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ــ ت  ــ ق ـ  ديم ــــ
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدان حممد  

 وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد :  

 :بعد أما 

 الدراسة   فرص  توفري  هبدف  م1973  عام  املفتوحة  إقبال  العالمة  جامعة  أُنشئت  فقد
  يف   الدراسية  الفصول  يف  واالنتظام  ابلتفرغ  والوظيفية  املعيشية  الظروف  له  تسمح  مل  من   لكل

 . التقليدية واجلامعات  املدارس

 عن  التعليم  منهج   اجلامعة  هذه  اعتمدت   اجلميع  متناول  يف  والعلم  الثقافة  جعل  بغية
،  الالزمة  التوجيهات   مع  والتمارين  املقررة  الكتب  للطالب  ترسل  اجلامعة  أن   حبيث،  بُعد

َعنَي   الطلبة  مرشد  مع  والتنسيق  ابلتعاون  والواجبات   التمارين  بتحليل  الطالب  فيقوم
ُ
 من   امل

 الفرعية  املراكز  أحد   إىل  احلضور  منهم  يطلب  الدراسى  الفصل  هناية   ويف،  اجلامعة  ِقَبل
 . النهائية االمتحاانت ليؤدوا للجامعة

  اهتماما    البداية  من  املفتوحة  إقبال  العالمة  جامعة  اهتمت  العربية  اللغة  ألمهية  نظرا  
 كلية  وأُنشئت،  ابكستان أطراف  سائر  يف  أسسها  وتوطيد   العربية  اللغة  نشر  سبيل   يف  ابلغا  
.  املنشودة  األهداف  تلك   لتحقيق  املضنية  جهودها  لتبذل  اإلسالمية  والدراسات   العربية  اللغة

 واجلامعية  والكلية   والثانوية  اإلبتدائية :  املراحل  لكافة   الدراسية  املناهج  بتصميم   الكلية  وقامت
 يف  العربية  اللغة  معلمي  بتدريب  قامت  أهنا  كما،  احلديثة  الدراسات   إليه  ماتوصلت  ضوء  يف

 . احلديثة  املناهج حسب والكليات  املدارس

الحديث ربيالنثر الع " الكتاب  وهذا، العليا الدراسات  اآلن تقدم وهي   
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قام جبمعه وتنسيقه    الذي  وآداهبا   العربية  اللغة  يف  البكالوريوس  ملرحلة  ( 4917رمز املقرر)  "
زبريي،   الدكتور مسيع هللا  التأليف وساعدت يف    وترتيبه  مع جلنة  العربية،  اللغة  قسم 

العربية   اللغة  وآداهبا، كليه  العربية  اللغة  بقسم  التدريس  هيئة  أعضاء  من  خنبة  مراجعته 
 والدراسات اإلسالمية، جامعة العالمة إقبال املفتوحة، اسالم آابد. 

  إلسالمية ا  والدراسات   العربية  اللغة  كلية  شهدته  الذي  النضج  هذا  أن  احلقيقة  يف
 . الدكتور حمي الدين اهلامشي األستاذ الكلية عميد جانب من الكبرية للرعاية نتيجة

 يف  جيعلنا  وأن  املرجوة   األهداف  الكتاب   هلذا  حيقق  أن  تعاىل  هللا  ندعو  اخلتام  ويف
 الوكيل. ونعم حسبنا  وهو املباركة  اللغة هذه خدمة

 
 )حفظه هللا(  الربوفيسور الدكتور ضياء القيوم

 آابد  إسالم، املفتوحة إقبال العالّمة رئيس، جامعة
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a 
 وأصحابه   آله  وعلى  سيداملرسلني  على  والسالم  والصالة  العاملني  رب   هلل  احلمد

 : بعد أما .الدين يوم إىل إبحسان تبعهم ومن، أمجعني

  البكاليوروس يف  ملرحلة   نقدمه"    الحديث  ربيالنثر الع  "  مادة  يف  كتاب   فهذا 
 . وآداهبا العربية اللغة

وكذلك التعارف   األهداف  حتديد   هو  معينا  مسلكا    املادة  تنسيق هذه  يف  سلكنا  وقد
 الوحدة   مفردات   على  الضوء  تسليط  ث .  بداية كل وحدةٍ   يف  ابحملتويت   لكل وحدٍة والتعريف

 الطالب   ليجيب  وحدة   كل  هناية  األسئلة واملناقشات يف  وأوردان ،  ممل   وإطناب   خمل  إجياز  دون
كما ذكران املصادر واملراجع يف هناية الكتاب ليتمكن  ،وفهمها  الوحدة  دراسة  بعد  عليها

 . الوصول إىل املصادر األصلية واملراجع اهلامة

 املادة   مراجعة هذه  يف  -تعاىل  هللا   حفظه-الدكتور مسيع هللا زبريي       أسهم  قد
  وآرائه   املتواصل  ودعمه   املستمر  تشجيعه  ولوال،  قيّمة ال  آبرائه  الصورة   هذه  يف  وإخراجها
  الصورة   هبذه   املادة  هذه  إلخراج  املبذولة  املضنيه   اجلهود  مثار  قطف  أمكن  ملا  السديدة
 .الدارين يف اجلزاء خري  هللا  وجزاه، العرفان و الشكر بكل جيدر فهو ، املالئمة 

  يف الكرمي القرآن لغة لبثّ  اجلامعة هذه  جهود يُثمر  أن  تعاىل هللا ندعو األخري ويف
العربية    اللغة ملتذوقي   مفيدا    وجيعله   املرجوة  األهداف  الكتاب   هلذا  حيقق  و  ابكستان   أرجاء
 . العاملني رب  ي آمني   .  وآداهبا

 .ويل التوفيق وهللا

 عبد اجمليد بغدادىالدكتور 
   وآداهبا العربية اللغةئيس قسم   

 . آابد املفتوحة، إسالمجامعة العالمة إقبال 



viii 

 

 تــوطــئــة 

 وأصحابه   آله  وعلى  سيداملرسلني  على  والسالم  والصالة  العاملني  رب   هلل  احلمد

 : بعد أما .الدين يوم إىل إبحسان تبعهم ومن، أمجعني

 اللغة   البكاليوروس يف  ملرحلة  نقدمه  الحديث  ربيالنثر الع  "  مادة   يف  كتاب   فهذا 
 . وآداهبا العربية

 أعظم   وهي  الناس  مجيع  هبا  يتحدث   الناس  بني  التفاهم  وسيلة  اللغة  أن  املعلوم  ومن

 والتقاليد  والثقافة  احلضارة  أسس  تنتمي  استخداما    وأكثر  األرض  ظهر  على  بشرى  إجناز

 . لإلنسان املدنية وال احلضارة قامت ما اللغة ال فلو اللغة إىل واألدين

وكذلك التعارف   األهداف  حتديد   هو  معينا  مسلكا    املادة  تنسيق هذه  يف  سلكنا  وقد

 الوحدة   مفردات   على  الضوء  تسليط  ث .  بداية كل وحدةٍ   يف  ابحملتويت   لكل وحدٍة والتعريف

 الطالب   ليجيب  وحدة   كل  هناية  األسئلة واملناقشات يف  وأوردان ،  ممل   وإطناب   خمل  إجياز  دون

املصادر واملراجع يف هناية الكتاب ليتمكن  كما ذكران  ،وفهمها  الوحدة  دراسة  بعد  عليها

 . الوصول إىل املصادر األصلية واملراجع اهلامة

  الصورة  هذه  يف  وإخراجها  املادة  كتابة ومراجعة هذه  رجال جلنة التأليف يف  أسهم  قد

كما أنين أكرر الشكر إىل عمد كلية اللغة العربية والدراسات االسالمية،  ،  القيّمة  آبرائهم
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  األستاذ الدكتور شاه حمي الدين اهلامشي لتشجيعه ورعايته اخلاصة بقسم اللغة العربية فهو 

 .الدارين يف اجلزاء خري  هللا  وجزاه، العرفان و الشكر بكل جيدر

  يف الكرمي القرآن لغة لبثّ  اجلامعة هذه  جهود يُثمر  أن  تعاىل هللا ندعو األخري ويف

العربية    اللغة ملتذوقي   مفيدا    وجيعله   املرجوة  األهداف  الكتاب   هلذا  حيقق  و  ابكستان   أرجاء

 . العاملني رب  ي آمني   .  وآداهبا

 .ويل التوفيق وهللا
 

 د. مسيع هللا زبريي  
 قسم اللغة العربية،    

 العربية والدراسات اإلسالمية،   كلية اللغة

 . آابد جامعة العالمة إقبال املفتوحة، إسالم
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ــ التع  ارف ــ
يف هذا الباب سيتعرف الطالب على النثر العريب يف ابب الرواية، وهي جنس أديب 

مكانته  وحضوره يف الساحة األدبية، وقد برزت أمساء عدة يف مساء الرواية العربية  نثري له  
على امتداد الوطن العريب اإلسالمي، خلدت امسها مبداد من ذهب، كما هو حال األديب 

؛  1988كان ذلك عام  املصري جنيب حمفوظ الذي متكن من الفوز جبائزة نوبل  لآلداب،
ادي واملعنوي أديب يكتب بلغة الضاد، ومل يتبعه بعدها أحد  مل يسبقه إىل هذا التقدير امل 

 . من أدابء املنطقة العربية
الطويل  اترخيها  ، عرفت عرب  املغرب  بالد  واإلسالم،  العروبة  من  الغريب  والشط 
املمتد عرب الزمن ، أدابء كبار ، اقتحموا كل جماالت التأليف األديب ، منهم : عبد اجمليد 

 ونة ، أمحد التوفيق ، وغريهم كثري ... بن جلون، خناتة بن
والغرض من هذا الباب توجيه عناية الطالب إىل الرواية يف بالد املغرب ، للوقوف 
عن كثب على فرادهتا ومتيزها مبوضوعاهتا وأسلوهبا وانبثاقها من واقع اجملتمع املغريب الذي 

