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 مقدمــــــة
 

 أ 
 

 الفكرة ھذه وعبر دوستویفسكي یقول كما اإلنسان، في اإلنسان معرفة األدب لنا یتیح

 .باآلخر األنا تجمع التي األخوة عالم إلى ننطلق عندئذ لإلنسان، المشترك الجوھر لنا یبرز

 أي خصوصیتھ نفسھ الوقت في یحتوي لكنھ باآلخر التأثر یحوى قد األصیل فاإلبداع

 .ثقافتین بین والتأثر التأثیر من البد كان لذا منھ، مفر ال باألخر التأثر ألن الخاصة، بصمتھ

 وحجر األول المنطلق كانت ودراستھ التأثیر قضیة أن القول في المبالغة من لیس

 ألدیب یؤرخ أدبي تاریخ یكن ولم التاریخي، المنظور ذي المقارن األدبي الدرس في الزاویة

 ألدبي العمل أو األدیب تأثر عن الحدیث من یخلو بكاملھ، أدب أو بعینھ أدبي أوعمل معین

 التأثیر كان أم ذاتھ األدب نطاق في داخلیة منابع من وافدا التأثیر كان سواء بغیره األدب أو

 .أجنبیة منابع من وافدا

 زمان كل في أدبي عمل كل وإنما فراغ، في أو فراغ من تنتج ال األدبیة فاألعمال

 األعراف یشمل المحیط وھذا األدبي، المحیط تسمیتھ یمكن فیما ویتوجھ أو ینتج ومكان

 الدارسین دفعت والتأثر التأثیر فدراسة األجنبیة، الثقافات وكذلك ،الموروثة األدبیة والتقالید

 شئنا أقل تكون أخرى بعبارة أو الثانیة، الدرجة من وآداب أدبیة وأعمال أدباء اختیار إلى

 والمادة خصبا الدراسة مجال یكون الحالة ھذه ففي ،)المؤثر( لمقارنة اآلخر الطرف من

نھ غیر األحیان، بعض في صحیحا ھذا كان وربما مضمونة والنتائج غزیرة ّ  في یمكن ال أ

 من كبیرا أم كان صغیرا بكاملھ أدیب أي أو أدبي عمل أي أو أدیب أي استثناء الواقع

 وتتبعھ التأثیر إثبات مجرد عند تتوقف التأثیر دراسة ولیس اآلخرین، تأثیر تحت الوقوع

 ناحیة من سواء األدبي للعمل فھما تزیدنا وال شیئا تفیدنا ال الدراسات ھذه فمثل وتسجیلھ،

 دارس یكتفي أال فالمفروض بعامة، األدبیة للظاھرة فھما تزیدنا وال المتأثر، أو المؤثر

 بناء في التأثیر ھذا نتیجة لیرى الدراسة یتابع أن علیھ وإنما واقتفائھ التأثیر برصد التأثیر

 نتاجھ في وظفھ وكیف اآلخرین، من استقاه الذي الرافد بھذا األدیب فعل وماذا األدبي العمل

 نحن ما وھذا أدبیین، عملین أو أدبین بین حرفیة محاكاة نجد أن جدا النادر من إذ األدبي،

 عربیة ثقافة یمثل مصري أحدھما أدیبین بین مقارنة دراسة إجراء خالل من إبرازه بصدد



 مقدمــــــة
 

 ب 
 

 وغي تیمور محمود من كل بین مقارنة دراسة آخر بمعني غربیة، ثقافة یمثل فرنسي وآخر

 .األقصوصة فن في موباسان دو

 األدبین بین والتأثر التأثیر وعالقة األدبیة الدراسات في البحث ھذا ألھمیة ونظرا

 تأثیر طبیعة على الضوء تسلیط بغرض الدراسة ھذه إلجراء ارتأینا والغربي، العربي

 أثرت التي العدیدة إبداعاتھ في سببا یكون أن منھ جعل الذي األمر تیمور في موباسان

 أن باعتبار المقارن األدب مجال في والدارسین النقاد اھتمام في سببا وكانت األدبیة الساحة

 نطرح أن یمكن ھنا ومن تیمور، لدي رائدة أدبیة أعمال ظھور في سببا كان والتأثر التأثیر

  :في المتمثلة األسئلة من عدد

 تیمور أعاد وكیف التأثر؟ ھذا تمثل وفیما موباسان، دي بغي تیمور محمود تأثر كیف

 أدبي أسلوب إلى الوصول في أخذه ما ساعد وھل جدید؟ من موباسان عن أخذه ما صیاغة

 خاص؟ جدید

 تیمور محمود حول عدیدة دراسات إلجراء والدارسین النقاد ببعض أدى ما ھذا

 بینھما والتأثر التأثیر عالقة من جانب وإبراز بموباسان تأثره إلى التلمیح مع األدبي وإنتاجھ

 في موباسان تأثیر عالقة في الباحثین بین ومن القصصیة، تیمور أعمال في ترجمت والتي

 :المثال سبیل على نذكر تیمور محمود

 أدب كتابھ في الشریف بن ومحمود روائیا، تیمور محمود كتابھ في حمدي حسن

 العربیة، القصة رائد تیمور محمود كتابھ في الحكیم ونزیة والتاریخ، للحقیقة تیمور محمود

 العربي األدب كتابھ في ضیف وشوقي العالمي، األدب فنون كتابھ في راغب ونبیل

 بین حقیقیة بمقارنة تقم لم أنھا األعمال ھذه على والمالحظ وغیرھم، مصر في المعاصر

 بدراسة نقوم جعلنا ما ھذا والتأثر، التأثیر عالقة على متفرقة تلمیحات كانت وإنما الكاتبین

 سبب ھناك أن كما تیمور، في موباسان تأثیر معالم توضیح أجل من المجال ھذا في مقارنة

 باألدب المتعلقة الدراسات ھذه بمثل مكتبتنا نقص في والمتمثلة الدراسة بھذه نقوم جعلنا آخر

  :التالیة الخطة اتبعنا وقد المقارن،



 مقدمــــــة
 

 ج 
 

 أما نظري جانب والثاني األول الفصل فكان فصول، ثالثة إلى ھذه دراستنا قسمنا فقد

 .تطبیقیة دراسة واألخیر الثالث الفصل

 ثقافتھ ومصادر نشأتھ حیث من تیمور محمود حیاة عن حدیثنا كان األول الفصل ففي

 في رغبھ الذي محمد وأخیھ مصر، في مكتبھ أكبر صاحب باعتباره والده من أخذھا التي

 األدب على اطلع وھناك االستشفاء قصد سویسرا إلى انتقالھ وكذا الغربي، األدب دراسة

 في انعكست التي) والواقعیة الطبیعیة( الحدیثة الغربیة بالمدرسة لیتأثر والروسي الفرنسي

 .القصصیة أعمالھ

 والشكل المصطلح حیث من األقصوصة إلى تطرقنا فإننا الثاني، الفصل في أما

 من لكل بتعریفنا وذلك العربي األدب في ومفھومھ المصطلح إشكالیة فأخذنا والموضوع،

 إلى تطرقنا ثم األدبیة، األجناس ھذه بین والعالقة والحكایة والروایة واألقصوصة القصة

 للموضوع، منھما لكل الخاصة والرؤیة وموباسان، تیمور عند تشكلھ وكیفیة الموضوع

  .القصیرة القصة منھا تتكون التي والعناصر القصصي الشكل إلى تطرقنا للشكل وبالنسبة

 إجراء خالل من مقارنة دراسة عن عبارة كان فقد الثالث الفصل یخص فیما أما

 بعنوان والثانیة تیمور لمحمود الموت مھزلة بعنوان األولى أقصوصتین بین مقارنة

 األستاذ علینا اقترحھ منھج حسب التالیة خطوات متبعین موباسان، دي لغي الشیطان

 :مختلفة لمدارس تنتمي آلیات بین تولیفي جھد نتیجة وكان المشرف

 تیمور لمحمود الموت مھزلة أقصوصة خصائص بدراسة فیھ قمنا: الداخلي الدلیل

 بین واالختالف التشابھ نقاط أبراز مع لموباسان الشیطان أقصوصة إلى بالنظر

 وكیفیة والسببیة والواقعیة الطبیعیة والنظرة االجتماعیة الرؤى إلى بالنظر األقصوصتین

 .أقصوصتھ في تیمور محمود طرف من توظیفھا

 ومحمود موباسان دي غي بین والتأثر التأثیر عالقة فیھ أوضحنا: الخارجي الدلیل

  .بموباسان بتأثره واعترافاتھ األدباء، أقوال خالل من تیمور،



 مقدمــــــة
 

 د 
 

 إنتاجھ في تیمور رافق الذي السیاق فیھ وضعنا: الدال السیاق في الدلیلین وضع

 في موباسان رافق الذي السیاق وكذلك تیمور، فیھ عاش الذي الواقع خالل من القصصي

 عاش التي الفترة في الخصوص على وفرنسا العموم على أوربا وأوضاع القصصي إنتاجھ

 .فیھا

 وبراعتھ القصصیة، تیمور مسیرة خالل من تمثل: بالقیمة واإلحساس النقدي النظام

 منھ جعلت التي القصص ذهھ المصریة، ببیئتھ المتعلقة االجتماعیة المواضیع معالجة في

 .الحدیثة العربیة للقصة رائدا

 التأثیر عالقة إبراز على یقوم الذي المقارن المنھج على الدراسة ھذه في اعتمدنا وقد

 .المختلفة القومیة اآلداب بین والتأثر

 نقص إلى باألساس راجعة الدراسة، ھذه في عدیدة صعوبات تلقینا أننا العلم مع

 والمكتبات، الجامعات بین العدیدة تنقالتنا خالل من علیھا، الحصول وصعوبة العلمیة المادة

 .علیھا الحصول قصد الكثیر، الوقت منا أخذت التي

 وأن العلمي البحث الیسیر بالجزء ولو الدراسة ھذه تفید أن نأمل أخیرا ولیس وآخرا

 في العام التوجیھ من شيء وإلى المیدان ھذا في الباحثین ترغیب إلى سبیال ھذه دراستنا تجد

 في المقارنة بالدراسات االھتمام إلى دعوة بمثابة العمل ھذا یكون أن رجوأو بحوثھ

 األستاذ إلى واالمتنان والعرفان واالحترام الشكر بجزیل تقدمأ أن يیفوتن ال كما جامعاتنا،

 خالل من مشرف من أكثر كان الذي "رضوان لحسن" األستاذ الكبیر، الفضل صاحب

  .المعنوي والدعم والتوجیھ اإلرشاد خالل من الدراسة ھذه إنجاز في بذلھا التي المجھودات
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  )تیمور محمد سیرة في( تیمور محمود: األول الفصل

تیمور  محمد جده والد كان ثریة، أسرة في 1894 جوان 16 في تیمور محمود ولد

 فرنسا، غادرتھا أن بعد العثمانیة الحملة مع إلى مصر جاء وقد كردي، أصل من كاشف

قى في ّ لم وتر  الكاتب بعده من إسماعیل ابنھ وأصبح الجیش، قادة أكبر أحد أصبح حتى السّ

ّم ثم مصر، والي علي الخاص لمحمد  في ثم إبراھیم، الخدیوي دیوان في ھامة مناصب تسل

  .الباشا لقب منحھ الذي وإسماعیل عباس وسعید دیوان

 ومركزه االجتماعي ثروتھ جانب إلى إسماعیل كان" :)م1930- 1871(تیمور  أحمد یقول

ا ً  التي أوقاتھ الساعة أسعد یرى بالمطالعة، مولعا منھم، مجلسھ یخلو ال والعلماء بالعلم شغوف

شراء  النفیسة الكتب اقتناء في المغاالة مع مسألة تحقیق أو كتاب قراءة في یقضیھا

ا، ً   1".بالمطالعة علیھا واإلقبال واستنساخ

ا ثروة أحمد ابنھ عنھ ورث وقد: "المیراث عن نجده وفیما ً نھ وضیاع ّ ا ورث ولك  عنھ أیضً

والفرنسیة  العربیة مبادئ صغره منذ المنزل في تعلم فقد والمعرفة، بالعلم الشغف ھذا

ّقى بالمدرسة التحق ولما الفارسیة، من اوشیئ والتركیة في  وتسع الحدیثة، العلوم تل

  2".الفرنسیة

لغوي العالم ھو أدیبنا والد ویعد   ّ  مجلس عضو، )م1930-1871(تیمور  أحمد ال

لغتین آداب في المثقفین ومن الكتب، بجمع الكبیر الشیوخ المعروف بشغفھ ّ  العربیة ال

 دار" بعد مصر في الثالثة المكتبة وتعتبر التیموریة، بالخزانة تعرف ولھ مكتبة والتركیة،

 من المخطوطات بمجموعة تمتاز ذلك عدا وھي ،"األزھریة المكتبة"و "المصریة الكتب

 ألف مائتي على تحتوي فھي ومصورة، ومخطوطة مطبوعة على مؤلفات وتحتوي القیمة

ا تحتوي مجلد   .مطبوع ونصفھا مصور أو مخطوط نصفھا كتاب ألف عشر على ثالثة أیضً

                                                             
  .20، 19 ص ت،.د القاھرة، التألیف، دار مطبعة التیموریة، األسرة تاریخ: تیمور أحمد  1
 .25صفحة : نفسھ المصدر  2
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، )م1882-1814(باشا  تیمور إسماعیل لجده وافیة تراجم تیمور محمود كتب وقد  

لغات یجید كانالذي  ّ  ،"واإلیطالیة اإلنجلیزیة الفرنسیة، الفارسیة، التركیة، العربیة،" الست ال

 كما ترجم ،"قصص وكتاب فارسي عربي،" شعر دیوان لھا كان تیمور التي ولعمتھ عائشة

 .ومحمد إسماعیل لشقیقیھ

القراءة  وأحسن عوده اشتد وحینما الكتب، فیھ ما أكثر مكان في تیمور محمود نشأ

   ثقافي، زاد اكتساب على أعانھ ما أبیھ توجیھ وفي الزاخرة المكتبة تلك في ووجد والكتابة

 خاص طابع ذات وھي االبتدائیة الناصریة مدرسة دخل عمره من وفي السادسة

 اإللھامیة، لیلتحق المدرسة االبتدائیة تیمور ونال منتخبون، ممتازون معینة فأساتذتھا وشھرة

 تلك في وتعرض سنتین، فیھا ومكث العلیا الزراعة مدرسة ودخل الباكالوریاشھادة  ونال

 وزارة بإحدى التحق شفائھ وبعد العلیا، دراستھ عن فانقطع بالتیفوئید اإلصابة األثناء إلى

 ستة فیھا ومكث الخارجیة وزارة إلى انتقل ثم كاملة، سنة فیھا ومكث )العدل(الحقائیة 

 وخلق حیاتھ طیلة ذلك بعد لألدب لیتفرغ الحكومیة الوظائف عھده ذلك آخر وكان أشھر،

  .والعجز والحرمان بالنقص إحساسا نفسھ أصابھ في الذي المرض

ّقل وقد  إلى" السعادة درب"من القاھرة أحیاء من عدد بین أسرتھ مع تیمور محمود تن

 وشمالھا جنوبھا مصر مدن إلى وكذلك ،"الزمالك"إلى وأخیرا" الحلیمة" إلى" عین شمس"

 الغربیة إسبانیا،ألمانیا إیطالیا، سویسرا، فرنسا، أمریكا،"مصر خارج رحالتھ باإلضافة إلى

