطوير في الشكل والبناء في القرن التاسع عش في أروبا 

اللذان يدين لهما كتاب وقراءة " جوجول" والروسي " موبيسان" خاصة على يد الفرنسي 

 .واألدب حول العالم بالكثير من الفضل. القصة القصيرة

أما في العالم العربي فقد أدت حركة الترجمة في مطلع القرن العشرين إلى تعريف القراء   -

والكتاب لعربي بهذا اللون األدبي، ويعتبر الجاحظ وفؤاد قنديل وأحمد زط من كتاب القصة 

 .القصيرة الحديثة باللغة العربية

 :الكلمات المفتاحية 

 .القصة القصيرة

 .النقد األدبي

 .القط االسود

 .المرآة العربية

 

 

 

 

 

 

 

 



 :ترجمة الملخص للفرنسية 

 Lanouvelle est l’une des formes littéraires les plus récentes de 

prose en langue arabe. La nouvelle sur la langue européene a été 

transféré à la langue arabe au XXe siècle, après avoir subi de 

nombreuses transformations et a été entachée de nombreux 

développepents. Dans la forme et la construction au XXe siécle, 

notamment aux mains du «mobisan» fracais et de gogol russe, à qui 

les nouvellistes et les lecteurs du monde entier doivent beaucoup de 

mérite dans le monde arabe, le mouvement de la traduction au début 

du XXe siécle a conduit à introduire le lecteur et l’écrivain arabe à 

cette couleur littéraire. Al-jahiz, fouad kandil,ahmed zalat, ainsi que 

hussein haykala sont considérés de la histoire courte arabe. 

Les mots clés  

Histoire courte 

Critique littéraire 

Le chat noir  

Femme arabes 

 

 

 

 

 

 



 :ترجمة الملخص لإلنجليزية 

 The short story is one of the most most recent literary forms of 

prose in the arabic language. The short story about the european 

language was transferred to the arabic language in the twentieth 

century, after it went through many transformations and was marred 

by a lot of development in form and construction in the twentieth 

century, especially at the hands of the french « mobisan» and russian 

gogol, to whom short story writers and readers around thee world owe 

a lot of credit in the arab world, the translation mouvement at the 

beginning of the twentieth century led to the definition of the arab 

reader and writer with this literary color. 

Key words 

Short story 

Literary criticism 

Black cat  

Arab women 

 

 

 