عمار الفرنسي ، رغم كان يف فرتة مهمة من فرتات اترخيه احلديث يرزح حتت جور االست
 أنَّ الكتابة  الروائية خبصائصها املعهودة مل خترج عن إطار النموذج املشرقي يف أمسى جتلياته. 
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 األهداف 
 أن يتعرف الطالب فنون النثر العريب احلديث وأنواعها

 : نشأهتا، أهم كتاهبا   القصة  -   
 الرواية: نشأهتا، أهم كتاهبا،   
 املقالة: نشأهتا، أنواعها،   
الكتابة الذاتية: نبذة موجزة عن: السري الذاتية، املذكرات اليومية، أدب الرحالت، مع   

 أمثلة هلا. 
  أن يتعرف الطالب علي بعض رواد األدب العريب احلديث
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 تعريف النثر لغة واصطالحا 
 :تعريف النثر لغة

 .عبارة عن إفشاء أو نشر الشيء أو إرسال الكالم دون أن خيضع إىل قافية أو وزن هو  
 :تعريف النثر اصطالحا

يوجد الكثري من التعريفات منها كالم يكون مباشر تكون فيه الكلمات مزينة ويتم 
بقافية رصها رص جيد، ولكن تتشابه عند وقوعها يف رسائل الغرام للمراهقني بدون االلتزام  

أو وزن، حيث أن له أنواع متنوعة وخاصة االصطالح الفين وهو نوع من أنواع الكتابة  
األدبية ويكون عكس الشعر يكون غري مقفى أو موزون، يوجد به الكثري من احملسنات 

 .البديعية
له العديد من اخلصائص اجلمالية ويكون كثريًا يف بعض من األعمال األدبية بل 

ة النثرية أتيت نتيجة جتربة فكرية أو شعورية، والكاتب يريد أن يعرب عنها  أكثرها، والكتاب
 .فيميل إىل األسلوب اللغوي الفين وحيدد للكتابة جنس أديب

 تعريف النثر لغة واصطالحا حسب أغراضه
 3تعريف النثر لغة واصطالحا الشعر لغة واصطالحا صورة رقم 

 تعريف النثر لغة واصطالحا 
موقع حميط تعريف النثر حسب أغراضه حيث أن النثر له الكثري من يقدم لكم  

األغراض اليت حتتوي على مشاكل وجوانب احلياة واملظاهر املتنوعة مع تضمنه العلوم املعرفية 
 :واإلنسانية والعلمية ومن هذه التعريفات كالتايل
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 :النثر الفين
من   اجليدة  األلفاظ  على  حيتوي  نثر  عن  عبارة  تقدمي هو  عند  الكاتب  خالل 

أربعة  الكاتب أبسلوبه اخلاص وينقسم إىل  اليت متيز  موضوعه أو فكرته وهو من األنواع 
 :أقسام وهى كالتايل

النثر األديب وهو الذي يهتم ابلكالم حىت يؤيد على من يسمعه من الناس ويؤثر 
طفة، كما أنه  يف نفوسهم، وهو من أهم األقسام لدى الكاتب ألنه مغذي ابخليال والعا

 .يتضمن املراسالت األدبية
 .السرية الذاتية والرواايت واملسرحيات النثرية والقصص

العواطف   مثل  املعنوية  األمور  عن  التحدث  مع  والتحليلية  النقدية  الدراسات 
 .واجلماليات واألذواق

 .اتريخ األدب وهو ما يتضمنه من العصور اليت مت التعايش هبا واحلديث عن األدابء 
 :النثر االجتماعي

يعرف يف تعريف النثر لغة واصطالحا من خالل أن يتم توصيل الفكرة مع جتنب 
مجاليات األلفاظ أو زخرفتها ومتيز بصحة املفردات فقط، كما أنه يتطرق جبلب األمثلة مع  
العمل على أن البد من إقناع املخاطب، وهو يناقش وحيل املشاكل اليت تواجه اجملتمع من  

 .وجهل وفقرمرض 
 :النثر الديين

هذا النوع يقرتن ابلعقيدة والعبادات والتشريع مع حرص الكتاب على نقل أفكارهم 
 .وتفاسريهم وحججهم على حنو صحيح وسليم من الناحية اللغوية والدينية

 :النثر اللغوي
هو نثر يشمل العلوم اللغوية كعلم الدراسات اللغوية اليت حتتوي على علم النحو 

 .رف وعلوم اللغة وعلم املعاين اليت حيتوي على علم البالغةوالص
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 :النثر العلمي
 هو نثر ينقسم إىل قسمني نثر علمي ونثر إنساين ومها 

 :النثر اإلنساين
هو الذي يعرب عن املواضيع اإلنسانية كمساعدة ويف هذا النوع من الكتابة حيتاج 

التوافق ملل يتم تضمنه وكتابته يف الشكل العام إىل اإلهلام ابللغة بشكل كامل، والبد من  
واالقتصاد  والفلسفة  والقانون  التاريخ  اإلنسانية  املواضيع  هذه  ومن  املعىن،  يتطابق  حىت 

 .واالجتماع
 :النثر العلمي

هو نثر يبني املعلومات والعلوم الطبيعية اليت هبا عن طريق االستخدام اللغة البعيدة  
هذ ومن  للتعقيد،  والفلك  والبسيطة  والفيزايء  واألحياء  الكيمياء  علم  الطبيعية  العلوم  ه 

 .(1)أيًضا
 مفهوم النثر العريب عند العرب القدامى

إن من يتصفح أهم كتب النقد والبالغة العربية يفاجأ بظاهرة غريبة وهي قلة عناية 
تفصيال وتدقيقا النقاد القدامى ابلنثر، يف حني أهنم أمعنوا يف حبث الشعر من مجيع نواحيه  

النثر الابعتباره فنا قائما بذاته بل حتدثوا عنه   على حد اإلفراط أحياان، فقد حتدثوا عن 
 كجزء من البالغة أو البيان حديثا يتسم ابإلهبام خاليا من التخصيص أو التحديد

ولعل من مظاهر هذا اإلمهال أننا ال جند تعريفا صحيحا للنثر قد استوىف ما يشرتط 
عريف صاحل من دقة وإحاطة واستقصاء ، يف حني أن الشعر قد حظي بتعريفات  يف كل ت

ال أبس هبا  تتسم ابلضبط واإلحكام، أما النثر فـما ورد يف حقه من تعريفات ال تتعدى  
التقسيم والتصنيف، فهو ابعتبار الشكل ينقسم إىل خطب ورسائل، وابعتبار اللفظ يتفرع  

 .(2)إىل نثر مرسل ومزدوج وسجع
 

 شبكة المحيط   -1

 350البرهان في وجوه البيان،ص 2
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 من أقوال الكّتاب القدامى حول النثر 
 يقول ابن وهب: )واعلم أن الشعر أبلغ البالغة...( •

ويقول الكاتب املفكر مسكويه: ) فكذلك النظم والنثر يشرتكان يف الكالم الذي  
هو جنس هلما، مث ينفصل النظم عن النثر بفضل الوزن الذي به صار املنظوم منظوما. وملا  

الوزن حلية   النثر من جهة  كان  الشعر أفضل من  النثر صار  زائدة  وصور فاضلة على 
الوزن. فإن اعتربت املعاين كانت املعاين مشرتكة بني النظم والنثر. وليس من هذه اجلهة متيز  

 (3)  أحدمها من اآلخر...
دامى  هذه النظرة اجلزئية للنثر كما رأيناها يف األقوال السابقة تؤكد موقف النقاد الق          

السليب من النثر فهي نظرة جزئية انصرفت على الشكل دون الُلب، إىل الصورة دون احلقيقة  
 .واملعىن وهي اليت حالت دون التبلور التام ملفهوم النثر الفين عند القدامى

حىت أن الكّتاب العرب من مفكرين وفالسفة وقّصاصني ونقاد كانوا ميارسون النثر 
 .ق ملزيّة الفن املتوفرة يف كتاابهتم ودون أن يُعرتف بفضلهمالفين دون وعي واضح  دقي 
 :اجلاحظ وموقفه من النثر

يقول اجلاحظ :) وقد نُقلت كتب اهلند،وتُرمجت حكم اليواننية، وُحولت آداب الفرس،   • 
العرب مل جيدوا يف  ُحّولت حكمة  ولو  شيئا؛  انتقص  ما  وبعضها  ازداد حسنا،  فبعضها 

تذكره العجم يف كتبهم اليت وضعت ملعاشهم وحكمهم،ولبطل ذلك املعجز،  معانيها شيئا مل  
وقد نقلت هذه الكتب من أمة إىل أمة ، ومن قرن إىل قرن، ومن لسان إىل لسان حىت 
انتهت إلينا، وكنا آخر من ورثها ونظر فيها، فقد صح أن الكتب ) أي كتب النثر( أبلغ 

 (4) يف تقييد املآثر من الشعر.
 :أبو حيان وموقفه من النثر  
يقول أبو حيان : )وأحسن الكالم ما رق لفظه ولطف معناه... وقامت صورته    •

 بني نظم كأنه نثر، ونثر كأنه نظم( 
 

 275الهوامل والشوامل، ص   3

 75، ص1الحيوان، ج   4
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ويقول أيضا: )إذا نظر يف النظم والنثر على استيعاب أحواهلما وشرائطهما .. كان  •
، ولوال أهنما يستهمان هذا أن املنظوم فيه نثر من وجه، واملنثور فيه نظم من وجه

 النعت ملا ائتلفا وال اختلفا( 
أبو حيان  يُعد أول من اهتدى إىل حقيقة النثر الفين وحلل مقوماته اجلوهرية حتليال    •

 .يتصف، على إجيازه، ابلدقة والعمق
بنّي أمهية كل من عنصري العقل واملوسيقى يف النثر الفين، ومن رأي التوحيدي  

خيتص وحده ابملوسيقى واخليال، بل مها قدر مشرتك بني الشعر والنثر الفين أن الشعر ال  
 ( 5) .، والفرق بني النوعني من الكالم نسيب أما اجلوهر فواحد

 فنون و أنواع النثر األديب 
 :للنثر األديب فنون و أنواع عدة منها

 – املقامات    –الرسائل    –الوصااي    –اخلاطرة    –املسرحية    –القصة    -املقالة  –اخلطابة  
 السرية األدبية.  –احملاضرات العلمية 

 اخلطابة: لغة:  •
اخلُطبة لغة بضم اخلاء تعين كل ما يقال على املنرب، فيقال َخطابة وَخطيب وُخطابة، 

قيل يف هتذيب اللغة:    الزواج من امرأة،أما اخِلطبة بكسر اخلاء فهي التقدم وطلب  
 )واخلطبة مصدر اخلطيب، وهو خيطب املرأة وخيِطبها(. 