 ".وطشقند

 منھ استقى الذي بالریف اتصالھ إلى مناسبة من أكثر في تیمور محمود أشار وقد

نھ خاصة القصصیة، موضوعاتھ عدد من ّ  باشا أحمد والده مع الریف إلى الزیارة كثیر وأ

 الطبقة ومخالطة المصري االجتماعي الواقع ومعاینة والبساطة الریف حب غرس فیھ الذي

ّنظر أفرادھا أحد بحق أصبح فقد مصر، في االجتماعیة الكبرى  االجتماعیة مكانتھ إلى بال

 فكان المصریة، األحیاء أرقى تسكن التي الكردیة األصول ذات وأسرتھ العریقة المرموقة

 الطبقة ھذه فكانت المزري االجتماعي الواقع عن ویحادثونھ الطبقة الوسطى یجالس محمود

  .الواقع من مستوحاة قصصھ أغلب جاءت لذا فن القصة، كتابة في إلھامھ مصدر
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 أداة كتابتھ، واتخذھا الفصحى أتقن ثم )1919( بالعامیة األمر أول قصصھ كتابة بدأ

 ونظم في العامیة بلھجتھم الیومیة حیاتھم في الكادحة والطبقة الشعب أبناء قصصھ في صور

ا أدبیة قطعا وترجم المنثور الشعر شبابھ ً   .الفرنسیة عن وبحوث

النصائح  من إلیھ یسدیھ بما خیر مرشد لھ )1921-1892(تیمور  محمد شقیقھ كان

 تأثر وقد رفیعة، أدبیة وموھبة واسعة، ثقافة من لدیھ وبما السدیدة، واآلراء والتوجیھات

 ظھر والذي القصصیة، الكتابة في الواقعي المذھب نحو اتجاھھ في بأخیھ محمود تیمور

ا محمود بھا فأعجب ،"العیون تراه ما" األولى القصصیة مجموعتھ ا فيواضحً   دعاه إعجابً

لف أن إلى ّ   .)م1925( سنة" جمعة الشیخ" القصصیة باكورتھ فكتب غرارھا؛ على یؤ

بانھیار  محمود فشعر الشباب، وشرخ الصبا ریعان في وھو محمد أخوه يتوف وفجأة

نا وانزوى الیأس، وأصابھ حماسھ، وفقد آمالھ، بمرور  ولكن واإلحباط لألسى مستسلما حزیً

الفشل  نفسھ عن ینفض وراح الحیاة، على جدید من وأقبل قلبھ، في یندمل الجرح بدأ األیام

األدب  عالم في خطاه ومترسما الراحل، شقیقھ بھدى مھتدیا نفسھ على واعتمد واإلحباط،

 .جدیدة وروح بنشاط الكتابة على وأقبل واإلبداع،

 والصفات؛ الملكات من العدید أبیھ عن ورث قد تیمور محمود أن فیھ شك ال ومما

لغة، باألدب مغرما فقد كان ّ فا وال ً  والتألیف، للكتابة محبا واالطالع، والبحث بالقراءة شغو

 األدب فنون حب على وتنشئتھ واالطالع، القراءة إلى بتوجیھھ مبكرة سن منذ عني أبوه وقد

لغة؛ ّ َنھم العامرة أبیھ مكتبة على فأقبل محمود وال  ذخائرھا، من ویعب منھا، ینھل شدید، ب

  .مجانیھا من ویجني

ًة محمد ألخیھ فقده كان فقد الوحیدة، تیمور مأساة ھو المرض یكن لم  أخرى مأسا

 بصعوبة إال منھا الخروج یستطع لم واإلحباط، والتشاؤم الحزن من بحالة صبغت حیاتھ

 وفجعتھ حیاتھ، زلزلت ووجدانھ، نفسھ على وطأة أشد ثالثة مأساة مع موعد وكان على بالغة

 في المأساة تلك تركت وقد عمره، من العشرین في مازال وھو الموت الذي اختطفھ ولده في

نا مرارة  ال تنتھي، نفسھ ً  المحن تلك كل في وسلواه الوحید مالذه وكان ینقض ال وحز
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 وقد آالمھ، ویتناسى جراحھ، ویضمد أحزانھ، لیخفف إلیھا یھرع الكتابة ھو واألحداث

 .مؤلفاتھ إنتاجھ وكثرة غزارة في ذلك انعكس

المحافل  وتقدیر اھتمام ونال والنقاد، األدباء وتقدیر بحفاوة تیمور محمود حظي وقد

 بھ اھتمت كما العربي، والوطن مصر في المختلفة والجامعات األدب ونوادي األدبیة

 .والعالم مصر في والدارسون األدباء أدبھ على وأقبل وأمریكا، جامعات أوروبا

 األدباء في مؤتمر: مثل األدبیة، المؤتمرات من العدید في مصر تیمور محمود لَ ومث

الدراسات  ومؤتمر أیضا، )م1954( سنة ببیروت القلم ومؤتمر ،)م1954( سنة بیروت

  .دمشق في األدباء ومؤتمر ،"بباكستان بشاور" جامعة في اإلسالمیة

لغة مجمع جائزة القصصي إنتاجھ نال كما ّ لبث  ، وما)م1947(سنة  بمصر العربیة ال

ا أن عین ً وفي "، )م1950(سنة  لآلداب الدولة جائزة على ، وحصل)م1949(عام  فیھ عضو

 واصف" جائزة منحھ بباریس) مصر/فرنسا(جمعیة  التحكیم ھیئة قررت ،)م1951(عام 

 عام ، وفي..."أخرى وقصص القریة عزرائیل" الفرنسیة إلى ترجم◌ُ  الذي كتابھ عن "غالي

ا األولى الطبقة من استحقاق وسام الدولة منحتھ بالجزیرة بقصر الحریة 1962  ألدبھ تكریمً

ا ً نھ القصصي وتقدیر ّ   1".لف

 لرعایة األعلى المجلس من ،)م1963( سنة األدب في التقدیریة الدولة جائزة ومنح

  .مناسبة من أكثر في وكرمتھ وأمریكا والمجر روسیا جامعات بھ واحتفلت الفنون واآلداب،

والقصة  والمسرحیة القصة شمل فقد والتنوع، بالغزارة تیمور محمود إنتاج یتمیز

لغویة، والدراسات األدبیة والبحوث القصیرة العربي األدب اتجاھات ّ لف كما ال ّ  كتابھ وھذا أ

األخیرة  المائة السنین ھذا في ویّتسم العربي األدب في نقدیة دراسة عن عبارة األخیر

 إلى بعضھا ترجم عمال، خمسین عن تنوف فھي الروائیة آثاره أما بالموضوعیة، الكتاب

استوحاھا  روایات عن فضال وتاریخیة وتراثیة عصریة قضایا حول تدور وھي لغات شتى

                                                             
  .13، ص 2004، القاھرة اآلداب، مكتبة روائیا، تیمور محمود: حمدي حسین  1
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ا ورسم الفرعونیة الشخوص حول أدارھا روایات أو رحالتھ من ً عرفھم  لرجال جمیلة صور

 :المطبوعة مؤلفاتھ ومن" األندلس طارق" روایة في األندلسیات موضوع وتناول قرب عن

 "خلیل خان في كیلوبترا"و ،1928" أفندي رجب"و 1925" العبیط سید الشیخ: "القصص -

  ".مجھول نداء"و" شلبي الحاج" ،1947" الریح مھب في سلوى"و

 ،1956" قریش صقر"و ،1949" خمر الیوم"م، و1945" خالدة حواء" :المسرحیات -

 الكثیر ترجموقد ُ ،"الحضارة معجم"و "العربیة لغةال مشكالت" كتبھ ، ومن"اإلنسان النبي"و

لغات بعض إلى القصیرة أقاصیصھ من ّ   .األوربیة ال

لغات أثرإلى الت االمی البساطة شدید أسلوبھ كان ّ  القصصیة لغتھ وكانت األوربیة بال

لغة التعبیر على حرصھ مع بسیطة صافیة، ّ   .الفصحى بال
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طھ  قال كما الحدیث، العربي األدب في األقصوصة فن مؤسس ضیف شوقي اعتبره

ا أن أصدق أكاد ال"، )1889/1973(حسین  ا كاتبً المثقفة وغیر  الجماھیر إلى وصل عربیً

 تكتب حتى ما بعض یستمعون الناس یكاد وال تكتب تكاد فال أنت؟ إلیھا وصلت كما المثقفة

لھ االستئثار فیستأثر یقھرھا التي المدینة إلى الفاتح یصل كما قلوبھم إلى یصل ّ   1."ك

" لوزان" إلى ذھب عندما 1973 صیف في النھایة من حیاتھ قصة واقتربت 

لف أن بعد ،1973 أغسطس 25 في األدب سماء عن النجم ذلك لالستشفاء وأفل ّ  للمكتبة خ

ا العربیة ً ا زاخر ً  المسرح وفي القصصي الفن وفي واألدبیة النقدیة الدراسات في تراث

ا ذكرنا والرحالت كما والتراجم ً  .سالف

عدة  اجتماع نتیجة كان الذي الفني، إنتاجھ حیث من زاخرة تیمور محمود حیاة كانت

 مصر، في المكتبات أكبر یظم الذي األسري محیطھ بسبب النبوغ على ساعدتھ عوامل

ا كانت األمور ھذه عایشھا، التي المجتمع وأوضاع مطالعاتھ إضافة إلى إنتاجھ  تنوع في سببً

ثقافتھ؟  تیمور محمود استقى أین من الباب، ھذا في للتساؤل مجاال ھذا یفتح أال ولكن الفني،

 األدبي إنتاجھ تنوع إلى أدت التي الثقافة ھذه منھا استقي التي المصادر أھم ھي وما

  .القادم المبحث في سنوضحھ ما وھذا الخصوص؟ وجھ والقصصي على

   

                                                             
  .7ص ،1996 سبتمبر 6 ،)1247( عدد الحیاة، جریدة تیمور، محمود ، فلسطین ودیع: عن نقال  1
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  .ثقافتھ مصادر: الثاني المبحث

 لنا في وتعطي تجربتھ لتكتمل ثقافتھ، تیمور محمود منھا أخذ التي المصادر تعددت

وطنیة  أكانت سواء محافل عدة في بھا وكرم جوائز عدة بھا نال قصصیة مجموعات األخیر

التي  ھي أساسیة بثالث ثقافتھ محمود منھا استقى التي المصادر تحدید ونستطیع دولیة، أم

  . الفنیة الوجھة ھذه بھ واتجھت كاتبًا، منھ صنعت

 القراءة وأخوه أبوه فیھ یقدس بیت في نشأ فقد أسرتھ، ھو األول المصدر كان  

 مصادرھا تنوعت ثقافة وھي الواسعة الثقافة تحصیل إلى الدائب السعي والتألیف ویمجدان

 بالطبقة وثیقة صداقة صالت باشا أحمد ألبیھ كان فقد واألجنبیة، العربیة واإلسالمیة بین

 العلماء من ، وغیره)م1905-م1845(عبده  محمد الشیخ أمثال مصر من في المثقفة

 أبناؤه فیھا یشارك كان ندوات فھي بیتھ، في الثقافیة یعقدون ندواتھم كانوا الذین واألدباء

ا أن لھ مھد مما فعالة مشاركة ِّم إلمامً ا یل ً  محمد" أخوه كان كما اإلسالمیة، بالثقافة عمیق

 جعاله وشغفھ حبھ لكن الطب، لدراسة برلین رحل إلى قد األخیر ھذا كان حیث" تیمور

ا األدب على لیطلع فرنسا إلى یھاجر ا الفرنسي واألدب األوربي عمومً لذان خصوصً ّ  تركا ال

 1914 عام سنوات ثالث بعد مصر إلى وأعمالھ لیعود قصصھ وعلى حیاتھ في الكبیر األثر

ِ  مسرحیات ونھض ووضع عائلیة تمثلیة فرقة فأنشأ  خالل من المصري، المسرح بسویة◌

 لمحمد وكان الفرنسي، بالمسرح لتأثره الكبیر استخدمھا التي واقتراحاتھ النقدیة مقاالتھ

 وخیر األعلى مثلھ األكبر أخوه حیث كان منھ وقربھ - محمود -الصغیر بأخیھ قویة عالقة

 واسعة ثقافة من یملكھ لما وآرائھ السدیدة وتوجیھاتھ بنصائحھ التمسك خالل من لھ مرشد

تى الرأي، وحكمة نظر وبعد ثر محمود أن حّ ّ  المذھب نحو باتجاھھ كتاباتھ وھذا في بھ تأ

ا ظھر والذي القصصیة، كتاباتھ في الواقعي ً  لمحمد األولى المجموعة القصصیة في واضح

ا محمود بھا فأعجب" العیون تراه ما" لف أن دعاه إعجابً ّ  على األولى مجموعتھ القصصیة یؤ

 بھ اتصل الفرنسي الذي األدب وخاصة الغربیة الثقافة أسرار على أطلعھ كما غرارھا،

ا اتصاال ً  التفكیر وغریبة من جدیدة ألوان على عینیھ فتح مما فرنسا في دراستھ أثناء وثیق

ا شیئا عنھا لیعرف یكن لم األدبي ً  .مغالیقھا أخوه لھ یفتح لم لو واضح
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فسافر  الفرنسیة، بالثقافة األمر أول في المباشر اتصالھ في فیتمثل الثاني المصدر أما

 روائع یتذوق ألن ذلك لھ فمھد الفرنسي، األدب استھواه وھناك لالستشفاء سویسرا إلى

تاب كبار أعمال في األدب الفرنسي ّ  كما والواقعي، الطبیعي المذھب رواد من والشعراء الك

ا بھ أعجب الذي الروسي باألدب الحقة فترة اتصل في ا إعجابً ً  الواضحة أثاره ترك شدید

 .وروایات قصص من مما كتبھ كثیر على

والمالحظات  الوقائع من ینضب ال بمعین الشخصیة تجاربھ ھو ثالث جانب وھناك

یعیش  كان فقد كتبھا، التي القصص من الكثیرة المجموعات ھذه حولھا تدور التي واألحداث

باختیار  أولع التي الدنیا، الطبقات بأبناء یتصل أن لھ مھد مما شعبي حي وسط یقع بیت في

: وھي للریف أخذه على احریص أبوه وكان: "سلوكھم یراقب وأن بینھا من قصصیة أبطال

 طوال بھا القیام على محمود حرص سلوكھم زیارات یراقب وأن بینھا من قصصیة أبطال

 وحیاتھم سلوكھم على ویحادثھم ویتعرف الفالحین من یقترب جعلھ مما حیاتھ،

  1."ومشكالتھم

 لھا كان كما وأحداثھا، قصصھ لشخصیات اختیاره على أثر المعایشة لھذه وكان

ا ویبعد بھا یقرب كان التي لغتھ على أثارھا ً لغة على أحیان ّ  عن صدوره الفصحى، ال

 أن نجد حیث واالجتماعیة؛ الثقافیة ومكانتھا قصتھ أحداث حولھا التي تدور الشخصیة

لغة یكتب الفنیة بدایة مسیرتھ في كان محمود ّ  فأعطى الشعب لغة تعتبر التي العامیة بال

 فكانت بالفعل المعاش الواقع في موجودة ھي كما والروائیة أدوارھا القصصیة شخصیاتھ

ا ً ا تعبیر ً  األوساط في بالفعل موجودة ھي كما المعاشة المزریة والمشاكل األوضاع عن صادق

  .المصریة 

 یسمیھ كان ما أو الجدید، االتجاه إیثار في أخیھ بفضل تیمور محمود اعترف وقد

تى محمال -یقول كما- عاد فیقول فقد أوربا من بھا جاء التي "اآلراء  الثوریة" ّ  اآلراء بش

 من تخلو ال بعاطفتین محمود یستغلھا كان أراء وھي إلیھ بھا یتحدث كان الجریئة التي

 في تتغلغل أخذت ثوریة نزعة ولیدة أراء وھي الحذر، وعاطفة عاطفة اإلعجاب التفاوت،
                                                             

 ،1 ط القاھرة، للطباعة، نوبار دار والتطبیق، النظریة بین المقارن األدب: إبراھیم الرحمان عبد  1
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تاب األدباء من طائفة وتجلب، المصریة الحیاة ّ  أتباع من وخاصة مصر في القصة وك

 من" تیمور محمود"و" عبید عیسى"و" الشین طاھر"كان  التي" الحدیثة المدرسة"

  1.."روادھا

 لیلة ألف" حكایات الفترة ھذه في الثقافیة بروافده یتصل ما في اعترافاتھ وتطلعنا

 احس نفسھ في لدتوو شغفتھ قد وكتابتھ" المنفلوطي لطفي مصطفى" وقصص "ولیلة

ّتجھ والتي بعد، فیما كتبھا التي قصصھ یلون ظل ارومانسی  اوواقعی اطبیعی ااتجاھ فیھا ا

ا ُ  یقضي – نفسھ عن ھو فیما یقصھ – كان فقد صارمً  في تعقد كانت التي األدبیة مسیاتاأل

 والمالحظ القدیمة، العربیة األشعار وإنشاء" ولیلة لیلة ألف"روایة  قراءة في والده، منزل

ثر التي المرحلة الواقعیة ھي القصصي نتاجھ في ّ  Guyموباسان دي غي" بكتابات فیھا تأ

De Maussant إمیل زوال"و" Emile Zola.  