اخلاطب على اخلطيب: )وَخطب    ب(:–ط-احمليط  مادة : )خ  يف القاموس  و
املنرب َخطابًة ابلفتح، وُخطبة ابلضم، وذلك الكالم ُخطبة أيضاً، أو هي الكالم  
املنثور املسجع وحنوه، ورجل خطيب حسن اخلطبة ابلضم(، أما اخلُطبة اصطالحاً 
فهي فن من فنون اللغة هتدف إىل التأثري يف املستمع الستمالته وإقناعه بفكرة أو 

 جمموعة أفكار. 
 

 
 135، ص145،ص2اإلمتاع والمؤانسة ، ج   5
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 اخلطابة اصطالحا: 
اخلطابة أثرًا من آاثر الرقي اإلنساين ومظهرًا من مظاهر التقدم االجتماعي،   تعد

وهلذا ُعيِنَ هبا كل شعٍب، واهتمت هبا كل األمم يف كل زماٍن ومكاٍن، واختذهتا أداًة لتوجيه  
 .اجلماعات، وإصالح اجملتمعات 

ابن رشد اخلطابة هي: )قوة  عند  و   رسطو أبهّنا )قوة تتكلف اإلقناع املمكن(عرَّفها أ
عُ  وقد  املفردة(،  األشياء  من  واحد  املمكن يف كل  اإلقناع  )فن  رِّ تتكلف  أبهّنا  أيضاً  فت 

 مشافهة احلضور للتأثري عليهم واستمالتهم(. 
 .نوع من الفنون النثرية فائدهتا التأثري واإلقناع حبضور اجلمهور املتلقيواخلطابة 

البالغة والبيان، وفّن اخلطابة هو فنٌّ يُعىن إبقناع الناس  اخلطابة لغًة هي علم  
ما  أبهنا كّل  أيضاً  اخلطابة  تعريف  ابلكتابة، وميكن  وإما  ابلكالم  إما  وإدهاشهم 
يُقال   السامع، وعندما  لتغمر وجدان  هبا  التفّنن  يتّم  أو كتابة  يشتمل على كالم 

ُخْطبة، و  ألقى عليهم  وفيهم وعليهم، أي  الناس  أنّه َخَطَب  أي  َخطابة،  َخطب 
صار خطيباً، أما اخَلطَّاب فهي صيغة مبالغة وتدّل على الشخص كثري اخلُطبة، 
واخلطيب هو حسن اخلُطبة، أو هو من خيطب يف املسجد أو يتحدث عن قومه،  
واخَلْطب واملخاطبة والتخاطب مجيعها تعين املراجعة يف الكالم، واخَلْطب أيضاً هو 

 ألمور والذي يكثر فيه التخاطب. ما يعين العظيم من ا
وقد كان للعرب يف ذلك احلظُّ األوىف، فحفلوا هبا يف اجلاهلية وساعد عليها وجوُد 
عدة أسباٍب اجتماعيٍة أدت إىل ازدهارها ورفعة شأهنا، فوصلت إىل القمة وتوَّجت ابلشرف 

 واالعتزاز من تلك األسباب ما أييت: 
وال   سلٍم،  ال ض على  احلرٍب، أو  احلٌث على  تها : احليف مقدمطبيعة مواضيع اخلطابة:   – 1

ُيسَمع قوله ويطاع أمره يف   إذ هو منمن كان سيًدا مطاًعا؛  يعرض هلذه األمور إال  
 .إعالن احلرب وقَبول الصلحزمام  اختاد قرار    املواقف، وهو الذي ميلك  هذه  مثل  
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 أخرى مبكرمٍة، كظهور فارٍس أو  التهاين أو التعازي، وإذا أرادت قبيلة أن هتنئ قبيلةً  – 2 
نبوغ شاعٍر أو غري ذلك، فإهنا ستوفد من طرفها من يؤدي ذلك عنها، وبطبيعة  

 .احلال أيًضا لن ختتار إالَّ من أشرافها ليمثلوها ويعربوا عنها
،فريفع من شأنه وحيط ِمن قدر ويقعان بني قبيلتني عظيمتني  املفاخرات واملنافرات،    –   3

عليه فلن يتقدم لتعداد املفاخر إالَّ الفضالء، كل ذلك جيعل مهمَة َمن يقابله، و 
 اخلطابة فاضلة نبيلة، ويرفعها إىل املكانة العالية. 

قس بن ساعدة االايدي، وخارجه بن   ومن أشهر خطباء العرب  يف اجلاهلية :
 سنان، وخويلد بن عمرو الغطياين.

م، لطبيعة املرحلة اليت كان  وقد ازدهرت اخلطابة بشكل كبري يف عصر صدر اإلسال
 عليه العرب وقتها، فالدعوة إىل دين هللا استدعت ابلضرورة 

-صلى هللا عليه وسلم-وقدوة اخلطباء، وإمام الدعاة، ومعلم البشرية، هو الرسول  
، اإلنسان الكامل الذي َكُمل يف صفاته، وخالله، ومعارفه، وعلومه، من معينه 

 .لمذ األئمة، والعلماء، واخلطباءيقتبس اجلميع، وعلى يديه تت
 املقالة: 

تناول موضوعاً وهي قطعة إنشائية ، طوهلا معتدل ،ت  فٌن أديّب من الفنون الكتابّية،  
، حسب املوضوع الذي يطرحه.   ، أو ترفيهيٍّ معيناً، ويقّدم يف قالٍب أديبٍّ، أو علميٍّ

عن رأيه يف   تعربِّ من جمموعٍة من الظروف،    ا، يستمدهلصاحبهاواملقال فكرٌة يف  
 ... بطريقة سهلة وبسيطة سلسة . قضيٍة اجتماعيٍة، أو سياسيٍة، أو دينيةٍ 

 أسلوهبا:واملقالة ابلنظر إىل 
مقالة أدبية: تعتمد األسلوب األديب ، مبا فيه من صور بالغية وعبارات بالغية 

 وحمسنات بديعية، حتدث جرسا موسيقيا مجيال بديعا.
مقالة علمية: تتطرق للنظرايت العلمية والفرضيات واإلشكاليات، تعتمد األسلوب 

 لصور البالغية. السهل السلس، قصدها التسلسل املنطقي ، خال من البالغة وا
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مقالة صحفية: موضوعها أخبار اجملتمع من مجيع النواحي السياسية أو االجتماعية  
 أو االقتصادية... 

 وابلنظر إىل موضوعها: 
 مقالة شخصية: تعرض لتجارب شخصية ألصحاهبا، القصد منها استنباط احلكم واملواعظ. 

 اخللق الرفيع يف ظل مقالة اجتماعية: تتناول مشاكل وعيوب اجملتمع ، وتدعو إىل
 جمتمع راق منسجم.

 مقالة أتملية: يغلب عليها التأمل والتفكر يف ظواهر الكون واحلياة والطبيعة. 
مقالة فلسفية: يغلب عليها التحليل الفلسفي املنطقي ، لألسئلة الفلسفية الوجودية 

 الكربى ، ومواقف االجتاهات والفرق مبختلف توجهاهتا. 
 نقدية لشخص أو ظاهرة أو حدث أو اجتاهه معني. مقالة نقدية: دراسة 

مقالة سياسية: وهي األكثر انتشارا، يطالعها كثري من الناس يف الصحف اليومية  
الداخلية أو اخلارجية أو مها معا  السياسية  للقضااي  الشهرية ...تعرض  أو األسبوعية أو 

 ابلتحليل والبسط والنقد والتحليل. 
 القصة

أديب   فن  قبل القصة  واألمم  الشعوب  معظم  عند  ُوجد  وقد  جداً،  قدمي  عاملي 
اإلسالم، وخصوصاً عند حضارات الروم، والفرس، كما احتوى القرآن الكرمي على العديد  
من قصص األمم السابقة، بل إنه خاطب العرب بطريقة قصصية مالئمة مليوهلم وطبائعهم  

ة واحلكاايت املختلفة يف جمالس املعتمدة على حب استماعهم للقصص واألخبار التارخيي
السمر والسهر، وتتميز القصص العربية قبل اإلسالم بواقعيتها وخلوها من اخليال واملبالغة  
يف السرد ابستثناء قصص األساطري، ومن مظاهر اهتمام العرب ابلقصة حرصهم على مجع 

ة اليت كانت حتدث بني ورواية أخبارهم التارخيية وحكاايهتم املتعلقة حبروهبم واحلوادث املهم
 فرتة وأخرى. 
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 القّصة القصرية: 
والقصة القصرية فن أديب نثري يف تعريف النثر لغة واصطالًحا، عرف بشكل عام 
من العصر اجلاهلي حتت مسمى القصص، ولكنها حتولت إىل فن أديب له أسسه وأصوله  
يف العصر احلديث، متتاز بصغر احلجم مبا ال يتجاوز عشرة آالف كلمة، وتقدم يف األغلب 

و شخصيات معدودة، ضمن مدة زمنية قصرية،  حداث واحدا، متر به شخصية واحدة أ
حدوده مكان واحد، ويعرب من خالهلا عن موقف من املواقف احلياتية، أو جانب واحد 

 منها:  
 عناصر القصة القصرية 

ووجهة   النمط،  مثل  القصرية؛  القصة  يف  توجد  أن  أساسية جيب  عناصر  توجد 
 النظر، وغريها 

 الضبط 
رية هو معرفة الوقت، واملكان الذي حتدُث فيه املقصود ابلضبط يف القصة القص

أحداُث القصة، مثل املوقع اجلغرايّف، وحالة الطقس، والزمن أو التاريخ، والوضع االجتماعي  
 للشخصيات، واملزاج أو اجلو العام املوجود يف القصة.

 احلبكة  
، حلبكة هي كيفية تسلسل األحداث يف القصة حىت تبين اللبنة األساسية للفكرة

وحتتوي القصة القصرية على حبكة واحدة فقط، ومن عناصرها األساسية املقدمة، وتسلسل 
يف   املطروحة  الرئيسية  الفكرة  أو  النهائية،  النتيجة  إىل  الوصول  أوهلا حىت  من  األحداث 

 القصة. 
 نقطة الصراع  

ا يعترب هذا العنصر أساسياً لعنصر احلبكة؛ إذ بدونه ال توجُد حبكة يف القصة ألهنّ 
تربط األحداث ببعضها، وحترك حبكة القصة كلها، ويوجد عنصران أساسيان هلا؛ وهي  
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نقطة الصراع اخلارجية اليت تشّكل صراع األحداث خارج الشخصيات، والصراع الداخلي 
الذي تشعر به الشخصية؛ مثل الصعوبة يف اختاذ قرار، أو مقاومة الرغبة لعمل شيء معنّي، 

 وغريها من الصراعات املتشاهبة. والتغّلب على األمل، 
 الشخصيات  

أو خصائص   القصة،  املوجودة يف  الشخصيات  إمَّا  هنا  املقصود ابلشخصيات 
الشخصية املوجودة يف القصة؛ مثل مظهره اخلارجي، أو مشاعره ومعتقداته، وأفكاره، أو  

 رأي اآلخرين عنه. 
 األقصوصة: تعريفها وخصائصها

القصرية هي جنس أديب، وهوعبارة عن سرد حكائي نثري األقصوصة أو القصة  
أقصر من الرواية، وهتدف إىل تقدمي حدث وحيد غالًبا ضمن مدة زمنية قصرية ومكان 
حمدود غالًبا لتعرب عن موقف أو جانب من جوانب احلياة، ال بد لسرد احلدث يف القصة 

كون وحيدة الشخصية أو  القصرية أن يكون متحًدا ومنسجًما دون تشتيت. وغالًبا ما ت
عدة شخصيات متقاربة جيمعها مكان واحد وزمان واحد على خلفية احلدث والوضع املراد  
احلديث عنه. الدراما يف القصة القصرية تكون غالًبا قوية، وكثري من القصص القصرية متتلك 

كة  حًسا كبريًا من السخرية أو دفقات مشاعرية قوية لكي متتلك التأثري وتعوض عن حب
احلدث يف الرواية. يزعم البعض أن اتريخ القصة القصرية يعود إىل أزمان قدمية مثل قصص 
العهد القدمي عن امللك داود، وسيدان يوسف وراعوث. لكن بعض الناقدين يعترب القصة 
الفردية على عكس  التقاليد واجملتمع وبروز اخلصائص  الفرد من ربقة  نتاج حترر  القصرية 

 ية اخلالقية املتباينة يف السرد القصصي القدمي.األمناط النموذج
يغلب على القصة القصرية أن يكون شخوصها مغمورين، وقلما يرقون إىل البطولة 
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للقصة  األساسي  املوضوع  اليومية  احلياة  تشكل  حيث  احلياة  قلب  من  فهم  والبطولية، 
 القصرية وليست البطوالت واملالحم. 

القصة القصرية احلديثة يف الغرب. وقد ازدهر هذا ويعترب إدغار آالن بومن رواد  
اللون من األدب، يف أرجاء العامل املختلفة، طوال قرن مضى على أيدي موابسان وزوال  
وتورغينيف وتشيخوف وهاردي وستيفنسون، ومئات من فناين القصة القصرية. ويف العامل  

يوسف إدريس يف مصر، العريب بلغت القصة القصرية درجة عالية من النضج على أيدي  
 وحممد بوزفور يف املغرب، وزكراي اتمر يف سوراي. 

فنية   خصائص  ثالث  توافر  ضرورة  على  األقصوصة  دارسي  بني  اتفاق كبري  مثّة 
رئيسية يف أّي عمل حىت نستطيع أن ندعوه ابرتياح أقصوصة، وهذه اخلصائص هي وحدة  

 االنطباع وحلظة األزمة واتساق التصميم. 
االنطباع من خصائص األقصوصة وأكثرها وضوًحا يف أذهان كتاهبا  تعترب وحدة  

وقرائها على السواء، ليس فقط لبساطتها ومنطقيتها ولكن أيضا ألهنا من أكثر اخلصائص 
تداوالً إىل احلد الذي توشك معه أن تكون القاسم املشرتك األعظم يف خمتلف التعريفات 

واعتربه    1842الن بوهذا االصطالح عام  يف القواميس واملوسوعات وقد بلور إدجار آ
اخلصيصة البنائية لألقصوصة والنتاج الطبيعي لوعي الكاتب حلرفته ومهاراته يف توظيف كل 

  عناصر األقصوصة خبلق هذا االنطباع الواحد. 
فقصر األقصوصة ال يسمح أبي حال ابلرتاخي أو االستطراد أو تعدد املسارات، 

 .  كثيف والرتكيز واستئصال أية زائدة أو عبارة مكررةويتطلب قدرًا كبريًا من الت
ومن هنا فإن وحدة االنطباع ال تعين ابلضرورة أن تتجه كل جزئيات األقصوصة  
إىل خلق هذا األثر الواحد بصورة بنائية حمكمة، فقد تستطيع أن حتققه من خالل تفاعل 

جدل العديد من النقائض عدد من العناصر املتنافرة أو تعاقب جمموعة من املفارقات أو  
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أو تراكم أشتات من الذكرايت، أو نتف التأمالت اليت تشبه الشظااي املتناثرة اليت تبدو  
املختلفة  القصرية  الكتابة  أشكال  من  عدد  تداخل  أو  بينها،  رابط  ال  أن  وهلة  ألول 

قليدي احملكم،  وتفاعلها... إىل غري ذلك من الصيغ البنائية اليت يبدو أهنا تفتقر إىل البناء الت
 .  ولكنها ختلق انطباًعا وأثرًا مجالًيا واحًدا

وحلظة األزمة هي حلظة األقصوصة األثرية، حلظة الكشف واالكتشاف، ولذلك 
مسى جويس هذه اللحظات ابإلشراق أو الكشوف، فغالبا ما يركز كاتب األقصوصة على 

يكشف فإنه  تطورها  تتبع  من  وبدال  واحد،  مقطع  يف  واحدة  حلظة   شخصية  عنها يف 
معينة... هذه اللحظة غالبا ما تكون اللحظة اليت تنتاب فيها الشخصية بعض التحوالت  

 احلامسة يف اجتاهها أو فهما.
وليست حلظة األزمة ابلضرورة حلظة قصرية، فقد تستغرق عملية الكشف هذه زمنا 

ه برغم  طوياًل، وال تتطلب أن تعي الشخصية ذاهتا حدوث هذا الكشف أو حىت وجود
معايشتها له، ولكّنها تستلزم أن يدرك القارئ كالً من التوتر الصانع لألزمة واملفارقة اليت 

واتساق التصميم هو اخلصيصة البنائية اليت تقودان يف الواقع إىل    ينطوي عليها االكتشاف،
صوصة دراسة املالمح والعناصر البنائية املختلفة اليت ينهض عليها أو يتكون منها شكل األق

 من شخصية وحبكة ووحدث وزمن... ال 
وترتيب أحداث حبكة ما ال يتطلب أن يتوافق هذا الرتتيب مع الرتتيب الواقع أو 
التسلسل الزمين لألحداث، إمنا هو خيضع ملنطق األقصوصة الداخلي إذ يستطيع الكاتب  

إبشارة  أن ينسق األحداث يف قصة وفق عدد كبري من الطرق، وأن يعاجل بعضها اآلخر  
واهنة أو يهمله متاًما إن شاء، ومن هنا فإن هناك فارقًا كبريًا بني القصة واحلبكة ألن القصة 
اليت تنطوي عليها أية أقصوصة هي جمموعة اجلزئيات اليت صاغتها مرتبة ترتيًبا زمنًيا، أو  

 زمنًيا سببًيا، وفق حدوثها يف الواقع أو وفق أي ترتيب آخر ميكن آن نرتبها به. 
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ما حبكة أية أقصوصة فهي النسق الذي رتبت به أحداث هذه القصة يف هذه  أ
 األقصوصة املعينة، وهو ترتيب قد يتفق مع ترتيب حدوثها يف الواقع أو قد خيتلف عنه. 