 تكوین على عملت محلیة لمؤثرات األجنبیة المؤثرات ھذه بجانب محمود ویدین

 *"ھیكل حسین لمحمد" "زینب روایة: "ھما قصصیتین محاولتین في تتمثل نزعتھ الواقعیة

لفھا عام التي ّ  مصریة فتاة على القصة أحداث وتدور 1914 عام مرة ألول ونشرت 1912 أ

 الحقول، في عملھا خالل من قوتھا كسب إلى جاھدة تسعى الریف في تعیش "زینب" اسمھا

نھا إال والعمل الفقر فقیرة أتعبھا فتاة وھي ّ  حامد حب في وقعت ناعمتین یدین ذات جمیلة أ

 الذي إبراھیم إلى تمیل أنھا غیر حسین یتزوجھا أن األقدار المزرعة وشاءت صاحب ابن

                                                             
  .105 ص والتطبیق، النظریة بین المقارن األدب: إبراھیم الرحمان عبد  1
 حنین بقریة م1888 دیسمبر 20 في ولد مصري، شاعر و وأدیب سیاسي :ھیكل حسین محمد *

 بالقاھرة الخدیویة الحقوق مدرسة في القانون درس بمصر، الدقھلیة بمحافظة المنصورة بمدینة الخضراء
 فرنسا في السوربون جامعة من الحقوق في الدكتوراه درجة على حصل ،1909 عام في منھا وتخرج

 بأحمد واتصل بالصحافة عمل كما سنین، 10 المحاماة في عمل مصر إلى رجوعھ ولدى ،1912 عام
 تولى وغیرھم، أمین وقاسم عبده محمد بالشیخ تأثر كما بتوجیھاتھ، والتزم بأفكاره، وتأثر السید لطفي
 األمم في مصر وفد رأس كما ،1945 عام العربیة الدول جامعة میثاق على التوقیع في السعودیة تمثیل

  .عاما 68 یناھز عمر عن م 1956دیسمبر 8 في توفي مرة، من أكثر المتحدة
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 بالمرض، إصابتھا بعد زینب بوفاة مأساویة الروایة نھایة وكانت الشعور یبادلھا كان

  1).م1930-1858( "المویلحي لمحمد"*"ھشام عیسى بن حدیث"و

ثر كما ّ  جبران" رأسھم وعلى المھجر شعراء خاصة الشعراء من بعدد محمود تأ

 جبران كتبھا الخواطر من مجموعة على یحتوي والذي" المتكسرة األجنحة" مؤلفھ خلیل في

 حول آرائھ فیھا وأبدى النفسیة خلجاتھ عن فیھا فعبر المنثور، الشعر طریقة على "جبران

 فصھر المسیح، ومواعظ أیوب وسفر سلیمان نشید نبرتھ في یحاكي صادق المجتمع بأسلوب

 في والمقھورین المعذبین جمیع ھموم فیھا وحمل خیالھ أفاق فیھا وجدانھ ووسع فیھا

  .تیمور وجدان في خاص تأثیر لھا كان التي الرمزیة بنزعتھ الرومانسیة األرض،

 علیھا، یطلعھ محمد أخوه كان التي المترجمة القصص من عدد محمود قرأ كما

ا والتي لعبت ً ا دور  سن وفي األمر بادئ وفي القصصي، الفن خبایا على اطالعھ في ھامً

ھ، مالئمة كانت والتي البولیسیة القصص على كان یطلع مبكرة ِّ  كذلك األمور بین ومن لسن

ا لعبت التي ً ا كبیر ً ا تترجم كانت التي والمجالت الصحف ھي تكوینھ في دور ً  من عدد

ا أبیھ مكتبة أمدتھ كما القصصیة، وأعمالھ مقاالتھ فیھا اآلخر ینشر ھو وكان القصص

                                                             

 لمقامات واضح إتباع وھناك المقامات، طریقة على 1908 سنة مسلسل عن عبارة المویلحي نشرھا *
 األساسیة الشخصیة اختار كما المسجوع، األسلوب فیھا المویلحي اختار والشكل األسلوب في الھمذاني

 ملیئة روحاً  المویلحي لھا وأعطى الھمذاني، قامات راوي نفسھ" ھشام بن عیسي" شخصیة القصة في
 الحیاة في والفساد القصور مواطن على وتقف االجتماعیة العیوب تكشف ناقدة وسخریتھ بالسخریة،

 في وري الكاریكات التشخیص إلى المویلحي واتجھ اإلدارة، رجال وبین الحكومة، دواوین وفي العامة
  .القصة ھذه في الفنیة طریقتھ قطب ھو ھذا وكان والمواقف الشخصیات رسم

 وحین 1883 سنة الثاني كانون من السادس في لبنان شمال بشري بلدة في جبران خلیل جبران ولد *
 أسرتھ أبواب الفقر طرق والده سجن وبعد ألیشاع، مار مدرسة في دخل عمره من الخامسة جبران بلغ

 لبنان إلى جبران عاد 1898 وفي بوسطن، مدینة في الصیني الحي في ونزلت أمریكا إلى كاملة فرحلت
 القلمیة الرابطة 1920 سنة في أسس بوسطن، إلى عاد 1901 وفي الحكمة، مدرسة دخل بیروت وفي

 ،″وزبد رمل″ باإلنجلیزیة كتبھ وتتالت باإلنجلیزیة، النبي كتاب 1923 في اصدر لھا، عمیداً  وانتخب
 السنة نفس في لبنان إلى رفاتھ ونقل 1930 نیسان 10 في بنیویورك فنسنت القدیس مستشفى في توفي
  .بشري قرب سركیس مار دیر في ودفن
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 كتب إلى أمیل وكنت: "یقول كما الفترة تلك في یمیل وكان محمود مترجمة، غربیة بروایات

 1."والمفاجآت المغامرات

 Arthur Conan 2*دویل كونان آرثر السیر" لـ" ھولمز شارلوك" روایات قرأ كما

Doyle )1859-1930وأعجبتھ الروایات ھذه فتنتھ وقد الغربیة، الروایات من وغیرھا )م 

  .إلیھا وتدفعھ إلیھا القارئ تشد التي حیلھا ومفاجأتھا

 نفسي وأغلق إلى أخلو فألفیتني: "یقول نجده حیث أثمرت، أن ھذه القصصیة قراءتھ تلبث لم

 ضابط إنجلیزي بطلھا األحداث، ھندیة قصة أدبج وأقالمي أوراقي إلى وأجلس دوني، الباب

 وجعلت للقصة إلیھا، أساء ممن وینتقمون لھا یثأرون أھلھا فینبري وطنیة، فتاة على یجني

ا ً ا عنوان   ".الرفیع الشرف" ھو عظیمً

لھ القصة، ینشر لم أباه ولكن نشرھا، إلیھ یطلب أبیھ إلى وأسرع ّ  دون رآھا ولع

  .القصة بفن تیمور لمحمود المبكر االھتمام تؤكد الحادثة ھذه فإن ذلك ومع مستوى النشر،

 الغرب على اطالعھ إلى باإلضافة متعددة تیمور منھا استقي التي المصادر تعدد إن

 أو الترجمة طریق عن كان ھل بالغرب؟ تیمور محمود تأثر كیف لكن واسع، من باب

  3الغربیة؟ بالثقافة االتصال المباشر

   

                                                             
 ،1968 القاھرة، ،299 العدد االجتماعي، اإلصالح مجلة قصصیا، أصبحت كیف: تیمور محمود  1

  .4ص
 ة بغني لیست عائلة من ولد اسكتلندا، – بادنبورغ) دویل( ولد. الخیالیة ھولمز شارلوك شخصیة مبتدع  2

 سنوات ثمان وبعد) بل جوزیف.  د( أستاذة بشخصیة كثیرا تأثر و إدنبورغ جامعة في الطب درس وقد
 اللون ذات الغرقة" بعنوان لھ قصھ أول بكتابة قام وفعالً  قصة بكتابة آرثر فكر الطب في العمل من

 مع صراع حیاة دویل عاش ى أخر قصة طرح على شجعتھ مما الناس قبل من ترحیب والقت" القرمزي
 قتلھا أراد ولذا شخصیة منھ أكثر شھره على حازت قد أا یعتقد فھو ھولمز شارلوك المبتكرة شخصیتھ

 اعتراضات القى أنھ إال) ھولمز شارلوك قضیة( الشھیرة روایتھ في قتلھا حیث بالفعل ذلك حصل وفعالً 
 متغیرة حیاة دویل عاش للحیاة، الشخصیة أعاد حیث ورائعة مذھلة بحركة وقام ومحبیھ جمھوره قبل من

ً، وكان بالمغامرات ملیئة  من رجلین بإنقاذ قام وقد حربیاً  ومراسالً  وریاضیاً  حیتان، وصیاد مؤرخا
  .روایاتھ في اتبعھا التي األسالیب نفس باستخدام ما براء أثبت عندما شنقا الموت

  .06 ص قصصیا، أصبحت كیف: تیمور محمود  3
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   .بالغرب تأثره: الثالث المبحث

 بالمرض إصابتھ وبعد واإلسالمیة العربیة الثقافة على تیمور محمود اطالع بعد

 أن ذلك لھ سمح كما الروسي األدب على اطلع وھناك المعالجة بغیة سویسرا سافر إلى

 الواقعي المذھب رواد من والشعراء األدباء أكبر أعمال في الفرنسي روائع األدب یتذوق

  .والطبیعي

الفرنسي  وخاصة العالمي واألدب جھة من القصصي األدب في تیمور اتصال تعمق

منذ  التأثیر أكبر علیھ یمارس كان الذي تیمور محمد أخیھ طریق عن أخرى جھة من

میوالتھ  لكن الحقوق، م لدراسة1911سنة  فرنسا إلى سافر قد تیمور محمد الصغر كان

 یعب والمسرحیة القصة خاصة األدب إلى وینصرف الحقوق دراسة یھمل جعلتھ األدبیة

 معھ، والتعاطف العادي اإلنسان عن التعبیر من طالع ما البلد ھذا في جذبھ وقد منھا عبًا،

 دیمقراطیة ببذرة ذھب ،)ومصر فرنسا من كل في( االجتماعیة الحیاة بین وھالھ الفارق

ا نمت ً ا ھناك نمو  الثورة على وحفزتھ اإلصالحیة واألفكار بالمشاعر نفسھ فمالئتھ فكریً

ا بالده في األدب وشعر بمشكلة[...]  األدبیة ً  أن (...) نظره في المشكلة كانت قویًا، شعور

  1."المصریة على البیئة یعبر ال األدب

 األول لمجتمعین المقارنة نظرتھ خالل من وھذا التغیر روح تیمور محمد عند نمت

 ما یصلح أن فأراد واألمیة الجھل علیھ یسیطر مستعبد والثاني الفردیة الحریة فیھ متحرر

 التحرریة األفكار عن ال یعبر مصر في األدب أن نظره ففي أدبیة، بثورة والقیام ھو موجود

نھ عبارة ّ  المجتمع ویخرج العقول الذي ینور األدب ھو الحق األدب أن فرأى ترھات عن وأ

نھ جھلھ بمعنى من ّ  ما ھذا وكان واقعي بأسلوب االجتماعیة الحیاة عن التعبیر من البد أ

 على ویطلعھ محمود أخاه یراسل الفترة تلك في وكان .القصصي فنھ بالفعل في صوره

 وفعال قوال یدعو بدأ مصر إلى رجع وعندما ھناك، التي اكتشفھا الجدیدة والمعارف اآلراء

 .المجتمع من مادتھ یستقي مصري صمیم قومي أدب إنشاء إلى

                                                             
، 1971، 1 ج القاھرة، والنشر، للتألیف المصریة الھیئة تیمور، محمد مؤلفات مقدمة: تیمور محمود  1

  .75ص 
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 نھاإ الغربي، األدب على مباشر، غیر بشكل تیمور محمود منھا أطلّ  أخرى نافذة

ّنیون أنشأھا التي المدرسة ھذه أدب مصر في انتشر فقد المھجر مدرسة  إلى المھاجرون اللبنا

ا تیمور محمود وكان أمریكا، ً  األجنحة" وبكتابھ ،"جبران خلیل جبران" بعمیدھا خاصة مفتون

لون ھذا كان إذ ،"المنثور الشعر" نوع من األولى كتاباتھ كانت وقد ،"المتكسرة ّ  األدب من ال

ا ً ا لون ً  جیل لتطلعات یستجیب كان ما وھو السائدة، التقلیدیة األولى األشكال تخطى جدید

 یقول الفترة تلك في": فیھا قرأنا" الفنون" تدعى مجلة وجماعتھ" لجبران" الشباب وكان

ا محمود ً ا تیمور حق ً ا لون ً  في التقلید نطاق عن یخرج أن حاول الذي األدب األدب، من جدید

ا لھ استحدث وقد الغرب، من وحیھ یستمد كان ھذا األدب والقالب، الفكرة ا أسلوبً ً  خرج جدید

لغة بعض عن فیھ ّ  عن وشذوذه لطرافتھ فاستعذبناه اإلفرنجي، المنھج ونھج القواعد ال

  1".جدیدة حیاة فیھ ودبت فنشط المحافظ، أدبنا عروق في جرى دم فھو [..…]المألوف 

حیث  الفرنسي، األدب عن واالطالع االنتقال في أثر تیمور محمود لمرض كان كما

األدبیة  حیاتي في جدید طور بدایة كان المرض حادث أن فیھ ریب ال فمما: "نجده یقول

ا، حیاتي مجرى وتغیر [..…]  الزراعیة الشؤون في التخصص اعتزمت كنت أن فبعد تمامً

ّتجھت إلى   2".المنزل في األدب دراسة ا

نھ شك وال ّ ا الفترة ھذه في أخذ أ ً -1917(السنة  خالل الفرنسي األدب في دروس

لغة دروس فیھ كتب كراس ذلك یؤكد )م1918 ّ  حیاتھ طبعت أخرى حادثة الفرنسیة، بال

م 1919دیسمبر  في تیمور محمود تزوج فقد الفرنسي، باألدب اھتمامھ تدعیم وساھمت في

 تحسن األخیرة ھذه وكانت الملكي، بالقصر التشریفات مدیر "باشا الفقار سعید ذو" ابنة من