غري أن أي ترتيب جيب أن حيتوي على منطق يربط هذه األحداث بعضها ببعض 
ال يصح أن تكون مجيع األحداث وفق نسق حتتل فيه هذه األحداث مقامات خمتلفة إذ  

 . (6) على درجة واحدة من األمهية
 الرواية عناصرها وأنواعها 

وهي فن أديب حديث الظهور أطول من القصة ، وتتميز بسردها جملموعة كبرية من  الرواية 
خيالية وقد تكون حقيقية ، وقد   الرواية األحداث أبسلوب نثري ، وقد تكون شخصيات 

 أحداثها أبماكن وظروف غريبة وخيالية . جتري 
احلدث   الرواية تتميز ويعيش   ، عاملها  يغوص يف  القارئ  ، حيث جتعل  التشويق  بعنصر 

أنظاره عن  ويبعد   ، القارئ حبقيقة معينة  يوهم  البارع هو من  والراوي   ، بشكل مستمر 
 ىل هناية الرواية . احلقيقة األصلية ، األمر الذي جيعل القارئ ينصدم ابحلقيقة عندما يصل إ

 عناصر الرواية 
انجحة ومتكاملة جيب على الباحث أن يضمنها بعدد من العناصر ومن  الرواية  لكي تكون

 أبرز هذه العناصر: 
ويعد هذا العنصر من أهم عناصر الرواية ، وتقوم الشخصيات بلعب     الشخصيات:  -1

يف خمتلفة  وتتنوع   الرواية أدوار   ، معني  هدف  إىل  يؤدي  دور  شخصية  ولكل   ،
يف وهناك  الرواية الشخصيات   ، البطل  الرئيسية كشخصية  الشخصيات  فمنها 

حمدودة يف أدوار  تؤدي  واليت  الثانوية  من  يةالروا الشخصيات  الرغم  وعلى  ولكن   ،
، ويستمد الكاتب شخصياته   الرواية ظهورها القليل إال أهنا تلعب دورا كبريا يف مسار

من خياله ، أو من األساطري القدمية أو من القصص التارخيية ، ويف معظم األحيان  

 
 الثقافة العامة  شبكة  6
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يواجه البطل عددا كبريا من اخلاطر والتحدايت ، وحتاك ضده عدد كبري من املؤامرات 
والقضاء على    وجتتمع ضده قوى الشر ، لكنه ينجح يف النهاية يف جتاوز املصاعب  ،

عدوه ، وتكون شخصية العدو إحدى الشخصيات الرئيسية واليت ال تقل أمهية عن 
 شخصية البطل ، ويلعب العدو دورا كبريا يف حياكة املؤامرات ضد البطل .

ويسعى حللها،   الرواية  يواجهها بطلاحلبكة ) العقدة (: وهي املشكلة الكربى اليت  -2 
وتعد احلبكة جزءا أساسيا يف جسد الرواية ، حيث من خالهلا يبدأ البطل ابكتشاف 

 حل العقدة .
املوضوع: وهو الفكرة اليت اعتمد عليها الكاتب يف كتابة روايته ،حيث قام إبحاطة    -3

الرئيسي للرواية بعد  ، ومهمة القارئ اكتشاف املوضوع   الرواية هذه الفكرة أبحداث 
 أن يقوم بقراءهتا . 

ومن خالهلما   الرواية الزمان واملكان: يعد الزمان واملكان عنصران أساسيان من عناصر  -4
فيه وقعت  الذي  العصر  تصور  القارئ  تعايشه  الرواية يستطيع  إمكانية  وابلتالية   ،

 .   معها
، ومن خالله يبين الكاتب   الرواية شخصيات احلوار: وهو احلديث الذي جيور بني    -5

 أحداث راويته . 
 الرواية  أنواع

: وتتناول هذه الرواايت قصص احلب والغرام، وتصور املشكالت اليت  الرواية العاطفية  -1
تصادف العشاق من رفض اجملتمع حلبها ألسباب دينية، أو بسبب الفروقات الطبقية 

هناية ويف  بني الرواية ،  الزواج  سبيل    يتم  يف  شرسة  معارك  خيوضا  أن  بعد  البطلني 
 حبهما . 

مشوقة ومثرية ، وتكون احلبكة على  رواية  ، وهي رواية اجلرمية : أو الراوية البوليسية  -2
 الرواايت .  شكل لغز يعمل وتعد أجاات كريسيت رائدة هذا النوع من
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الواقعية -3 هذه :   الراوية  للمجتم الرواية  وهتدف  خدمة  تقدم  الكاتب  إىل  فيقوم   ، ع 
يقوم هبذه   القارئ  الذي جيعل  البطل ، األمر  الصفات احلميدة يف شخصية  بوضع 

بطلة بشخصية  يتأثر  أن  بعد  األخالق   الرواية الصفات  الكاتب  يغرس  وابلتايل   ،
 احلميدة يف القارئ . 

من الفنون األدبية احلديثة واليت قدمت للعامل خدمات   الرواية ويف اخلتام نرى أن 
يلة ، وأحدث ثورة يف العامل حيث أضفت عنصر اإلاثرة والتشويق والذي كان غائبا عن  جل 

 ابقي األجناس األدبية . 
يقدم موقع مبتعث للدراسات واالستشارات االكادميية العديد من اخلدمات يف  

 (7) رسائل املاجستري والدكتوراة لطلبة الدراسات العليا .. لطلب اي من هذه اخلدما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مبتعث للدراسات  واالستشارات األكاديمية    مؤسسة بحثية  7
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 أسئلة  
 .النثر لغة واصطالحاأذکر  

 بني خمتصرا.  النثر اللغوي النثر الفين ماذا تعرف عن 
 ؟ النثر الديينو  النثر االجتماعيما الفرق بني 

 . مفهوم النثر العريب عند العرب القدامىأذکر 
 . اجلاحظ وموقفه من النثرأکتب ما تعرف عن  
 . أبو حيان وموقفه من النثر أکتب ما تعرف عن  

 .فنون و أنواع النثر األديب ألق ضوءا ابإلختصار على 
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24 

 

 

 

 من أعالم األدب يف العصر احلديث 
 م 1973-1894حممود تيمور 
 (كاتب)

 
 :حياته وآاثره -أ

ألمحد تيمور "ابشا" أحد    1894ُولد حممود سنة    -أحد دروب القاهرة-يف درب سعادة  
مفاخر مصر احلديثة يف حتصيل الكتب العربية القدمية ومجع خمطوطاهتا ونفائسها، وأحد  
علمائنا الباحثني يف اللغة واألدب والتاريخ. ويرجع تيمور "ابشا" إىل أصول كردية عربية،  

ورث ثروة كبرية عن آابئه، فكانت له ضياع وأمالك، ومل يبد ِّد هذه الثروة؛ وإمنا احتفظ  وقد  
 .هبا ألبنائه، وأهدى إىل مصر ودار كتبها أنفس مكتبة أهديت إليها يف اترخينا احلديث

وكان تيمور "ابشا" دمَث األخالق متواضًعا، واختذ من بيته منتدى لألدابء والعلماء من 
بده والشنقيطي. وكثريًا ما حج إىل هذا البيت املستشرقون ورجال األدب أمثال: حممد ع

والعلم يف األقطار الشقيقة. وملا ُتوفيت زوجته انتقل أببنائه إىل "عني مشس" إحدى ضواحي  
 ."القاهرة، مث اختذ له بيًتا يف "الزمالك 

https://www.0zz0.com/
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  .منهم وكان يقضي الصيف يف بعض ضياعه، خمتلطًا هو وأبناؤه ابلفالحني، كأهنم  
ويف هذا الوسط وتلك البيئة نشأ حممود، وأخوه حممد، وبقية إخوهتما، يتنفسون يف هذا  
ُ أبيه ترعاه، وقد   اجلو اهلادئ السعيد. وانتظم حممود يف املدرسة االبتدائية، مث الثانوية، وَعنين

فنَظ معلقة امرئ القيس، وكأ نه  أخذ يصله هبوايته من قراءة األدب، وألزمه هو وإخوته حِّ
يريد أن يعلق يف ذاكرهتم متيمة اللغة العربية، ووَصَلهم ابلكتب القدمية، وخاصة القصصي  

 .منها مثل ألف ليلة وليلة
فيها أخبار  يلبث األخوان حممد وحممود أن أصدرا صحيفة منزلية يسجالن  ومل 

عهما ذلك  املنزل واألصدقاء، وأنشآ مسرًحا بيتيًّا ميثالن فيه بعض املسرحيات الساذجة، ودف
إىل اإلقبال على قراءة الرواايت والقصص املرتمجة، وأكثرا من قراءة املنفلوطي واآلاثر اجلديدة 
اليت كان ُُيندثها أدابء املهجر من أمثال جربان. وأخذ حممود ينظم الشعر، ويكتب طرائف  

 .من الشعر املنثور
وهناك استوت ، 1914، وظل هبا إىل سنة 1911وسافر حممد إىل ابريس سنة 

له معرفة دقيقة أبدب القصة واملسرحية. ويف هذه األثناء كان حممود قد أمت تعليمه الثانوي  
بنيته وقواه اجلسمية،   التيفود وأثَّر يف  أنه مرض مبرض  العليا، إال  الزراعة  والتحق مبدرسة 
فاضطُر إىل قطع دراسته. وعاد حممد، فوقف منه على ما وراء البحر من أدب قصصي  
بن هشام"  قراءة حديث "عيسى  إليه  قواعده وأصوله، وحبَّب  له  ومتثيلي، وأخذ يصور 

أن انضم   -كما مر بنا يف غري هذا املوضع-للمويلحي و"زينب" هليكل. ومل يلبث حممد  
 .إىل مجعية من هواة التمثيل، وألف بعض مسرحيات وأقاصيص بلغتنا العامية 

لواقعي يف األقصوصة الغربية، وأخذ حممود وأخذ حممد يلقن أخاه حمموًدا املذهب ا
أخوه   به  يعجب  الذي كان  الواقعي،  الفرنسي  القصاص  موابسان  وخاصة يف  فيه،  يقرأ 
إعجااًب شديًدا. وقد جرى يف إثره يعجب به وأبسلوبه القصصي القائم على الرتكيز ومتاسك 

 .األحداث يف األقصوصة متاسًكا متيًنا 
هذا   حماوالته يف  يكتب  و"ُُينَفُظ  وبدأ  مجعة"  "الشيخ  أقصوصيت:  فكتب  الفن، 

فال هَتنوِّي الراية من يده؛ بل يتسلمها    1921ابلبوسطة". وميوت حممد يف شرخ شبابه سنة  
حىت تتجمع له مادة من األقاصيص،    1925منه حممود، ليُتم ما بدأه، وال يصل إىل سنة  
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عة وقصص أخرى"، وجمموعته  تتيح له أن ينشر يف الناس يف جمموعته األوىل: "الشيخ مج
األقصوصة   عن  يتحدث  األوىل  اجملموعة  يف  ونراه  أخرى".  وقصص  متويل  "عم  الثانية: 
ومكانتها يف عامل األدب كما يتحدث عن املذهب الواقعي وضرورة األخذ به يف التأليف  
القصصي. مث ينشر "الشيخ سيد العبيط وأقاصيص أخرى"، ويتحدث يف مقدمتها عن 

اللغة العربية وعن جهد املويلحي وهيكل وأخيه حممد تيمور مبيًنا أنه يعب ِّد فيها  القصة يف  
طريًقا جديًدا بدأه من قبله أخوه، وهو ُياول أن يسري هبا يف نفس الطريق مستمدًّا من  

 .البيئة املصرية أبشخاصها وجو ِّها وصورها املختلفة يف الريف واملدينة
ة، فقد جعلها تتسع لنزعات إنسانية عامة؛ ومل يقف أبقاصيصه عند غاايت حملي

املوسيقى   يف  أو  الطبيعة  يف  ابجلمال  اإلحساس  نزعة  أو  الكمال  نزعة  أو  اخلري  كنزعة 
واألشياء. واحلق أنه بلغ يف ذلك كله مرتبة رفيعة، ويكفي أنه مؤسس فن األقصوصة يف  

هو الذي مَنَّاها ووسَّع    األدب العريب احلديث، حقًّا سبقه إليها أستاذه وأخوه حممد؛ ولكنه 
طاقتها، وجعلها شبيهة مبا ينتجه أدابء الغرب يف هذا املضمار، مما كان سبًبا يف أن ُترَتجم  
أستاذ   فهو  والروسية،  واإلجنليزية  واألملانية  واإليطالية  الفرنسية  إىل  أقاصيصه  من  كثري 

عني. يؤثر املذهب األقصوصة يف عصران غري منازَع، وهو فيها ال يقف عند مذهب غريب م
الواقعي، وقد يعدل عنه إىل بعض صور خيالية أو بعض صور أتثريية؛ إذ نراه يقدم احلادثة  
ويرتكها بدون شرح؛ لنتأثر هبا على النحو الذي نريده. ومن بديع جمموعاته اليت تصور كل 

" ما قدمنا: "مكتوب على اجلبني" و"كل عام وأنتم خبري" و"إحسان هلل" و"شفاه غليظة
و"شباب وغانيات". ومن خري أقاصيصه الطويلة "اثئرون"، وهو يصور فيها ما كان ُيتدم  
يف قلوب شبابنا من ثورة على أوضاع العهد البائد الفاسد، وقد كتبها يف صورة مذكرات  

جامعي طالب  لسان   .على 
ة ومل يقف حممود تيمور عند حماولة األقصوصة القصرية، فقد حاول أيًضا القصة الطويل 

وأخرج فيها: "نداء اجملهول" و"كليوابترا يف خان اخلليلي" و"سلوى يف مهب الريح". وهو  
ينزع يف القصة األوىل منزع توفيق احلكيم الذي يسعى إىل تصوير الروح الشرقية، وهي قصة 
تشبه قصص احلب العذري القدمية، وحوادثها جتري يف لبنان. وحنس فيها النزعة اخليالية  

ويف   حتلياًل واضحة،  وعواطفهم  والشخصيات  البيئة  الكاتب  ُيلل  نفسه  الوقت 
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واقعيًّا،فاخليال والواقع يتقابالن، كما تتقابل معهما روح الفكاهة ممثلة يف األستاذ كنعان 
 .املتعامل املغرور

و"كليوابترا يف خان اخلليلي" قصة خيالية، يتصور فيها الكاتب مؤمترًا للسالم ُعقد 
مع فيه فالسفة العامل، وقد رأى أحدهم أن يتصل ببعض األرواح من العامل يف القاهرة. واجت

اآلخر، فتحضر كليوابترا وُيضر تيمورلنك احملارب الترتي القدمي، وكل منهما يغاير الصورة  
املعروفة له، فال يفيد منهما املؤمتر ما كان يرجوه. وأيخذ املؤمتر يف مناقشة أمور فرعية. 

القص تيمور يف  وترهاته، ويف ذلك كله ويعرض  اإلنسان  للمؤمتر ومحاقات  نقًدا ساخرًا  ة 
 .جتري روح الفكاهة والدعابة

أما "سلوى يف مهب الريح" فقصة حتليلية واقعية للجانب العابث يف حياة الطبقة 
األرستقراطية، وبطلتها سلوى فتاة فقرية تضطرب يف خضم احلياة، وتدفعها عوامل البيئة  

 .للوالوراثة إىل الز 
وهذه املوهبة القصصية البارعة رأى حممود تيمور أن يستغلها يف صنع املسرحية، 
فكتب مسرحيات من فصل واحد، كما نرى يف "حقله شاي" وهي مسرحية تصور حب  
الظهور يف أمناط متباينة من الناس ال نكاد نقرؤهم حىت نغرق يف الضحك. ومل يقف هبذه  

، فقد حتول مبوضوعها إىل التاريخ القومي والعريب يتخذ املسرحيات القصرية عند واقع بيئته
منه موضوعه كما نرى يف "مسرحية املنقذة" اليت صور يف بطلتها بنت خليل بك شيخ  

وإنكاره ابجلميل  االعرتاف  بني  النفسيَّ  الصراَع   .البلد 
 وجبانب هذه املسرحيات القصرية يكتب مسرحيات طويلة يستمدها من التاريخ العريب مثل

إنسانية   وإمنا يف صورة  التارخيية؛  الثقفي ال يف صورته  احلجاج  وفيها صور  "ابن جال"، 
جديدة، ومثل "حواء اخلالدة" اليت عاجل فيها حب عنرتة وعبلة، ومثل "اليوم مخر" وقد 
صور فيها حياة امرئ القيس، ومثل "صقر قريش" اليت صور فيها عبد الرمحن الداخل أول 

 األندلس. وقد يستمد مسرحياته الطويلة من احلياة الواقعة كما نرى يف  اخللفاء األمويني يف
"، وفيها صور اخلوف من املوت يف صور زاخرة ابلسخرية، عرضها  13مسرحيته "املخبأ َرقنم  

يف أشتات من الناس، منهم األرستقراطي ومنهم البائس الفقري، ومنهم من يؤمن ابخلرافات  
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ن مسرحياته "أشطر من إبليس"، وفيها يصور اجملتمع املصري  والكرامات إميان البُ لنه. وم 
 .إزاء ثورتنا املباركة وُيلل عوامل اخلري والشر يف اإلنسان

وتزخر هذه املسرحيات مجيًعا ابلتحليل النفسي وابلصراع بني العقل والغريزة وابلعقد 
ا، ووراء  الباطنة، حىت لتصبح بعض الشخوص مزدوجة الشخصية، فلها ظاهرها يف سلوكه

حني إىل  حني  من  جنباهتا  على  يلمع  خفي  ابطن  الظاهر   .هذا 
إبليس" يقف احلوار، ويعمد إىل  أنه يف مسرحيته األخرية "أشطر من  الغريب  ولعل من 
الشرح؛ حىت نفهم تعاقب املناظر واحلركة يف املسرحية، وكأمنا موهبته القصصية تطغى على  

 .نه مسرحيًّامسرحياته، ويف احلق أنه قصاًصا أبدع م
 :سلوى يف مهب الريح -ب

قصة واقعية حتليلية. بطلتها سلوى، فتاة نشأت يف اإلسكندرية يف رعاية جدها،  
حمرومة األب واألم، فإن أابها طلق أمها لسوء سلوكها، مث وافاه املوت. ويقدم لنا تيمور  

َدة،  بيت اجلد املتواضع بكل ما فيه من غلظة اجلد ووقاره، وإحساس   الفتاة ابلعزلة والَوحن
وطمأنينة أنس  من  يونس"  "أم  البيت  خادم  عليها  خله  ُتدن كانت  ما   .لوال 

احلكيم.  الذكر  سور  بعض  حبفظ  جدها  وأيخذها  والطهارة،  الرباءة  على  الفتاة  وتنشأ 
ويتصادف أن تشهد مع خادمها احتفال مجعية العروة الوثقى، فتتعرف على فتاة ثرية من 

األر  الصداقة، الطبقة  أواصر  بينهما  وتنعقد  الباشوات.  ألحد  بنًتا  إذ كانت  ستقراطية؛ 
وتتعرف عندها على خطيبها "شريف" وشاب يسمى "محدي" كان صديًقا لشريف. ويتوَّفَّ  
جدها، فتعيش فرتة عند صاحبتها، ترعاها. وتعلم األم مبوت اجلد فتحضر؛ لتأخذ بنتها،  

هرة، وتظل على عالقتها بصديقتها، وتعرف حقيقة  وتقيم معها حبي السيدة زينب يف القا
 .أمها، وتشب على أسرارها وما ترتدى فيه من عالقات أثيمة 

مث تتطور احلوادث فتموت أمها، وتتزوج صديقتها بشريف، وتتزوج هي حبمدي،  
وكان من أسرة متوسطة متواضعة، ويصاب ابلسل فينقل إىل املستشفى، وتنشأ يف هذه  

ينها وبني شريف. ويتطور هذا احلب إىل مغامرة رهيبة جنتها عليها  األثناء صلة حب ب
وراثتها السيئة. ويندفع شريف الشاب الثري املرتف يف القمار، ويفقد ماله ووظيفته وينتحر  
فرارًا من احلياة. وميوت محدي بدائه. وتعمد سلوى إىل العمل يف مشغل للحياكة، وهي 
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ه ميوت. ويُ ؤنَتى هلا بطفل ترضعه؛ ألن أمه مريضة حامل، وتلد يف مستشفى وليدها؛ ولكن
وال تستطيع أن تقدم له غذاءه، وحتس حنوه حبنان، مث تكتشف أنه ابن صديقتها سنية من 

لطفلها مرضعة  وتتخذها  معها،  زلتها  سنية  هلا   .شريف،وتغفر 
القصة والقصة حمبوكة األطراف، ال تقرؤها حىت تشعر بلذة، مردُّها إىل خربة الكاتب بفن  

وما ُيتاجه من تشابك احلوادث واملفارقات واملفاجآت، وما يتخلل ذلك من نقد وفكاهة 
القصة، وطاملا كتب يف هذه األصول  إنه قصاص ابرع قد عرف أصول  وهتكم وصراع. 