لغة ّ ا كما كانت الفرنسیة، ال   .الفرنسیة تعلم في لھ دعمً

   

                                                             
  .20 ص ،1939 القاھرة، ومكتبتھا، المعارف مطبعة المقدمة، الصغیر، فرعون: تیمور محمود  1
 ص دت، القاھرة، الصغیر، الكیالني مطبعة والتاریخ، للحقیقة تیمور محمود أدب: الشریف بن محمود  2

22.  
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ا الغربي وباألدب بالغرب تیمور محمود معرفة دعم آخر عامل ھناك  عمومً

ا، ّنھا والفرنسي خصوصً  مصر ي ف العشرین القرن من األول الثلث تمیز فقد رحالتھ، إ

ا أوربا إلى السفر وأصبح النموذج، ھي الغربیة الحضارة كانت أدب الرحلة، بازدھار ً  شیئ

 خاصة، فرنسا وإلى أوربا إلى األدباء من كبیر عدد سافر وھكذا ؛)الموضة(یشبھ التقلیعة 

 في الزمن من فترة باإلقامة األطباء ونصحھا مریضة، تیمور محمود وكانت زوجة

ا كان الذي معھا زوجھا وجرت فسافرت إلیھا سویسرا، ا، ھو مریضً  إلى سافر وھكذا أیضً

 األدب في كتب عن بالتعرف لھ سمحت فرصة ھذا سفره سنتین وكان بھا ومكث أوربا

 اتصال، أقرب الحدیث األوربي باألدب واتصلت للقراءة، نجده یقول تفرغت حیث الغربي

 ومعرفتي بالحیاة خبرتي أن نفسي كما ھزت ومناظر مرئیات ھناك أثناء إقامتي وطالعتني

  1".اتسعت وتنوعت قد لھا

ا تیمور محمود تأثر كما أنطوان "تأثیر  تحت وبقي الروسي، باألدب أیضً

 في یكتب فھو الواقع، إلى بالنظر یكتب كان الذي خاصة" A·P·Tchekhov"*"تشیخوف

 الروسیة القصة فما والبساطة، الصدق بعنصر الروسي القصص یمتاز: "م قائال1939عام 

 وال كلفة غیر في یعرضھا مشاھداتھ ومن صاحبھا نفس من قطعة منتزعة غیر

  2..".زخرف

 في الروسي باألدب تأثره موضوع الموضوع، نفس إلى 1958 سنة في ویعود

ا فیقول إنتاجھ القصصي ً  على أتعرف بدأت خاصة حینما كتابھ بین من تشیخوف إلى مشیر

 بقصصھ فشغفت العظیم" تشیخوف" عرفت مؤلفاتھم أحسن للقراء واختار األدب العالمي

                                                             
  .28 ص المقدمة، الصغیر، فرعون: تیمور محمود  1
  .91 ص والتطبیق، النظریة بین المقارن األدب إبراھیم، الرحمان عبد: عن نقال  2
 ،1860 سنة في أزوف بحر ضفاف على" تاجانرویج" في ولد )A.P.Tchekhov( تشیخوف أنطوان *

 التحق الثانویة المدینة مدرسة في الدراسة من ماانتھى وبعد العبید، من أصل من ینحدر تاجر أب من
 یوقعھا كان التي األولى قصصھ وأما الطب، دراسة على عكف حیث ،1879 سنة في موسكو بجامعة

 في منھا مجموعة نشرت حتى ،1886 سنة تكد ولم مبكر، وقت في ظھرت فقد ،"تشیخوفة انطوشا" باسم
 الذي" سوفورین" بینھم من الذین الناشرین أنظار إلیھ لفت كبیراً  رواجاً  لقي الكتاب وھذا خاص كتاب
 تشي قام ،1890 سنة وفي"ف ایفانو" لى األو مسرحیتھ أخرجت سنة وفي بعد، فیما لھ صدیقا أصبح
 جزیرة" بعنوان كتابا الزیارة ھذه نتیجة كان وقد )Sakhalin( سخالین جزیرة إلى برحلة خوف

   تتسم كلھا 1886 قبل كتبھا التي قصصھ إن ،"سخالین
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 اآلداب بكل بعد ما في ارتبطت وقد واإللھام، المعرفة مصدر لي بالنسبة  أصبحت التي

 دوستویفسكي ومیخایلوفیتش* )L.N.Tolstoi(تولستوي  كذلك وبفضلھ أحببت الغربیة،

)Mikhailovich Dostoevski( یومھا وحتى العظام، اآلخرین روسیا كتاب من وغیرھم 

 بین السامیة بالمكانة تشیخوف وأحفى الرفیعة صورتھ في الروسي اإلنساني األدب أوثر ھذا

  1..القصة أساتذة

ا أثرت قد خاصة والروسي الفرنسي األدبین في تیمور محمود قراءات وتعد ً  تأثیر

ا على ً   :ناحیتین من القصصي نتاجھ واضح

 الشخصیات انتقاء في یتجلى كما قصصھ) تكنیك( في الفرنسي األدب تأثیر

 في) الطبیعي المذھب تكنیك( أخرى وبعبارة ومكوناتھا أسبابھا إلى ردھا واألحداث وفي

، )Guy De Maupassant( "موباسان دي غي" قصص في یتجلى كما كتابة القصة

  Emile Zola.1" إمیل زوال"و

   

                                                             
ً، السوفیاتي االتحاد في انتشاراً  األدبي عملھ أوسع القصص وھذه والدعابة المرح بطابع =  لھ كما سابقا

 وفي إلخ،"...القرویون"و" المترل"و" األدب مدرسة"و" 6 رقم عنر" بینھا من الخالدة الروائع من العدید
 سنة في" طوال" والیة في" یاسنایا" في ولد تولستوي یفتش نیكوال لیون. السوداء الغابة في توفي ،1904
 في نفسھ سجل ،1844 سنة في ألماني، أصل من عریقة ارستقراطیة أسرة من تولستوي وینحدر ،1828
 الجامعیة، الدراسة عن تخلى 1847 سنة وفي الفلسفة أعالم من وغیره روسو كتب قرأ ،"كازان" جامعة

 أصدر كما ،"الطفولة" بعنوان قصة عن عبارة وھو أدبیاً  عمالً  وأتم الكتابة في شرع 1851 سنة في
 روایة أشھر ولھ والتعلیم، التربیة في الحدیثة أرائھ لنشر منبرا اتخذھا" لیاسنا بو یاسنایا" صحیفة

 شرع ،1873 سنة وفي ،1869 سنة في إال منھا ینتھ ولم ،1864 سنة في بدأھا التي" والسلم الحرب"
  ".كرنینا أنا" العظیمة روایتھ كتابة في
 أب من أكتوبر، في موسكو في ولد )Mikhailovich Dostoevski( دوستویفسكي میخایلوفیتش *

 رتبة على حصل ،1841 وفي العسكریة، الھندسة مدرسة في موسكو في تعلیمھ تلقى أوكرانیا إلى ینتمي
 قصتھ أتم ،1845 سنة وفي للكتابة، حیاتھ یكرس لكي الجیش ترك ذلك عقب ولكنھ الجیش في ضابط
 بالكاتب تأثر النقاد آلمال مخیبا كان"المزدوج" الثانیة قصتھ ونشر ،"الفقیر" عنوان تحمل التي األولى

 سنة من وابتدأ مرات عدة وحبس الجیش إلى عاد ثم الروسي األدب في الطویلة القصة رائد جوجول
 المھانون" بینھا من القصص من العدید لھ كانت الكتابة في عملھ استئناف الكاتب استطاع 1856

  .إلخ"...الشیاطین"و" والعقاب الجریمة"و"الموت مترل" واروحون
  .107 ص والتطبیق، النظریة بین المقارن األدب: إبراھیم الرحمان عبد 1
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 كلفة وال دون الحیاة صفحات عرض في والصدق البساطة تلك"یقول  نجده حیث

على ) یصوره( الذي للواقع بالحیاة نابضة رائعة لوحات قصصھ من یجعالن وھما زخرف

 مع الطیبون فیھا یعیش ، التي)A.P.Tchekhov(" تشیخوف أنطوان"لوحات  مثال

ا إلى األشرار ا جنب جنبً   1.الحقیقة في یعیشون كما تمامً

 قصصھ في تیمور محمود یصوره الذي العالم نفسھ وھو تشیخوف عالم ھو ھذا

 وبین بینھم یحوالن العامالن وھذان والخوف بالسلبیة المتمیزین تشیخوف أبطال وأبطالھ ھم

 وتصویره، مراقبتھ مجرد في عظیمة متعة یجد تیمور كان واقعي عالم حیاتھم وھو تغیر

نھ تیمور قول یفسر ھذا ما في ولعل ّ نھم تشیخوف أبطال یجد أ ّ  في بیئتھ من أبطال وكأ

  .مصر

 في منھجیھما زوال وإمیل موباسان دي غي عن أخذ فقد الواقعي، بالمذھب تأثره

 منھ االقتراب على یحرص كان الذي الحیاة واقع من الشاذة واألحداث اختیار الشخصیات

ا ا وال حرصً ً  من القصة اقتراب قولھ إن مثل في تصویره إلى الدعوة تردید من یمل شدید

ا حیاة ً ا العامة یمنحن ً ا تأثیر   2.قویً

 فھم استطعنا وربما خاصة بصفة موباسان دي بغي الجانب ھذا في تأثره تجلى وقد

 تیمور ومحمود موباسان دي غي عالمي بین قارنا ما إذا معالمھ وتحدید ھذا التأثیر

ا كانت التي البشریة والنماذج األوساط جمیع قصصھ في علینا فاموباسان یعرض ً  مسرح

 أو النورمندیین من المتوسطة الطبقة وصغار نورمندیا فالحي المتتابعة من لتجاربھ

 السوقیة النماذج بعض لنا یصور كما المستخدمین، الملوك أو أصحاب أو الباریسیین

ا ً ا تصویر ً ا، موجز ً  من یشبھ العالم وھذا المودة، روح بھ تمتزج القسوة وال التشوبھ رائع

ا قریب ً  مجموعتیھ في خاصة بصفة یتجلى القصصي كما تیمور محمود عالم جد

لتان القصصیتین ّ  وللعنوانین" متولي العم"و"الشیخ جمعة" وھما 1925 سنة في نشرھما ال

 قصصھ أبطال المؤلف التقط منھ الذي االجتماعي الوسط طبیعة إلى یشیران فھما مغزاھما،

 ریاء، نفاق، رشوة، مرض فقر، جھل،( الفقیرة المصریة الطبقات عالم یمثل وھو وأحداثھا
                                                             

1
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ننا من الرغم على ،)األمل ضیاع، ّ  قصص في الواقعي ھذا االتجاه عناصر نرد أن نستطیع أ

تاب من المختلفة الطائفة ھذه إلى تیمور محمود ّ  الروسي في األدبین الواقعیة القصة ك

 القصصیة والروائیة أعمالھ في واضح بشكل برزت العناصر ھذه أن كما والفرنسي،

 .موضوعیة أكثر وجعلتھا النقدیة، أعمالھ العناصر ھذه وسمت كما والمسرحیة،
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  ).وعناصرھا الشكل الموضوع، المصطلح،(األقصوصة -1
  .العربي األدب في ومفھومھا المصطلح إشكالیة -

مشاكل  بحدة طرحت لھذا جدید، أدبي جنس القصیرة القصة أن المعروف من  

مشاكل  وھي الغربي، األدب في تطرح والزالت الجنس ھذا وحدود المناسبة المصطلحات

 ابتداء من إال فیھ لھا طریقا القصة تشق لم حیث الحدیث العربي األدب في أكبر بحدة تطرح

التمكین  على عملوا الذین الحدیثة المدرسة رواد اصطدم وقد الماضي، القرن عشرینیات

 الجدید، األدبي الجنس لھذا الخاصة المصطلحات وضع بمشكل اصطدموا القصیرة، للقصة

 وأواله الجنس، بھذا الخاصة النظریة القضایا شغلتھ الذي تیمور محمود أواله وھو مشكل

 یسمي فكان المسائل ھذه بالھ تشغل تكن لم الذي موباسان دي غي عكس على أھمیة كبیرة

ھذا  التسمیة مشكل یكن ولم تفریق، دون وطرف أحدوثات بل قصص أو أعمالھ أقاصیص

نھ خاصة النوع، نظریة بقضایا الكبیر اھتمامھ عدم رأینا الذي على موباسان یطرح ّ  لم أ

نھ كان بوضوح یدرك ّ  مرتبة إلى ودفعھا مكتمال، شكال والقصة األقصوصة منح بصدد أ

نھ الوعي تمام ذلك، من العكس على واعیًا، كان فقد بذاتھ أما یمور قائم أدبي جنس ّ  مع بأ

 أجنبي أدب من مأخوذ جدید أدبي جنس بصدد دخال اآلخرین "الحدیثة المدرسة" أعضاء

 في واألقصوصة القصة رواد على التسمیة قضایا فقد طرحت لھذا العربي، األدب إلى

  .الحدیث شكلھا

لغویة التقالید في یوجد ّ أنواع  بمختلف الخاصة المصطلحات من كبیر عدد العربیة ال

ا كان الذي تیمور ذكر وقد القدیم، العربي األدب عرفھا التي القص ً ا فیھا مطلع ً ا  اطالع ً جید

العربي  األدب في القصص عن مقالة في المصطلحات من العدید ذكر األدب، ھذا على

 *"خبر"و "نادرة"و" حكایة"و" مثل"و "سیرة"و" خرافة"و" سمر"و" حدیث"و" قصة: "منھا

 1".مقامة"و

ا تختلف القص من أنواع على تدل التي المصطلحات ھذه أغلب لكن ً قلیال  أو كثیر

 العرب األدباء عمل وقد االنتشار لھا یكتب لم الحدیث، الغربي شكلھا في القصة عن
                                                             

 ."الحادثة"أو " الخبر" ینقل من على یدل والذي" الخبر" من المشتق" اإلخباري" مصطلح حتى تیمور یذكر *
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 نفس في عملوا الغربي، شكلھا في للقصة العربي األدب في للتمكین عملوا المحدثون الذین

لغتین في المستخدمة المصطلحات تقابل التي المصطلحات وضع الوقت على ّ  الفرنسیة ال

 أخذوھا مصطلحات استخدموا أو جدیدة مصطلحات االشتقاق بواسطة واإلنجلیزیة فشحذوا

ّغویة نھم غیر العربیة، من التقالید الل ّ  ضبط لصعوبة نظرا لكن جدیدة، بمضامین شحنوھا أ

ا ال تزال التي) والقصة األقصوصة: ( مثل القص أنواع بعض بین الحدود ً  فقد للجدل مثار

  .المناسبة المصطلحات مجال التذبذب في من نوع ساد

 المشاكل بھذه األدبي لنشاطھ األولى السنوات منذ تیمور محمود اصطدم وقد

 بین والتمییز الحدود ضبط حاولوا الذین األوائل من كان ولعلھ المرتبطة بالمصطلحات؛

 الدراسات تأثیر أن والشك لھا، المناسبة المصطلحات ووضع الحدیث أنواع القص مختلف

ا لعبت قد القصصیة موباسان دي غي آثار قدمتھ والمثل الذي الغربیة ً ا دور  طریقة في أساسیً