 .مبقدمات قصصه، وقد أفردها ببحث مستقل، فهو أستاذ ماهر ال تعوزه ثقافة يف عمله
وح، وهي تنكشف اترة بوصف الكاتب هلا، واترة  والشخصيات واضحة متام الوض

بسلوكها وأقواهلا، وألقيت على سلوى أضواء كثرية تصور تطورها النفسي من فتاة طاهرة  
إىل فتاة دنسة تعسة، وقد كانت اليد اليت تنكرت هلا هي نفسها اليد اليت تقدمت هلا يف  

ب ال يزال يرسل شعاعه على حمنتها، تريد أن خترجها منها. فاخلري الذي يؤمن به الكات
 .البشر وما انطووا عليه من شرور

وُتصو ِّر القصة طبقاتنا املختلفة من غنية وفقرية، وحتلَّل هذه الطبقات يف خلقها  
ويف مسوها ومباذهلا، كما حتلَّل الشخصيات حتلياًل عميًقا، وهو حتليل يتناول الظاهر كما 

 :و؛ إذ تقول سلوىيتناول الباطن، والقصة تبدأ على هذا النح
ال أذكر من اتريخ حيايت قبل العاشرة من عمري إال أطيافًا شاحبة. يف تلك الفرتة  "

به   فيه، حتيط  فخامة  منزل ال  العتيق،  منزلنا  معه يف  فأقمت  ُفلين جدي أليب،  َيكن كان 
حديقة شعثاء، ويطل على حارة منزوية ال ُتطنَرق، وكان جدي منذ ُتويف أيب قد أخلد إىل 

دَ  الَوحن التجهم للدنيا والتربم ابحلياة. ومل يكن العزلة وآثر  ة، وتوضحت على حميَّاه مسات 
بناءه األايم، يدعى "الطوخي أفندي" فُيمضي   يزوره إال رجل علت به السن، وقوضت 
كالمها بعض الوقت يف حجرة الضيافة القائمة يف ركن من احلديقة، فأرامها حيًنا يتناقالن  

شطني ال يعرتيهما مالل. وكنت أان يف حجريت يصك مسعي  احلديث، وحيًنا يلعبان ابلن َّرند ان
صوهتما مدواًي كهزمي الرعود، فتنتظمين رجفة وخييل إيلَّ أهنما مشتبكان يف تضارب وسباب.  
ومل يكن يف الدار من اخلدم غري أم يونس واحلاج مسرور، األوىل ضامرة عجفاء، توهم من  

ية ُصلنبة العود قوية األعصاب. أما احلاج مسرور يراها أهنا تنوء ابألمراض؛ولكنها يف احلقيق
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فكان سودانيًّا، أميل إىل البدانة، طلق الوجه، هادئ الصوت. وكان كالمها ُيسن معامليت 
ويتعهدين بعطف وحدب؛ فشعرت حنومها حبب وشغف. وأشد ما كان يسوؤين أن أرى 

وال يفتأ يؤاخذمها وُيسف ِّه    جدي ال يعاملهما ابحلسىن، فهو يُ ننحي دائًما عليهما ابلالئمة،
 ."آراءمها يف كل شيء

وهبذا األسلوب البارع يف رسم الشخصيات كَتب تيمور قصته، كما كتب قصصه 
نقائص وعيوب.  فيه من  ينطوي  وما  فيها مشاكل جمتمعه  يثري  اليت  األخرى  وأقاصيصه 

عند نظرة  وعلى الرغم من أنه يستمد قصصه من بيئته وشخوص وطنه غالًبا فإنه ال يقف
حملية خاصة؛ بل يرتفع إىل نظرة إنسانية عامة، ويبدو ذلك واضًحا يف أعماله األخرية،  
وهو دائًما تشيع الرمحة يف جوانب نفسه، ويشعر ابألسى ملن يصفهم يف حمَِّنهم، فال يعنف  
عليهم. وكل ذلك يسوقه يف عرض شائق بسيط ال تعقيد فيه وال تكلف؛ وإمنا فيه الصدق 

 .(1) .لطبع واعتدال املزاجوهدوء ا
 حممود تيمور.. شيخ القصة العربية

يُعدُّ حممود تيمور أحد الرواد األوائل لفن القصة العربية، وهو واحد من القالئل 
الذين هنضوا هبذا الفن الذي شهد نضوًجا مبكرًا على يديه، واستطاع أن يقدم ألوااًن خمتلفة  

ارخيية واالجتماعية، كما برع يف فنون القصة املختلفة؛ من القصص الواقعية والرومانسية والت
الذين  به عدد كبري من األدابء والروائيني  الرواية، وأتثَّر  أو  القصرية،  القصة  سواء كانت 
 أفادوا كثريًا من رايدته األدبية وإبداعاته القصصية؛ فساروا على دربه، ونسجوا على منواله. 

ه   1312من احملرم    12ء مصر القدمية يف ) ولد حممود أمحد تيمور يف أحد أحيا
م(، ونشأ يف أسرة عريقة على قدر كبري من اجلاه والعلم والثراء؛  1894من يونيو    16=  

فقد كان أبوه أمحد تيمور ابشا واحًدا من أبرز أعالم عصره ومن أقطاب الفكر واألدب  
ليت تكشف عن موسوعية  املعدودين، وله العديد من املؤلفات النفيسة واملصنفات الفريدة ا

 اندرة وعبقرية فريدة. 

 
الناشر: ،هـ(1426)المتوفى:المؤلف:أحمد شوقي عبد السالم ضيف الشهير بشوقي ضيف ، األدب العربي المعاصر في مصر  -1

 299الصفحة: 1الطبعة: الثالثة عشرةعدد األجزاء: ، دار المعارف



31 

 

 

 

سعادة    درب  تيمور-وكان  حممود  فيه  ُولد  الذي  احلي  أبصالته   -وهو  يتميز 
الشعبية؛ فهو جيمع أشتااًت من الطوائف والفئات اليت تشمل الصناع والتجار وأرابب احلرف 

 من كل فن ولون.
ن منذ  الشعبية  األجواء  بتلك  وروحه  نفسه  َتشربَّت  واختزنت وقد  أظفاره،  عومة 

ذاكرتُه العديَد من صور احلياة الشعبية والشخصيات احلية اليت وقعت عيناه عليها، وأعاد  
 يف الكثري من أعماله القصصية.  -بعد ذلك -رمسها وعرب عنها 

وما لبثت أسرته أن انتقلت إىل ضاحية عني مشس؛ فعاش يف ريفها الساحر اجلميل  
، يغذيه ابجلمال والشاعرية، ويفجر فيه ملكات اإلبداع مبا فيه  الذي كان ينبوًعا لوجدانه 

 من مناظر مجيلة وطبيعة خالبة ساحرة. 
 نقطة التحول  

وقد تعلم حممود تيمور ابملدارس املصرية االبتدائية والثانوية األمريية، والتحق مبدرسة  
يتجاوز العشرين من عمره الزراعة العليا، ولكن حدثت نقطة حتول خطرية يف حياته وهو مل  

بعد؛ فقد أصيب مبرض التيفود، واشتدت وطأة املرض عليه؛ فانقطع عن دراسته الزراعية،  
ولزم الفراش ثالثة أشهر، قضاها يف القراءة والتأمل والتفكري، وسافر إىل اخلارج لالستشفاء 

الطالع، وهناك  بسويسرا، ووجد يف نفسه ميالً شديًدا إىل األدب؛ فألزم نفسه ابلقراءة وا
الروسي،   واألدب  الفرنسي  األدب  فدرس  األوربية؛  اآلداب  يف  عالية  دراسة  له  أتيحت 

 ابإلضافة إىل سعة اطالعه يف األدب العريب. 
واتسعت قراءاته لتشمل روائع األدب العاملي لعدد من مشاهري الكتاب العامليني، 

 ان". مثل: "أنطون تشيكوف"، و"إيفان تورجنيف"، و"جي دي موابس
 

 خطواته األدبية األول  
وكان شقيقه "حممد" خري مرشد له مبا يسديه إليه من النصائح والتوجيهات واآلراء  

 السديدة، ومبا لديه من ثقافة واسعة، وموهبة أدبية رفيعة. 
وقد أتثر حممود تيمور أبخيه يف اجتاهه حنو املذهب الواقعي يف الكتابة القصصية، 
العيون"، فأعجب هبا حممود   تراه  القصصية األوىل "ما  والذي ظهر واضًحا يف جمموعته 
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"الشيخ مجعة" سنة   القصصية  يؤلف على غرارها؛ فكتب ابكورته  أن  إىل  إعجااًب دعاه 
 م(. 1925ه  =  1344)

يف ِّ أخوه حممد وهو يف ريعان الصبا وشرخ الشباب؛ فشعر حممود ابهنيار  وفجأة ُتو 
 آماله، وفقد محاسه، وأصابه اليأس، وانزوى حزيًنا مستسلًما لألسى واإلحباط. 

ولكن مبرور األايم بدأ اجلرح يندمل يف قلبه، وأقبل من جديد على احلياة، وراح 
نفسه على  واعتمد  واإلحباط،  الفشل  نفسه  عن  الراحل،   ينفض  شقيقه  هبُدى  مهتداًي 

 ومرتمسًا خطاه يف عامل األدب واإلبداع، وأقبل على الكتابة بنشاط وروح جديدة.
 رومانسية تيمور

ومما ال شك فيه أن تيمور االبن قد ورث عن أبيه العديد من امللكات والصفات؛ 
 واالطالع، حمًبا للكتابة والتأليف. فقد كان مغرًما ابألدب واللغة، شغوفًا ابلقراءة والبحث 

وقد ُعين أبوه منذ سن مبكرة بتوجيهه إىل القراءة واالطالع، وتنشئته على حب 
فنون األدب واللغة؛ فأقبل االبن على مكتبة أبيه العامرة بنَ َهٍم شديد، ينهل منها، ويَ ُعب  

 من ذخائرها، وجيين من جمانيها. 
رس فيه نزعته الرومانسية، كما أتثر بعدد وكان له شغف خاص ابملنفلوطي الذي غ

من الشعراء، خاصة شعراء املهجر، وعلى رأسهم "جربان خليل جربان"، الذي كان لكتابه  
 "األجنحة املتكسرة" بنزعته الرومانسية الرمزية أتثري خاص يف وجدانه. 