 تیمور إدراك أن یبدوا لكن اقترحھا، التي المصطلحات في ثم◌َ  ومن لھذه التمیزات، إدراكھ

ا یكن لم بھا المرتبطة المسائل في التمایزات وتحكمھ لھذه  فالظاھر المستوى، نفس في دائمً

نھ ّ ا یكن لم أ ً ا یمیز تمیز ً األقصوصة  بین األولى، والنقدیة النظریة كتاباتھ في واضح

)Conte(  والقصة)Nouvelle( والتردد التذبذب من نوعا الكتابات لھذه المتتبع ویالحظ 

   .استخدام المصطلحات في

 على للداللة األحیان أغلب تیمور استعملھ الذي ھو" األقصوصة" مصطلح كان

: األولى القصصیة مجموعتھ مقدمة في كتب فقد )Recit Court(الحكایة القصیرة 

 وباإلنجلیزیة "Contus" لفظة بالفرنسیة تقابل وھي القصیرة القصة األقصوصة ھي"

"Short Story."1  

 واألقصوصة القصیرة القصة بین یمیز لم تیمور أن یتضح القول ھذا ومن

 أن القول إلى ذھبوا الذین المحدثون القصة نقاد عكس على واحد واعتبرھما شيء

ا القصة القصیرة ھي األقصوصة ً  الحقیقة وفي القصیرة، القصة من العكس على وھي جد

  .الترجمة عملیة في منھا یعانون التي أزمة المصطلح إلى راجع ھذا كل
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أنھ  یبدوا ما على للداللة" األقصوصة" لفظة النص نفس في فیستخدم یعود لكنھ

)Nouvelle( األقصوصة  أن ورأى: "یقول ونجده الفرنسي المصطلح على یشیر أن دون

ا ستحل تمأل  ال التي الصغیرة األقصوصة أعني وال الطویلة، القصصیة الروایة محل ما یومً

  1".الصفحات من العشرات تبلغ التي األقصوصة أقصد ولكني صفحات بضع غیر

أصدر  التي الطویلة المقدمة في" األقصوصة" مصطلح واستعمل عاد تیمور أن غیر

 بعیدة أزمنة منذ وتطورھا القصص نشوء فیھا تناول والتي الثالثة القصصیة مجموعتھ بھا

 القصیرة، القصص أنواع مختلف على للداللة المصطلح ھذا استعمل الحاضر، حتى الوقت

كتب  وھكذا الروایة، فیھا بما الطویلة القصص على للداللة" القصة" مصطلح بینما استخدم

  2".القصیرة القصة ھي األقصوصة"یقول 

 األقصوصة مع ھذه أن وأكد الخرافیة، واألقاصیص األساطیر إلى مصادرھا وأرجع

نھا إال والخرافات األساطیر ھذه مع الشبھ ببعض احتفاظھا ّ  اإلنسان تطور مع أصبحت أ

 .العصر حوادث من أحداثھا وبعض اآلدمیین من أبطالھا بعض جعلت إذ أكثر إنسانیة

ا" األقصوصة" لفظة تیمور واستخدم : الخرافیة مثل الحكایات على للداللة أیضً

لحیة صاحب"و" الغول" ّ لفظة أطلق كما ،"الزرقاء ال ّ تروى  التي الحكایات تلك على نفسھا ال

 في" قصة" لفظة علیھا فیطلق یعود لكنھ" حوادیت" المصریة بالعامیة تسمى والتي للصغار

نھ یبدوا الحالة ھذه وفي مكان آخر، ّ ا للحكایة مرادفة قصة لفظة یستعمل أ  واستعمل عمومً

لفظتین ّ ا  ال ً  تدور التي الخرافیة والقصص المالحم عن حدیثھ في" واألقصوصة القصة"مع

 ".ولیلة لیلة ألف: "مثل العجائبیة والحكایات" ودمنة كلیلة: "مثل ألسنة الحیوانات على

الروائیة  األعمال لبعض قصة تسمیة أطلق فقد الحدیث، القصصي لألدب بالنسبة أما

 )مDante Alighieri( )1265 -1331(الیكیري  دانتي"لـ *"اإللھیة الكومیدیا: "مثل الطویلة

 دانیال" لـ" روبنسون كروزو"و (S. Cerantes)" سرفنتس سافدرا"لـ "كیخوتھ دون"و

                                                             
  .المقدمة جمعة، الشیخ:تیمور محمود 1
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 Boccaccio "بوكاتشیو"ـل" الدیكامیرون" كتاب سمي بینما )(Damiul Dufou" دیفو

Giovanni) (أقاصیص وھي مجموعة.  

" الروایة"و" القصة"و" األقصوصة: "القصص من أنواع أربعة ھناك أن تیمور یرى

  1." الحكایة"و

تسمى  والقصة "Roman"بالفرنسیة  تسمى: "یقول كما" فاألقصوصة" وھكذا

"Nouvelle".2 

 تفریق أي یقیموا الذین لم العرب والنقاد الكتاب أغلب عن تیمور یتمیز ھذا وفي 

ا یستخدموا ولم والقصة، األقصوصة واضح بین ا إال عمومً ً ا مصطلح ً   .علیھما للداللة واحد

فأما : "تیمور یقول بذاتھ مستقل نثري كفن" األقصوصة" تعریف أردنا إذا أما

ا الكاتب فیھا یعالج قصیرة قصة فھي" Conte"بالفرنسیة  یسمونھ ما أو األقصوصة ً  جانب

 یتألف حوادث بضع أو حادثة سرد على یقتصر فھو الحیاة، ھذه جوانب كل ال من الحیاة،

 یكون أن یجب ال قصره مع الموضوع أن على.ومقوماتھ بشخصیاتھ مستقل منھا موضوع
                                                             

 م، 1555 عام طبعة في بعده" اإللھیة" وصف أضیف ثم فحسب،" الكومیدیا" سماھا قد" دانتي" كان *
 تحدیدھا، یصعب كثیرة، سنین نظمھا في واستمر م، 1307 عام حوالي في نظمھا بدأ الشاعر نأ ویرجع

 من مكون جزء وكل السماویة، و الجنة األرضیة المطھر، الجحیم،: أجزاء ثالثة من مكونة والملحمة
  .نشید مائة من مكونة إذن فالملحمة واحد، نشید في مقدمة مع نشیدا، وثالثین ثالث

 والقساوسة، الریف، وأثریاء والشعراء، المغوار والفارس األرستقراطي یقابلنا كیخوتھ دون قصة في
 من فیھا ما لیستجلي أفرادھا نفوس في ویتغلغل سلوكھا سرفنتس كلھا یصور الفئات ھذه ،...والتجار
 والقصص والمھازل بالحوادث نيغ أوالكتاب وآمالھ عواطفھا ویصور الخسیسة، والحوافز النبیلة الدوافع

 في مباشرة بطریقة غیر اتمع إلى یوجھھ الذي الالذع وبالنقد المؤثر الشعري والكالم والنجوى والزفرات
  .الحاالت من كثیر

 منھا نجاتھ ثم" شیل" جزیرة في سنین أربع" سیلكیرك" اإلنجلیزي البحار بقاء حول تدور القصة أحداث
 اإلنجلیزي البحار نشر وقد وأخالقھ، عادتھ في متوحداً  أصبح قد كان أن بعد إنجلیزي آخر، بحار ید على

  ".دیفو دانیال" وتأثر ، 1709عام  الحقیقیة" سیلكیرك" قصة" روجیرس" اآلخر

 اإلنتقادیة القصص من مجموعة وھي) 1374 ت( اإلیطالي لبوكاتشیو العشرة األیام أو الدیكامیرون 
 .الالذعة
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ا ً ا ناضج  الكاتب بھا یمتاز ببراعة إال ھذا یتھیأ وال والمعالجة، التحلیل وجھة من تامً

  1".األقصوصي

نھا رأى لألقصوصة تعریفھ في تیمور أن والمالحظ ّ ا تعالج أ  الحیاة من جانبً

لھا االجتماعیة ال ّ  و مكانیة فترة في الحوادث من مجموعة أو حادثة تسرد العتبارھا ك

 واسع، موضوع معالجة في یتورط أال الكاتب على یجب فن أردنا اعتبارھا وإذا زمانیة،

ا أال یجب كما ً  األقصوصة تفقد مجتمعة األمور ھذه ألن الفروع، متشعب تتناول موضوع

 یأخذ وال التركیز علیھ یجب لذا ضیق أمامھ المجال والكاتب القصصي الطبیعي، قوامھا

 .والمكاني الزماني بالحیز مقارنة النصیة المساحة وھذا باحترام األطراف مترامي موضوع

 والحكایة، والروایة واألقصوصة القصة من كل بین ما الفرق نعرف أن أردنا إذا أما

ّننا تیمور محمود كما رآھا نھ نجد فإ ّ  بین الفرق یعطینا أن أجل من منھا واحدة كل عرف أ

 القصة، وأما"القصة  تعریف في یقول نجده حیث المذكورة، األدبیة الفنون فن من كل

 الكاتب یعالج وفیھا والروایة، األقصوصة بین تتوسط التي فھي "Nouvelle"واسمھا 

 الحوادث وتمتد الزمن، یطول بأن ھنا بأس فال األولى، في مما یعالج أرحب جوانب

 2".التشابھ شيء من في تطورھا ویتوالى

تسمى  التي وھي الروایة وأما: "یقول فنجده الروایة إلى نظرتھ إلى بالنسبة أما

"Roman" ا المؤلف یعالج ففیھا ً ا أكثر أو كامال موضوع ً  أكثر، أو واحدة تامة بحیاة زاخر

 ، ومیدان...المختلفة مراحلھا في األبطال أو البطل بحیاة ألم وقد ال إ منھا القارئ یفرغ فال

 الحوادث ویجلو أبطالھ، حیاة عن الستار یكشف أن فیھ یستطیع القاص أمام الروایة فسیح

  3".الوقت تستغرق من مھما

ّنھ الحكایة یخص فیما أما  واقعة أو تسوق إال ھي واسمھا وما: "بقولھ عرفھا قد فإ

یواتیھ  كما الكالم یرسل بل الدقیقة، الفن قواعد الحاكي فیھا یلتزم ال خیالیة، أو حقیقیة وقائع
                                                             

  .100، 99 ص والمسرح، القصة في دراسات: تیمور محمود 1
  .100 ص: نفسھ المصدر 2
  .100 ص والمسرح، القصة في دراسات: تیمور محمود 3



  )وعناصرھا الشكل الموضوع، المصطلح،( األقصوصة                                               :الثاني الفصل
  

 
29 

 

 بالحكاء أو یعرف وصاحبھا الناس، أفواه عن منقولة تكون األكثر في والحكایة...طبعھ

  1".السمر

 تشترك األدبیة األجناس ھذه من جنس كل أن التعریفات ھذه خالل من والمالحظ

 ھذه أن إال) األحداث المكان، الزمان، الشخصیات،( البنائیة أو التركیبیة عناصرھا كلھا في

القصة  من كل بین جوھریة اختالفات ھناك أن مثال فنجد خاصة، وسمة مكانة األخیرة تحتل

 تتوسط مثال فالقصة ثانیة، جھة من والروایة واألقصوصة والقصة جھة من واألقصوصة

 فال األقصوصة في یعالجھا مما أرحب جوانب الكاتب یعالج وفیھا والروایة بین األقصوصة

 الروایة أما التشابك، من شيء في تطورھا ویتوالى الحوادث وتمتد الزمن یطول بأس أن

ا المذكورة فیھا األمور فتكون ً ّنھا للحكایة وبالنسبة ،"القصة" سابقتھا من وأوسع أكبر سالف  فإ

 الجانب فیھا ویتغلب المشافھة طریق عن إنھا تكون األخرى، األدبیة األجناس تختلف عن

  .الخرافي

 من لكل التعریفات إعطائھ خالل من تیمور محمود بأن القول یمكن وھكذا

 الفنون ھذه بین الفرق وإبراز التوضیح بغرض كان والحكایة والروایة األقصوصة والقصة

  .الفنون ھذه بین الخلط اجتناب أجل من والروایة والقصة األقصوصة من معالم كل وبإبراز
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  ).الموضوع( األقصوصة -

لذلك  القصیرة، قصتھ السارد علیھا یبني التي األساسیة الركائز أحد الموضوع یعتبر  

 أننا إذا غیر األقصوصة، یالءم الذي الموضوع عن بالبحث یقوم األحیان من كثیر في نجده

 وغي تیمور محمود من كل خاللھا من یقوم التي الطریقة على الضوء نسلط أن أردنا

ّننا قصصھما، مواضیع باختیار دیموباسان  وھو عدم، من أقصوصتھ لنا یقدم موباسان نجد فإ

 شاكلة على تیمور محمود كتبھا التي األقاصیص بعض خالل من بوضوح أمر یتجسد

 إلعادة" مولویا" و" یستفتي رجل" مثل تیمور أقاصیص في الحظناه وھذا ما موباسان

لقھا التي زوجتھ ّ ا ویحصل ط ً  منحھ أن بعد ذلك بجواز" المولوي" لھ فیفتي مبتغاه على ثالث

ّتفقا الملل أصابھما ورجالن ثریان الدراھم، بعض   .عشیقتیھما تبادل على فا

نھا على تیمور أقاصیص في الشخصیات عن نقول أن ویمكن ّ  عددھا یتراوح قلیلة أ

 داللة ذات لنا تبدو التي األمثلة بعض بذكر وسنكتفي األحیان، أغلب في وأربعة بین اثنین

" تنعق البومة" ،)شخصیتان" (ورق من تاج" ،)شخصیتان( مثال" جمعة الشیخ"خاصة 

 محمود یوظف لم": "زغلول محمد"" یقول  كما األقاصیص بعض أن بل )شخصیات ثالث(

  1".الھنا لیلة" مثل واحدة شخصیة من أكثر بعض قصصھ في تیمور

عددھا  یفوق یكاد ال الھامة الشخصیات فإن الشخصیات، من أكبر عدد یوجد وعندما  

ّنھا الشخصیات بقیت أما الثالثة، ا ثانویة فإ ً ّ مرّ  أن تعدوا ال جد  كلمة ثم تقول أو الكرام تمر

 الشخصیات من قلیل عدد وفیھا أحداثھا في البساطة تیمور محمود عند نلحظ كما .تمضي

 عدد فھناك موباسان؛ عند القصة مثل مثلھا باإلیجاز تتمیز نجدھا وذاك ھذا وإضافة إلى

 "سیدنا" ،"تودد الست: "مثل من صفحات عشر تتعدى ال تیمور عند األقاصیص كبیر من

 الحاج شیخ" ،"ذكرى" ،"متولي عم" مجموعة من" مغفل" ،"جمعة الشیخ"مجموعة  من

 لھ العید" ،"غلیظة شفاه" مجموعة من" الساق قبلة" ،"هللا عفا الشیخ"مجموعة  من" علي

 ھذه فكل ،"الیوم بنت" مجموعة من" السوداء الید" ،"ظامئة شفاه" ،"طویلة أبو" ،"ضحیة

                                                             
 ،1973 مارس اإلسكندریة، المعارف، منشأة الحدیثة، العربیة القصة في دراسات: سالم زغلول محمد 1
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 خمس تتعدى ال عنده األقاصیص بعض نجد صفحات كما عشر تتعدى ال األقاصیص

 ،"العرس لیلة" ،"الجبین على مكتوب"مجموعة  من" المغفل الباب: "مثل من صفحات

 الطابور" ،"الكونیاك علي وزجاجة أبو" ،"الشیطان بنت" مجموعة من" الجیاد على"

 ".غلیظة شفاه" مجموعة من" الخامس

ا وأن الكبیر باإلیجاز تتمیز التي األقاصیص ھذه معاینة وتكشف ً ا عدد ً  منھا كبیر

 ،"عوف أبو حكایة" ،"أحمد أم البارونة: "مثل األخیرة القصصیة تیمور لمجموعاتینتمي 

 من العكس على كبیرة بأعداد القصیرة القصة كتابة واصل تیمور أن ذلك "الیوم بنت"

 القصصي الجنس عن حیاتھ، من األخیرة السنوات في التخلي نحو بدأ یتجھ الذي موباسان

 .عنھ التعبیر یرید عما بتعبیر لھ تسمح أن من أضیق حدوده أن أصبح یشعر الذي القصیر

نھ ّ  فبینما بدأ معاكس اتجاه في الكاتبین تطور الصدد بھذا نلحظ أن لالنتباه ومثیر ھام ألمر وأ

یبتعد  ذلك على بناء وراح المتشعبة الجادة القضایا معالجة إلى فأكثر أكثر یمیل موباسان

ا ً ا شیئ ً  كتابتھا یعید وراح أقاصیصھ إلى عاد بل القصیر، القصصي الجنس عن فشیئ

ا بتوسیعھا وإعطائھا ً ا امتداد ا زمنیً  Un Million مثل قصصا فتحولت أكبر ومكانیً

ا فأعطتنا وسعھا ، التي)الصغیر( Le Petit، )الملیون(  L'héritage: مثل من قصصً

 یطلق كان موباسان إن ، بل"Yvette" )برون السید(، Monsieur Parentو ) الوارثة(

ا ً   ".صغیرة روایة"تسمیة  األخیر النص ھذا على أحیان

ا العكس على تیمور ظلّ  الوجھة ھذه موباسان اتجھ بینما ً قاده  وقد باألقصوصة؛ متعلق

نھ تجوید على حرصھ ّ  فترة في كتبھا التي القصصیة النصوص بعض إلى الرجوع في ف

ا تسمیتھا یمكن والتي األدبیة حیاتھ متقدمة من ا قصصً ً  فأعاد األقل، على لحجمھا نظر

" واللواحظ االلتفات أو المنافسة" قصة إلى رجع فقد وھكذا كبیرة، وقلصھا بدرجة كتابتھا

 صفحة ستین من أكثر على تمتد ،"جمعة الشیخ" لمجموعتھ الطبعة األولى في نشرھا التي

ا تتجاوز ال فأصبحت األخیرة، قبل ما مجموعتھ ونشرھا في كتابتھا وأعاد ً  وثالثین خمس

  .صفحة
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نھما موباسان و تیمور قصص على المالحظ ومن ّ  من الكتابة نمط بتطویر قاما أ

ا وإعطائھا األقصوصة خالل توسیع ً ا حیز ا، نصیً ً  لتصبح الضیق حیزھا من فانتقلت كبیر

 الزمن تمدید إلى راجعة العملیة وھذه روایة، األحیان من كثیر وفي طویلة قصة عبارة عن

 .أقاصیصھما في موجودة تكن لم شخصیات والمكان وإدخال

تختلط  األمور جعلت التي ھي الروایة من القصة تقرب التي الخصائص ھذه ولعل

 األساس، ھذا على ودرسوھا روایات تیمور أعمال بعض فاعتبروا العرب النقاد بعض على

 تیمور أعمال بعض" هللا عبد حسن محمد"و" بدر طھ المحسن عبد" من كل وقد أدرج

ا القصصیة الطویلة  كل خصصھا التي الدراسة متن ضمن" أفندي رجب: "مثل من نسبیً

 القصة حول دراسة في" نوفل حسن" ذھب وقد مصر، في للروایة العربیة منھما واحد

 رجب" في المتمثلة تیمور محمود أعمال من كل القول تعتبر إلى: "مصر في والروایة

  1".األولى بالدرجة روائیة أعمال" ثائرون"و" عامل أرتیست علي أبو"و" أفندي

 كل من عند الموضوع اختیار یتم كان كیف ھي إلیھا نتطرق أن یجب التي المھمة النقطة

 موباسان؟ دي وغي تیمور محمود

تنتقى  عندھم المواضیع كانت موباسان دي وغي تیمور محمود من كل أن رأینا ففي

ھذا  في وكانوا الواقعیة، نزعتھم منطلق من وھذا المعاش، االجتماعي الواقع إلى بالنظر

 تأثر تیمور فمحمود ،"زوال إمیل" نجد أبرزھم ومن الواقعیة النزعة بأصحاب متأثرین

 الواقعیة نزعتھ ذكر صریح اعتراف وفي تیمور محمد أخیھ طریق عن بالمنھج الواقعي

 في الحظھا أو بھا احتك قد كان ربما حاالت من مواضیعھ انتقاء عملیة لدیھ في أثرت التي

 الفقر انتشار إلى أدت التي السلبیة المظاھر من كثیرة أنواع فیھ مصري تنتشر مجتمع

 تیمور محمود عند مجتمعة األمور ھذه فأدت الغریبة، العادات مجموعة من ودخول والجھل

 ونذكر كتبھا التي القصص من الكبیر العدد في ھذا ویظھر یعرف باألقصوصة ما لظھور

 السید الشیخ: "مثل تلتھا التي مجموعاتھ و ،"جمعة الشیخ" مجموعتھ األولى: بینھا من
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 األعمال ھذه في ویظھر القصصیة، أعمالھ من وغیرھا "الصغیر فرعون"و ،" العبیط

ا التصویر في براعة ً  .التعبیر في وصدق

موباسان  دي غي كتبھا التي األقاصیص مستوى على حدث الذي االنتقال أن كما

ا ذكرنا كما تیمور، ومحمود ً بقیت  بل الموضوعات مستوى على تغییر أي إلى تؤدي لم سابق

ّنما حالھا على ننا كما النصیة، المساحة بزیادة الحجم مستوى على كان التغیر وإ ّ  ھذا نلحظ أ

 بعد، فیما تغییر علیھا أحدث والتي بالعامیة كتبھا التي األولى قصصھ في تیمور عند محمود

لغة فأعاد كتابتھا ّ  الشيء ونفس الموضوع، مستوى على یذكر تغییر أي دون الفصحى بال

 .موباسان دي عند جي نجده

یحدد  الذي ھو فالموضوع عامة، بصفة الموضوع عن بالنسبة نقولھ أن یمكننا ما ھذا

التي  العناصر أھم ھي ما ھو المطروح، السؤال لكن لھا، العام الھیكل ویعطي القصة قیمة

  تتخذه؟ الذي الشكل ھو وما األقصوصة؟ منھا تتكون
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  ).وعناصرھا شكلھا( األقصوصة -

 وتخیلي، تصوري وتركیب بناء عملیة ھي القص، أشكال من كغیرھا األقصوصة إن

 األقصوصة وتقوم كثیرة، أحیان في الفن تكوین في الخبرة لعناصر التنظیم بمثابة كما تكون

" تشیخوف أنطوان" قصص في كما األسرة، جو من القریبة العادیة الحیاة بمحاكاة نسیج

ا الحیاة بضرائب متعلقة فیھا المعاناة تكون التي ً ا أحیان ً  التجلي األساس یكون أخرى وأحیان

 E.Allan)*"بو أالن إدجار" قصص في ذلك نلمح كما قصصھ، السائد في وھو والخیال

Poe) واستخراج والتأمل الذات في االستغراق جانب وكذلك جانب التجلي فیھا یزداد ، التي 

  .ھوامشھا بعض

نھا األقصوصة تعریف یمكن ثم ومن ّ  والجانب نثري، شكل في مختصرة قصة بأ

 أوربا في شاعت والتي األشكال تلك في تحكى كانت التي القصص عن القصة النثري یمیز

 بدون أو مع تروى شعبیة حكایة ھي والتي بالموال سمیت التي عشر، القرن التاسع خالل

  1.موسیقى

 وال تحكى فالقصة المسرحیة، عن تختلف القصة یجعل ما فھو السردي الجانب أما

 عن األقصوصة تمییز في حاسمین غیر والحكائي، النثري التمییزان فھذان ذلك تمثل رغم

 بالنثر، صلتھا من أكثر بالشعر صلتھا تكون القصصیة األعمال بعض فھناك الشعر والدراما

 باعتبارھا قراءتھا یمكن كما األقصوصة، شكل الدرامي والصراع الحوار یسود كذلك قد

  .المسرح خشبة على لتمثل إعدادھا مسرحیات یسھل

   

                                                             
 األولى الطبقة من معدودا یكن لم 1849- 1809أمریكي  وشاعر ناقد E.Allan poeبو  أالن إدجار *

 1887 »بودلیر«لھ  ترجم أن بعد عظیماً  أوربا في تأثیره كان ولكن أمریكا وشعرائھا، كتاب بین
 الرمزیة أوربا في بذلك ووجدت والشعر، النقد في وأفكاره »بودلیر« قدم راءه وقد بھ، م، وأعجب1821

 األشعار وھذه ،)1898- 1843(  »ماالرمیھ«الرمزي  الفرنسي الشاعر شعره دیوان ترجم وقد األولى،
  .أیضا األولى السریالیة بذور یعد ما وأرائھ»  بو« أشعار بعض وفي روایتھ، في »ماالرمیھ«تأثر 
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 تبني على مشجع األقصوصة طول األمر واقع في: "یقول من ھناك نجد حیث

لغة كثیف استخدام اتجاه في الكاتب یدفع كما والدرامي، الجانبین الشعري ّ  أو المجازیة ل

 من اإلعالء وكذلك للشعر خاص بشكل الممیز واإلیقاع الصوت على الرمزیة واالعتماد

  1".لھ الدرامي الواقع والمحور قیمة

 بحق األقصوصة إن: "األقصوصة عن (E.Allan Poe) "بو أالن إدجار" یقول

ا األقصوصة بأن تالحظ أن ویمكن االنطباع، بوحدة القصة عن أساسیة تختلف بصفة  غالبً

ا تمثل فھي الكالسیكیة، الفرنسیة المسرحیة عرفتھا التي الثالث تحقق الوحدات ما ً ا حدث ً  واحد

 من مجموعة أو مفردة، حادثة أو مفردة شخصیة األقصوصة وتتناول وقت واحد، في یقع

  2."مفرد موقف أثارھا العواطف التي

القصة  كاتب أن النقاد بعض ویرى بقصة، یخبرنا حكائي سردي فعل إذن القصة

ّنھ بل شيء، أي یحاول أن یمكن القصیرة  األدبي نوعھ ألن شيء كل تجربة بفعل تم قد إ

 بالقصة المسمى النوع ھذا ألن المعالم، محدد غیر بل منتھ، غیر نوع الذي یستخدمھ

 فنجد المتوقفة، غیر والعقالنیة بالقوة متصل الفریق ھذا عند أدبي وكل نوع القصیرة،

 نفسھا الخصائص ھي الحدیثة، الروایة في األساسیة الشكلیة الخصائص إن: "تقول سوزان

  :القصة القصیرة في نجدھا التي

 .واتجاھھا الرؤیة زاویة تحدید .1
 .الباطنیة والتجربة الشعور عرض على التركیز .2
 .تحویلھا أو التقلیدیة العقدة في موجودة كانت التي العناصر من عدد عن التخلي .3
 .والموجودات األحداث عرض في والكتابة المجاز، على االتكاء زیادة .4
 ".الكرونولوجي" الوقائع زمان عن التخلي .5
 .واألسلوبي الشكلي االقتصاد .6
 3".األسلوب اتجاه .7

                                                             
 ،1 مج بیروت، والنشر، للدراسات العربیة المؤسسة لؤلؤ، الواحد عبد تر: النقدي المصطلح موسوعة 1

  م178 م ص1983، 2 ط
  .111ص  دت، القاھرة، العربي، الفكر دار ونقد، دراسة وفنونھ األدب: إسماعیل عزالدین 2
  .112 ص لؤلؤ، الواحد عبد تر النقدي، المصطلح موسوعة: عن نقال 3
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 وعاء ولیس لھا محدد واحد شكل لھا لیس القصیرة، القصة أن إلى" عیاد شكري" یذھب كما

 مالئمة ألن یراھا التي بالطریقة انطباعاتھ یواصل أن في حر الكاتب إن بل فیھ تصب

استقرت  التي الروایة بخالف وذلك أدواتھ، من وأداة المضمون من جزء یعد فیھا الشكل

.خاص نموذج على  

 ھو القصیرة للقصة الموباساني التقلیدي الشكل یعتبر" رشیدي رشاد" وھا ھو

ا تصور موباسان عند القصة إن" :یقول نجده حیث المعیاري النموذج ً ا، حدث ً  یھتم ال معین

 أتوا من جمیع وأبرزه القصیرة القصة اتخذتھ الذي الشكل ھو وھذا بعده أو قبلھ بما الكاتب

 التي العناصر مجمال القصة وحدود وغیره، تشیخوف مثل القصة كتاب من كبار بعده من

 لحظة ثم والمعنى والشخصیات القصة أو الخبر ھي عناصر تحتویھا في أن ینبغي

  1".التنویر

تاب لدى ثابت قالب أي لھا لیس القصیرة والقصة ّ  ھذا ویالحظ القصیرة، القصة ك

عن  مستقلة خاصة بنیة ذا مستقل أدبي نوع القصیرة القصة أن بمعنى الروایة، القالب في

 القصة فقالب الروایة، قالب غیر القصة قالب یرى من ھناك أن كما األنواع األخرى، بَنى

 تؤدي الجزئیة المادة فرادة و الحیاة ھذه جزئیات من فریدة واحدة جزئیة یتفرع من القصیرة

 شكلھا ثبات إلى فیؤدي الحیاتیة المادة عمومیة أمام فیھ تصاغ الشكل الذي تفرد إلى

   .وتكراره

ّنما الشكل تنوع أن یرى شكري لكن  من"قولھ  ودرجتھ في العام االنطباع لتنوع یخضع إ

نھ الواضح ّ ا التشابھ كل متشابھان انطباعان یوجد ال أ ً ا نوع ً  ومادام تصمیم وشموال وعمق

ا القصیرة القصة  قصة قصیرة كل تصمیم یختلف أن بد فال لالنطباع الدقیق األداء على قائمً

  2".القصص من غیرھا تصمیم عن

 ال القصیرة القصة أن إلى یذھب الذي السابق الرأي ھذا بأن القول یمكن ھذا بعد

ا تتمیز بكونھا ً ا نوع  في الشأن ھو كما مستقلة سردیة بنیة وال محدد بمفھوم وال مستقال أدبیً
                                                             

  .180 ص لؤلؤ، الواحد عبد تر: النقدي المصطلح موسوعة 1
  .153 ص: نفسھ المصدر 2
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ذلك  القصة ال الروایة تكون أن ینبغي ما سردي نوع تحدید في شك ھناك كان إذا الروایة،

نھا ّ   .القصة بخالف أل

 میخائیل" أن حتى شتى، ألسالیب صدره یتسع فضفاض شكل القصیرة القصة  

 إلى یدخل أن یمكنھ تعبیري جنس كل أنھا: "عنھا یقول )Mikhail Bakhtin( *"باختین

 ألحقھ أن ما یوم في لھ یسبق لم تعبیري جنس على العثور السھل ولیس من الروایة بنیة

  1".أخر بالروایة أو كاتب

 لكن التحدید، عدم وھي الحدیثة السردیة األنواع بھا تتسم عامة خاصیة على یدل ھذا

 القصیرة القصة بین تفصل التي الحدود رسم على یعمل من وجود دون یحل كلھ لم ذلك

 سي في فولین" الروسي الناقد ھو والروایة القصة بین فرق ناقد ولعل أشھر والروایة،

 ، الملقب)مVoline Vsevolod Mikhailovitch ")1886-1959" "میخائلوفیتش فولود

  :في أوجھ االختالف إعطاء ویمكن ،*"إیخنباوم"

 .بدائي أساسي القصیرة القصة شكل أما تلفیقي الروایة شكل .1

 .األحدوثة ومن الخرافة من جاءت القصیرة القصة أما التاریخ، من أتت الروایة .2

 .اإلطالة إلى یمیل الروایة منطق أما الخالصة، إلى یمیل القصیرة القصة في شيء كل .3

 .التعارض أو التناقض على یعتمد القصیرة القصة بناء .4

 .منتظرة غیر فالخاتمة إضعاف، لحظة عن عبارة الروایة خاتمة .5

 .االنحدار من نوع عن عبارة وھي الروایة في األوج نقطة یتبع أن یجب .6

                                                             
 القرن في لآلداب الماركسیین المنظرین أكبر وھو موسكو، في ولد) 1975 -1885(  باختین میخائیل *

لغة وكشف في بحث العشرین، ّ لغویین من معاصریھ نقد واالجتماعیة، المادیة أسسھا ال ّ  الكثیر ونقض ال
لغة وفلسفة الماركسیة" مؤلفاتھ أشھر سوسیر ومن دو عند التزامن مفھوم نقض كما المفاھیم، من ّ " ال

 ".والروایة الملحمة" ، 1929
  .68 ص لؤلؤ، الواحد عبد تر: النقدي المصطلح موسوعة 1
 یمارسان أبوین ومن بسیطة عائلة من روسیا، في تشفین بلدة في م، 1882 أوت 11 في إیخنباوم ولد *

 في عضواً  كان كما ثوریة، بأفكار متشبعا وكان بیترسبورغ، بجامعة دراسة الحقوق زوال ، الطب
 عدة السجن دخل ،)األحمر األحد() 1905 – 1905(  في  ثوریة أحداث في شارك ، الثوریة االشتراكیة

 ،"السوفیاتیة روسیا في ضغوطات الفوضى" بعنوان مقاالت عدة كتب وھناك ألمانیا إلى نفي ثم مرات
  .بباریس 1945 سبتمبر 18 في توفي أدبیة، أعمال عدة لھ كانت كما
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 .واحد ھدف في یصب القصیرة القصة في شيء كل .7

 .القصیرة القصة بخالف النھایة من أھم الروایة في الوسیطة األبنیة إن .8

 ).النثر مجال في ولكن( القصیدة نمط من تقترب القصیرة القصة .9

خلق  إن حیث القصصي، العمل في والمضمون الشكل بین عالقة ھناك أن نجد كما

 ثم معین، موضوع على التركیز أولھا متعددة، مراحل على المرور یستدعي المؤلف

ا الموضوع مع ھذا التعامل  شكلھ في طرحھ طریق عن فني مضمون إلى لتحویلھ جمالیً

 للعملیة عامال تصورا یعطینا وھذا الشكل یحدد الذي ھو المضمون كما أن المناسب، الفني

ا الفنان خیال في الموضوعي للواقع الفن انعكاس أن مفادھا الفنیة ً  الفنیة، بالصورة عنھ معبر

 یمثل نماإ فالشكل یتراجع، اآلخر ھو اأیض الشكل فإن تراجع المضمون ما إذا حالة وفي

 .عنھ ویعبر ویثبتھ مضمونھ یظھر الفنون من أنواع نوع لكل الداخلي التنظیم

 بحیث متداخل جزئي ارتباط ھو بالمضمون الشكل ارتباط أن نقول أن یمكن إذن

 .بینھما الفصل المستحیل یصبح من

محمود  عند نلمسھ ما وھذا بمضمونھ مرتبط نجده القصیرة القصة في الشكل أن كما

 .القصصیة أعمالھ في تیمور

 شيء أول فنجد، األقصوصة منھا تتكون التي العناصر إلى التطرق أردنا إذا أما

 في عرضھ الكاتب یحاول الذي الھدف تمثل حیث المغزى أو الفكرة ھو نذكره یمكن أن

لمھ، أن یریدنا التي والعبرة الدرس بمثابة األقصوصة ویكون ّ  القصة قراءة یفضل لذلك نتع

 واألحداث األشخاص بین العالقة على والتركیز المسبقة، األحكام مرة واستبعاد من أكثر

 .االجتماعیة وطبقاتھم الشخوص وأسماء القصة بعنوان ذلك كل المطروحة وربط واألفكار

 یجب الذي العنصر آخر بتعبیر أو األقصوصة منھ تتكون والذي الثاني واألمر

ا مرتبة والوقائع األفعال مجموعة یمثل والذي الحدث فنذكر التوفر فیھا  تدور سببیًا، ترتیبً

 األخرى الشخصیات مع صراعھا عن وتكشف الشخصیة وتصور عام، حول موضوع

 معلومات لنا یقدم الذي الراوي نظر بوجھة الحدث الكاتب ویعرض وحدة الحدث، وتتحقق

 ،)السردي( األنا بصیغة یكون وقد محدود، أو العلم، كلي یكون قد جزئیة فالراوي أو كلیة
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 والزمان الشخصیات حوار على حینئذ الحدث یعتمد وإنما راو، القصة في یكون ال وقد

 على یعتمد أو األمام، إلى ویدفعھ الحدث یطور صراع من عن ذلك ینتج وما والمكان

 .الداخلي الحدیث

 الحبكة ومعیار زمنیا، مرتبطة الحوادث من مجموعة فھي الحبكة أو العقدة أما

 .وحدتھا الممتازة ھو

 الحیاة من شخوصھ یختار الكاتب فإن بالشخوص وعالقتھا لألقصوصة بالنسبة أما

  :التالیة األبعاد في واضحة عرضھا على عادة ویحرص

 أو وذكر ونحافة وبدانة وقصر طول من الجسم صفات في ویتمثل: الجسمي البعد: أوال -

 .وسنھا أنثى وعیوبھا،

ا -  العمل نوع وفي اجتماعیة طبقة إلى الشخصیة انتماء في ویتمثل: االجتماعي البعد: ثانیً

 .وھوایاتھ جنسیتھ و ودینھ حیاتھ، في المؤثرة ظروفھ وكل ونشاطھ وثقافتھ بھ الذي یقوم

ا - ً  وفكر، وعزیمة وآمال رغبات من والسلوك االستعداد في ویكون: النفسي البعد:ثالث

  .انبساط أو وانطواء وھدوء انفعال من ومزاج الشخصیة

 تعد فالبیئة البیئة، عنصر األقصوصة في یتوفر أن یمكن الذي األخیر والشيء  

 بیئة أكانت سواء الشخوص، فیھ وتتحرك األحداث ضمنھ تجري الذي الوسط الطبیعي

 .وجودھا زمانیة تمارس أو مكانیة
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 :األقصوصتین ملخص  - 1

 .تیمور لمحمود" الموت مھزلة" أقصوصة ملخص   -  أ

 كوة ذات قذرة حجرة وكانت -حسن مصطفى-المریض  الخادم حجرة الطبیب دخل

  .قدیم أثاثھا الشمس، أشعة من ضئیلة خیوط منھا ضیقة تدخل

 حیاتھ سنین في یدر أن فاستطاع نفسھ، على التقتیر شدید حسن مصطفى كان لقد

ا مئتى   .روحھ على حرصھ علیھا یحرص كان جنیھ ذھبً

 لألغا وقال رئتیھ، وفحص صدره عن كشف ثم المریض نبض الطبیب وجس

ّنھ بصوت   .ساعتین من أكثر یعیش لن منخفض إ

ا وكان القصر، رب باشا للمرحوم مملوكا مصطفى كان ا ذكیً ً  الباشا فھذبھ ونشیط

لمھ، نھ بعد فیما لسیده ولكنھ برھن وعّ ّ ا إال تعلیمھ یثمر لم إذ العنایة، لھذه أھال یكن لم أ ً  ثمر

ا، ً ا بحراسة خصھ فاسد ً  األثناء تلك في وأصیب سیده توفي حتى ذلك على وظل الباب أخیر

  .األخیرة أنفاسھ اآلن یلفظ وھو الرئة بذات

  :قائال نفسھ أغا البشیر ناجى

 .بالضبط الظھر مدفع على أي...12 الساعة حسن مصطفى سیموت -

ا وخرج ً ا نفسھ أقام إذا بابھا، لیخفر المریض غرفة قاصد ً ا وریث  من یأخذ لمصطفى شرعیً

  .نفسھ تشتھیھ تركتھ ما

لم الذي المریض خبر انتشر ما وسرعان  صوب كل من الخدم فتقاطر الروح، یسَّ

ا وبیده أمامھ وجلس الباب، غلق أحكم قد أغا البشیر فوجدوا غرفتھ، وحدب على  عصً

ا الھواء یضرب بھا غلیظة   .اقتحام الغرفة یرید لمن إرھابً

  :قائلین بلھفة یسألونھ فأخذوا
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  مات؟ ھل مصطفى؟ مات ھل

  :وترفع كبر في یجیبھم فكان

  .الروح یسلم إنھ -

 قصة للمارین یروى منھم واحد كل أخذ حیث الشارع إلى وھرولوا األطفال وتجمع

 .مخیلتھم لھم أوحتھا كما الموت الرھیبة

  :قائال لنفسھ فتمتم عشرة الحادیة فوجدھا ساعتھ األغا وأخرج

ا ساعة بقیت  األخر العالم إلى أنت ترحل وسوف یا مصطفى، منیتك دنو على تمامً

  .الجسیمة تركتك من لي یروق ما على أنا وسوف أستحوذ

  :قائال أذنھ في وأسر الصالح مظاھر علیھ مسن شیخ وھو" المقدم"مدبولي  عم إلى والتفت

  .الخدم على نقسمھا أن یحسن أال بتركتھ؟ نفعل فماذا ساعة، بعد مصطفى سیموت -

ا، الشیخ فاھتز ً   :قائال بالقناعة تظاھر ولكنھ سرور

  .سیدي یا حسنا تراه ما فعلإ -

ا الجمیع وسمع ً ا صوت ً نھ الباب إلى بجھد طریقھ یشق ضعیف ّ  من خارج صوت كأ

ا األغا فاستوى ینادي، المریض فأنصتوا فإذا القبر، ً  جبینھ من یتصبب العرق أخذ وقد واقف

  :وقال

لم حسن مصطفى إن الساعة، دنت لقد - لم یسَّ  .ندخل الروح، ھُ

  :لھ وقال رأسھ مصطفى فرفع خلفھ الخدم وتدفق الباب وفتح

 .األمر قضى ھل...تركتي عن تتكلمون سمعتكم لقد الطبیب، قال ماذا -
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الوجود  عن إثرھا على غاب شدیدة سعال نوبة اعترتھ ثم یجب، ولم رأسھ أغا البشیر فطأطأ

لحظة تلك في عینیھ المریض ففتح یده، ومد الخزانة مفتاح أخذ مدبولي العم وأراد ّ عینیھ  ال

 عم فاقترب حركتھ وھدأت أخرى نوبة اعتلتھ ثم الفراش، بترتیب مدبولي عم وتظاھر

َّمھ المفتاح وأخذ المیت، جسم مدبولي وغطى  الخزانة، األغا فأخرج البشیر أغا، إلى وسل

 ویختلس الفرصة یغتنم أن بعضھم ورأى متحطمة وسقطت أفلتت طریق إخراجھا في وھم

ا، منھا ً  على األغا وخاف یقتتلون ببعض بعضھم فاختلط النھب معركة وحمیت المعركة شیئ

ا األغا فلم یر النقود،كیس  ً ا المعركة ودخل ساعدیھ على فشمر العمل من بد ً ا، مزمجر ً  ھائج

 ذھب ثم یقتتلون، وتركھم فأخذه النقود، كیس إلى وصل حتى ھذا ھذا ویضرب یدفع فأخذ

  :قائال وتمتم النقود كیس وأفرغ إلى غرفتھ أغا البشیر

 .بعدك غیرك لیتمتع نفسك على تقتر كنت عینك، من أحسن مصطفى یا عینك من أحسن -

  .1أغا البشیر إال التركة من نھبوه ما یلبسون الخدم وكل بعد، فیما جنازتھ لتشیع
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 .موباسان لغیدي" الشیطان" أقصوصة ملخص  - ب

 متھدمة عجوز كانت تحتضر، امرأة أمامھما وكان الطبیب، أمام الفالح الرجل وقف

  .عمرھا من والتسعین الثانیة في متحطمة وكانت

  :الطبیب قال

ّنھا الحال، ھذه على وحدھا أمك تترك أال ینبغي" أورنو"یا  اسمع   .للوفاة عرضة فإ

  :وإصرار بعناد الفالح فأجابھ

  .وحدھا المحتضرة أمي أترك أن والبد زراعتي أحوال تفقد من لي البد ولكن

ا استنشط الطبیب ولكن   :للفالح وقال غضبً

 ولكن لذلك فامض الیوم قمحك جمع من البد كان إذ المبلغ؟ ھذا القسوة بك تبلغ كیف -

   .بوالدتك المسماة للعنایة أحضر المرأة

 النھایة أن في وقرر الطبیب، من والخوف البخل عوامل شتى بین موزعا نھبا الفالح وظل

 المضجرة ھذه السخیفة باألعمال للقیام تستأجر العجوز ، ھذه"الرابیب"المرأة  یحضر

 الموتى، أكفان تخیط كانت المضجرة المسؤومة، السخیفة باألعمال للقیام تستأجر العجوز

 إلى فالتفت بأمھ، االعتناء أجل مساومة من حوار في معھا دخل ،...األحیاء مالبس وتغسل

ا العجوز   :مساومً

َّني...ھذه یا اسمعي ا، المدة على االتفاق نجعل أن أوثر إ ً  قال الطبیب أن حظك ومن جمیع

 .الرابحة أنت تكونین الحالة ھذه وفي أخرى إلى دقیقة من تحصل قد بأن الوفاة

نھا السیما االقتراح، ھذا من العجوز فاندھشت ّ العباد  أرواح على المغامرة قط لھا یسبق لم أ

  :نفسھ في الفالح قال البیت من اقتربت ولما أوال، المریضة رؤیة علیھ فشرطت

    .المبلغ ھذا دفع من وأراحنا اآلن أماتھا قد یكون أن هللا أقدر ما -
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  :قالت المریضة عاینت فلما

  .فرنكات ستة وأجرتي یومین، األمر سیستمر

القمح  محصول تذكر ولما ویتشدد ویجتھد ویساوم، یقاوم وراح رعب شھقة" أورنو"فشھق 

  .المرأة بجانب مقعدھا العجوز وأخذت الغالل ومضى لجمع مضض، على قبل

المرأة  سراح فأطلق الحیاة، قید على أمھ فأبصر الفراش من ودنى المساء في الفالح عاد

  :سائلة ابتدرتھ الموالي الیوم الصباح في" الرابیب"دخلت  وعندما" الرابیب"

 .الیوم أمك حال كیف

 :قائال ولؤم نیة بسوء فأجابھا

  .المزارع إلى البیت غادر ثم ، والحمد أحسن حالھا -

نھ قلبھا أعماق من" أورنو" الفالح  كرھت الحالة تلك على الرابیب رأتھا ولما ّ  خدعھا أل

 مبرر أدنى بال وعنادھا البقاء على إلصرارھا العجوز على الحقد أشد حقدت وغبنھا بل

ا اللیلة تلك" أورنو"وجاء  لذلك، ً نھ فرح ّ " الرابیب"العجوز  ولكن المحصول جمع في وفق أل

َّنما تمكثھا كل دقیقة أن جعلت   .واألجر الزمن في علیھا خسارة ھي إ

 :قائلة المریضة وسألت الفراش من فاقتربت بدیعة، فكرة حضرتھا التالي الیوم وفي

 قط؟ الشیطان رأیت ھل -

  .كال قائلة العجوز فنبست -

 لتستطیر الشیطان، عن األحادیث وأروع القصص أخوف علیھا تقص" الرابیب"وانبرت 

نھ إبلیس، عن أوصاف لھا تعطي وبدأت فؤادھا، وتنخب المسكینة لب العجوز ّ  یحضر وأ

 لتدور ورأسھا عنقھا ولوت المریضة، العجوز فارتاعت الموت، فراش على هللا وھم لعباد
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 على ولبستھا حلة صغیرة فتناولت والمطبخ" أورنو"واختفت  الغرفة، أنحاء بعینھا في

نھا جبھتھا فوق الحلة أرجل وأبرزت رأسھا، ّ  مضت ثم وتناولت المكنسة الشیطان، قرون كأ

 الھیئة تلك المحتضرة على للمرأة وظھرت الباب، ستار فأماطت المریضة حجرة إلى

 وجن جنونھا، المحتضرة المرأة عقل طار وھنا ،...وتولول وتضج وتعول تصیح وأقبلت

أنفاسھا  لفظت وقد ھامدة جثة الوسادة على المرأة لتسقط قدرة، دون النھوض وحاولت

  .األخیرة

تتلو  وشرعت المتوفاة، المرأة أجفان وأغمضت مكانھ إلى شيء كل" الرابیب"أعادت  ثم

 في أدرك میتة أمھ المرأة وألفى أن الحال في أدرك میتة أمھ الفالح وألفى عاد ولما الصالة،

 الوفاة ألن بنسات، عشرة عن یقل ال بما المساومة في غبنتھ قد" الرابیب"المرأة  أن الحال

  1."نھار الموعد بمقدار عن مبكرة جاءت
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 لتأثر ھذا لكن موباسان، دي غي الفرنسي القصصي بالكاتب تیمور تأثر ھذا كل بعد لنا ثبت

 على طالعھ بعد جاءت بتیمور خاصة ظاھرة وال بالمصادفة، جاءت منعزلة ظاھرة یكن لم

 كان حاجة عن وتعبیر عامة، ظاھرة من جزء ھو بل فحسب؛ الفرنسي القصاص أعمال

 ھذه تبق ولم أجنبیة، ومدارس أسالیب استقدام إلى دفعت المصري المجتمع یستشعرھا

 البیئة سمات من الكثیر الشيء یحمل خاصا تلوینا لونت بل ھي كما المجتلبة العناصر

 .والثقافیة الروحیة وتقالیدھا المستقبلة المصریة

 بل الدارسین؛ بعض ذلك إلى ذھب كما بعینھا لحظة في بموباسان تیمور تأثر یتركز ولم

 رغم األدبیة، حیاتھ من األكبر الجزء استغرق الزمن في وممتدا وضخما عمیقا تأثرا كان

نھ ّ  مطالعاتھ وتنوع تیمور، بھا مر التي الحیویة والتجربة المراحل إلى بالنظر تلون أ

 التأثر ھذا طال وقد الحیاة، مناحي شتى في نفسھ المصري المجتمع وتطور وقراءاتھ

 والموقف األدبیة واألفكار باآلراء المتعلقة تلك سوءا القصصي تیمور أدب جوانب مختلف

 التي واألفكار الموضوعات أو المجتمع بتصویر أو لھما، وتصوره والواقعیة الطبیعیة من

  .اصطنعھا التي الفنیة والوسائل األدوات لھا،أو مدارا القصصیة أعمالھ جعل

 أو الخصائص ھذه إن بل المناحي، ھذه كل واحدة دفعة یمس لم المتنوع التأثیر ھذا أن كما

 تالیة مرحلة في توارت ثم تیمور قصص على بصماتھا تركت قد موباسان أدب من تلك

 قائما األخرى الخصائص بعض تأثیر ظل حین على أخرى، عناصر لتأثیر مكانھا لتترك

 بمختلف التأثر فیھا كان التي المرحلة ولعل األدبیة، تیمور حیاة مراحل كل في نلمسھ نكاد

 بشكل فیھا ظھرت التي الفني تیمور نضج مرحلة ھي وأعمق أوسع موباسان أدب جوانب

 العكس بل یتعارضان، ال واألصالة التأثر أن یؤكد ما وھو وأصالتھ، مقدرتھ وأوضح أكبر

  .تماما

العكس على كان بل سلبي، وتقلید اقتباس مجرد الفرنسي بالقصاص تیمور تأثر یكن لم  

 المجتمع تصویر من یمنعھ لم موباسان أدب من عدیدة لجوانب وخالقا أصیال استلھاما

 وأفكاره وانفعاالتھ ذاتھ عن التعبیر من منعھ وال وعمیقا، صادقا تصویرا المصري

 قصص عدیدة نواحي في تشبھ كانت وإن حتى القصصیة أعمالھ كانت فقد المتمیزة،
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 دراسة إن بل متفردة، وشخصیة مختلفة وثقافة لمجتمعھ مغایر مجتمع عن تعبر موباسان،

 الفرنسي الكاتب على جدیدة أضواء تلقي موباسان بإنتاج عالقاتھ في القصصي تیمور إنتاج

 األنظار؛ عن متخفیة بقیت أدبھ من جوانب وإدراك لقصصھ متمیز بتأویل تسمح أداة وتشكل

 أعمال بعض من أحداثھا أو أفكارھا استلھم التي تلك وخاصة نفسھا تیمور قصص أن كما

 وبعثتھا تیمور قصص فجرتھا موباسان أدب في كامنة جوانب باكتشاف تسمح موباسان،

  .الحیاة إلى

 آخرین بأدباء وتأثر أخرى قراءات مع ترافق الفرنسي بالقصاص تیمور تأثر أن غیر

 وموباسان تیمور بین تكون العالقة جعل ما وھو تشیخوف؛ الروسي القصاص والسیما

 في التفكیر إلى تحیلنا وتشیخوف موباسان من بكل تیمور تأثر أن باعتبار معقدة، عالقة

 وتشیخوف تیمور بین ثنائیة دراسة أو وتشیخوف وموباسان تیمور من كل بین ثالثیة دراسة

  .األخیرین ھذین بین والتأثر التأثیر عالقة خاللھا من تبرز

ترجمتھ ما وھذا األدبیة حیاتھ في وقویا كبیرا كان تیمور في موباسان تأثیر فإن وعلیة  

 .القصصیة أعمالھ
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 لتأثر ھذا لكن موباسان، دي غي الفرنسي القصصي بالكاتب تیمور تأثر ھذا كل بعد لنا ثبت

 على طالعھ بعد جاءت بتیمور خاصة ظاھرة وال بالمصادفة، جاءت منعزلة ظاھرة یكن لم

 كان حاجة عن وتعبیر عامة، ظاھرة من جزء ھو بل فحسب؛ الفرنسي القصاص أعمال

 ھذه تبق ولم أجنبیة، ومدارس أسالیب استقدام إلى دفعت المصري المجتمع یستشعرھا

 البیئة سمات من الكثیر الشيء یحمل خاصا تلوینا لونت بل ھي كما المجتلبة العناصر

 .والثقافیة الروحیة وتقالیدھا المستقبلة المصریة

 بل الدارسین؛ بعض ذلك إلى ذھب كما بعینھا لحظة في بموباسان تیمور تأثر یتركز ولم

 رغم األدبیة، حیاتھ من األكبر الجزء استغرق الزمن في وممتدا وضخما عمیقا تأثرا كان

نھ ّ  مطالعاتھ وتنوع تیمور، بھا مر التي الحیویة والتجربة المراحل إلى بالنظر تلون أ

 التأثر ھذا طال وقد الحیاة، مناحي شتى في نفسھ المصري المجتمع وتطور وقراءاتھ

 والموقف األدبیة واألفكار باآلراء المتعلقة تلك سوءا القصصي تیمور أدب جوانب مختلف

 التي واألفكار الموضوعات أو المجتمع بتصویر أو لھما، وتصوره والواقعیة الطبیعیة من

  .اصطنعھا التي الفنیة والوسائل األدوات لھا،أو مدارا القصصیة أعمالھ جعل

 أو الخصائص ھذه إن بل المناحي، ھذه كل واحدة دفعة یمس لم المتنوع التأثیر ھذا أن كما

 تالیة مرحلة في توارت ثم تیمور قصص على بصماتھا تركت قد موباسان أدب من تلك

 قائما األخرى الخصائص بعض تأثیر ظل حین على أخرى، عناصر لتأثیر مكانھا لتترك

 بمختلف التأثر فیھا كان التي المرحلة ولعل األدبیة، تیمور حیاة مراحل كل في نلمسھ نكاد

 بشكل فیھا ظھرت التي الفني تیمور نضج مرحلة ھي وأعمق أوسع موباسان أدب جوانب

 العكس بل یتعارضان، ال واألصالة التأثر أن یؤكد ما وھو وأصالتھ، مقدرتھ وأوضح أكبر

  .تماما

العكس على كان بل سلبي، وتقلید اقتباس مجرد الفرنسي بالقصاص تیمور تأثر یكن لم  

 المجتمع تصویر من یمنعھ لم موباسان أدب من عدیدة لجوانب وخالقا أصیال استلھاما

 وأفكاره وانفعاالتھ ذاتھ عن التعبیر من منعھ وال وعمیقا، صادقا تصویرا المصري

 قصص عدیدة نواحي في تشبھ كانت وإن حتى القصصیة أعمالھ كانت فقد المتمیزة،
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 دراسة إن بل متفردة، وشخصیة مختلفة وثقافة لمجتمعھ مغایر مجتمع عن تعبر موباسان،

 الفرنسي الكاتب على جدیدة أضواء تلقي موباسان بإنتاج عالقاتھ في القصصي تیمور إنتاج

 األنظار؛ عن متخفیة بقیت أدبھ من جوانب وإدراك لقصصھ متمیز بتأویل تسمح أداة وتشكل

 أعمال بعض من أحداثھا أو أفكارھا استلھم التي تلك وخاصة نفسھا تیمور قصص أن كما

 وبعثتھا تیمور قصص فجرتھا موباسان أدب في كامنة جوانب باكتشاف تسمح موباسان،

  .الحیاة إلى

 آخرین بأدباء وتأثر أخرى قراءات مع ترافق الفرنسي بالقصاص تیمور تأثر أن غیر

 وموباسان تیمور بین تكون العالقة جعل ما وھو تشیخوف؛ الروسي القصاص والسیما

 في التفكیر إلى تحیلنا وتشیخوف موباسان من بكل تیمور تأثر أن باعتبار معقدة، عالقة

 وتشیخوف تیمور بین ثنائیة دراسة أو وتشیخوف وموباسان تیمور من كل بین ثالثیة دراسة

  .األخیرین ھذین بین والتأثر التأثیر عالقة خاللھا من تبرز

ترجمتھ ما وھذا األدبیة حیاتھ في وقویا كبیرا كان تیمور في موباسان تأثیر فإن وعلیة  

 .القصصیة أعمالھ
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  المصادر والمراجع

  :المصادر - أ

  .دت القاھرة، التألیف، دار مطبعة التیموریة، األسرة تاریخ: أحمد تیمور -

  .دت القاھرة، النموذجیة، المطبعة والمسرح، القصة في دراسات: محمود تیمور -

  .دت القاھرة، والنشر، للطباعة العربي الكتاب دار والسندان، المطرقة بین: محمود تیمور -

  1963 القاھرة، المصریة، النھضة مكتبة مضیئة، ظالل: محمود تیمور -

  1962 القاھرة، للطباعة، الجیل دار والكتاب، للكتب مناجیات: محمود تیمور -

  :المراجع -ب

 القاھرة، للطباعة، نوبار دار والتطبیق، النظریة بین المقارن األدب: الرحمان عبد إبراھیم -

   .2000، 1ط

  .دت القاھرة، العربي، الفكر دار ونقد، دراسة وفنونھ األدب: عزالدین إسماعیل -

 الصغیر، الكیالني مطبعة والتاریخ، الحقیقة بین تیمور محمود أدب:  محمود الشریف بن -

  .دت القاھرة،

 القاھرة، والنشر، للتألیف المصریة الھیئة تیمور، محمد مؤلفات مقدمة: محمود تیمور -

  .1971، 1ج

 .1963 القاھرة، والنشر، للطباعة العربي الكتاب دار وأدباء، أدب: محمود تیمور -

 مصر، مكتبة السباعي، محمد: تر فرنسیة، قصة مئة الشیطان،: موباسان دي جي -

  .دت العاجلة،

  .2004 القاھرة، اآلداب، مكتبة روائیا، تیمور محمود: حسن حمدي -

  .1996، 1ط القاھرة، للطباعة، نوبار دار العالمي، األدب فنون: نبیل راغب -
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 اإلسكندریة، المعارف، منشأة الحدیثة، العربیة القصة في دراسات: محمد سالم زغلول -

  .1973 مارس

  .دت القاھرة، المعارف، دار مصر، في المعاصر العربي األدب: ضیف شوقي -

، 3ط القاھرة، والتوزیع، والنشر للطباعة النھضة دار المقارن، األدب: محمد ھالل غنیمي -

  .1998 ماي

 والنشر، للدراسات العربیة المؤسسة لؤلؤ، الواحد عبد: تر: النقدي المصطلح موسوعة -

  .1983، 1مج، 2ط

  .1977 القاھرة، العربیة، النھضة دار والروایة، القصة: حسن نوفل -

  .1944 القاھرة، النیل، مطبعة العربیة، القصة رائد تیمور محمود: الحكیم نزیة -

  :القصصیة المجموعات - ج

  .1939 القاھرة، ومكتبتھا، المعارف مطبعة الصغیر، فرعون: محمود تیمور -

  .1925 القاھرة، السلفیة، المطبعة جمعة، الشیخ: محمود تیمور -

  .1926 القاھرة، السلفیة، المطبعة العبیط، سید الشیخ: محمود تیمور -

 القاھرة، للنشر، الحدیث دار األولى، الوثبة مجموعة من الموت، مھزلة: محمود تیمور -

1937. 

 للطباعة، مصر النھضة دار عوف، أبو مجموعة من عوف، أبو حكایة: محمود تیمور -

  .1969 القاھرة،

  .1941 القاھرة، المعارف، مطبعة الجبین، على مكتوب: محمود تیمور -

  .1959، 3ط الجماھیر، وطبعتھا، اآلداب مكتبة غلیظة، شفاه: محمود تیمور -

  .دت الحلمیة، النموذجیة، المطبعة المجھول، نداء: محمود تیمور -
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  .1948 مصر، المصري، الكاتب مطبعة اللثام، خلف: محمود تیمور -

 القاھرة المعارف، مطبعة الشیطان، بنت مجموعة من تنعق، البومة: محمود تیمور -

1944.  

  .1968، 1ط القاھرة، القلم، دار القاتل، أنا: محمود تیمور -

  :والجرائد المجالت -د

 أكتوبر ،01 عدد الثقافة،. مجلة إبراھیم، رضوان: تر تیمور، محمود:  فالنتین بوریسوف -

1973.  

 القاھرة، ،299 عدد االجتماعي، اإلصالح مجلة قصصیا، أصبحت كیف: محمود تیمور -

1968.  

 .1996 سبتمبر 06 مصر، ، 1247 عدد الحیاة، جریدة تیمور، محمود: ودیع فلسطین -
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