 
 بني احملن واملنح 

يه حممد مأساًة أخرى،  مل يكن املرض هو مأساة تيمور الوحيدة؛ فقد كان فقُدُه ألخ
 صبغت حياته حبالة من احلزن والتشاؤم واإلحباط، مل يستطع اخلروج منها إال بصعوبة ابلغة. 

وكان على موعد مع مأساة اثلثة أشد وطأة على نفسه ووجدانه، زلزلت حياته،  
وفجعته يف ولده الذي اختطفه املوت وهو ما زال يف العشرين من عمره؛ وقد تركت تلك 

 اة يف نفسه مرارة ال تنتهي، وحزاًن ال ينقضي. املأس



33 

 

 

 

وكان مالذه الوحيد وسلواه يف كل تلك احملن واألحداث هو الكتابة، يَهرع إليها 
ليخفف أحزانه، ويضمد جراحه، ويتناسى آالمه. وقد انعكس ذلك يف غزارة إنتاجه وكثرة  

 مؤلفاته.
 مكانة تيمور األدبية

ير األدابء والنقاد، وانل اهتمام وتقدير احملافل  وقد حظي حممود تيمور حبفاوة وتقد
به   اهتمت  العريب، كما  والوطن  مصر  يف  املختلفة  واجلامعات  األدب  ونوادي  األدبية 

 جامعات أورواب وأمريكا، وأقبل على أدبه األدابء والدارسون يف مصر والعامل.
ؤمتر األدابء يف ومثََّل حممود تيمور مصر يف العديد من املؤمترات األدبية، مثل: م

م(  1954ه  =  1373م(، ومؤمتر القلم ببريوت سنة )1954ه  =  1373بريوت سنة )
 أيًضا، ومؤمتر الدراسات اإلسالمية يف جامعة بشاور بباكستان، ومؤمتر األدابء يف دمشق. 

 ( سنة  العربية مبصر  اللغة  جائزة جممع  القصصي  إنتاجه  ه  = 1366كما انل 
 م(. 1949ه  = 1368 عضوا فيه عام )م(، وما لبث أن ُعني ِّ 1947

م(، وجائزة "واصف 1950ه  =  1369وحصل على جائزة الدولة لآلداب سنة )
م(، وُمنِّح جائزة الدولة التقديرية يف األدب سنة  1951ه  = 1370غايل" بباريس سنة ) 

م( من اجمللس األعلى لرعاية الفنون واآلداب. واحتفلت به جامعات 1963ه  =  1382)
 ا واجملر وأمريكا، وكرمته يف أكثر من مناسبة. روسي

 مؤلفات تيمور
والقصة  واملسرحية  القصة  مشل  فقد  والتنوع؛  ابلغزارة  تيمور  حممود  إنتاج  يتميز 

 والبحوث األدبية والدراسات اللغوية، ومن أهم آاثره:  القصرية
 م. 1925ه  =  1344الشيخ مجعة:  

  .1927ه  =  1346عم متويل: 
 م. 1928ه  =  1347العبيط: الشيخ سيد 

 م. 1928ه  = 1347رجب أفندي:  
 م. 1934ه  =  1353األطالل: 
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 م. 1934ه  = 1353أبو علي الفنان:  
 م. 1936ه  = 1355الشيخ عفا هللا:  

 م. 1937ه  =  1356قلب غانية: 
 م. 1939ه  =  1358فرعون الصغري: 

 م. 1939ه  =  1358نداء اجملهول:  
 م. 1941ه  = 1360مكتوب على اجلبني: 

 م. 1942ه  =  1361قال الراوي: 
 م.1942ه  = 1361عوايل: 

 م. 1942ه  = 1361املنقذة:  
 م. 1942ه  = 1361بنت الشيطان: 

 م. 1944ه  = 1363سلوى يف مهب الريح:  
 م. 1946ه  = 1365كليوابترا يف خان اخلليلي:  

 م. 1946ه  =  1365شفاه غليطة: 
 م. 1948ه  =  1367خلف اللثام: 
 م. 1949ه  =  1368إحسان هلل: 

 م. 1950ه  = 1369كل عام وأنتم خبري: 
 م. 1953ه  = 1372أبو الشوارب: 

 م. 1955ه  =  1374اثئرون:  
 م.1958ه  = 1377مشروخ: 

 م. 1958ه  = 1377نَ بُّوت اخلفري: 
 م. 1959ه  = 1378متر َحن ا عجب: 

 م. 1959ه  = 1378إىل اللقاء أيها احلب: 
 م. 1960ه  = 1379املصابيح الزرق:  

 م. 1961ه  = 1381أان القاتل: 
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 م. 1963ه  = 1383انتصار احلية: 
 . 1967ه  = 1387البارونة أم أمحد: 

 م. 1963ه  = 1383انتصار احلياة: 
 م. 1969ه  =  1389أبو عوف:  

 م. 1969ه  = 1389معبود من طني: 
 م. 1970ه  = 1390زوج يف املزاد: 

 ة والنقدية، مثل:ابإلضافة إىل عدد من الكتب األدبية واللغوي
 ألفاظ احلضارة.

  دراسات يف القصة واملسرح.
 ضبط الكتابة العربية. 

 أهم مصادر الدراسة:  
القاهرة    –اهليئة املصرية العامة للكتاب    – عامل تيمور القصصي: فتحي اإلبياري  

 م(. 1976ه  =  1396)
 – اللغة العربية  جممع    – جممع اللغة العربية يف ثالثني عاًما: د. حممد مهدي عالم  

 (. 209:  206ص: )  -م(1966ه  = 1386القاهرة )
القاهرة  –جممع اللغة العربية  –اجملمعيون يف مخسني عاًما: د. حممد مهدي عالم 

 (. 337-333ص: ) - م(1986ه  =  1406)
 ذكرايت البدوى وتيمور  

 بقلم: على عبد اللطيف
  88جملة الثقافة   العدد  محود البدوى َّف " ذكرايت مطوية "    (  : يقول البدوى

 )1981يناير  
وهو    التقيت مبحمود تيمور ألول مرة َّف مقهى " رجينا " بشارع عماد الدين .. "

املكان املختار لألدابء والفنانني . وكان جيلس معه أمني حسونه وزكى طليمات .. وكنت  
 . أجلس مع صحبة من األدابء الشبان َّف زاوية من املقهى ابلناحية الغربية
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ومقهى " رجينا " يقع َّف موقع مجيل من الشارع على ميني املتجه إىل حمطة مصر .. 
ليلة .. وكان بديع التنسيق نظيفا تغطى موائده املفارش وقبل عمارات اخلديو خبطوات ق

 .. وتتخلل أركانه أصص الزهور
وكنا ال نتخلف عنه ليلة واحدة جلماله وطراوة هوائه ، وعلى األخص َّف الصيف 

 . فهو يستقبل اهلواء من حب رى بسخ اء ونعومة
والصحف   وكانت احلركة األدبية نشطة بل َّف أوج نشاطها مبا ينشر َّف اجملالت 

 . والكتب من فنون األدب 
وذات ليلة وحنن َّف جملسنا املعتاد ابملقهى .. رأيت انساان أنيق امللبس واملظهر  

 .. يتحرك حنوان .. وقال طه عبد الباقى .. بسرور .. ينبهنا
 .   تيمور بك 

 . ووقفنا وسلم علينا مجيعا
 : وقال َّف صوت هادىء واضح النربات 

كتابك .. رجل ) وكنت قد أهديته له ( .. وأخص ابلذكر قصة "    أهنئك على  
 . األعمى " .. أعجبتىن للغاية

وشكرته ووقفنا جبانبه وكنا ثالثة أكثر من دقيقتني .. نتحدث َّف جمال األدب .. 
 .. مث ابرحنا ورجع إىل مكانه

 : وسألت طه َّف استغراب 
 . . ما أنبل هذا وأعظمه  الرجل النبيل حترك من مكانه ليحىي شااب صغريا .

 : فقال طه معقبا
  الرجل العظيم هو أكثر الناس تواضعا .. ولو رجعت لسري العظماء َّف التاريخ ما  

 .. وجدت هذا خيل مبقدار شعرة
بتذاكر رخيص ة ..  للطلبة  تقيم حفالت هنارية كثرية  وكانت فرقة فاطمة رشدى 

 . اشرة فكن ا نذهب إليه ا وخن رج منه ا إىل املقهى مب
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وبعد قليل يقبل تيمور ومعه أمني حسونه .. وكان تيمور يطلع على كل جريدة 
وجملة تصدر َّف مصر والشام واملهجر العرىب .. وكان املهجر َّف ذلك الوقت يصدر جمالت 
وصحفا عربية متعددة .. ومجيع هذه ترسل لتيمور على عنوانه املعروف للجميع والذى 

 . بهكان يثبته َّف آخر صفحات كت
وكان تيمور يتصفح هذه اجملالت وهو جالس َّف مكانه من املقهى .. فإذا هنض 
تركها ملن يريد االطالع عليها من صحابه وجلسائه .. وكان أمني حسونه يتوق إىل معرفة  
أخبار املستشرقني وأحواهلم ودراستهم وله ولع شديد هبم .. فكان يتلهف على االطالع  

 .. على ما َّف تلك اجملالت 
 . وتيمور إنسان مهذب رقيق االحساس وجمامل إىل أقصى درجات اجملاملة

الفنان   بروح  املصرى  اجملتمع  َّف  احلياة  وصف  وقد  وعذوبة  سيولة  تسيل  وكتبه 
امللهم .. وكان حممد تيمور األخ األصغر قصري الع مر قلي ل اإلنت اج .. أم ا هو فقد امتد به  

 .. األجل وكتب الكثري
سيد حامد النساج   كمؤرخ أدىب متمكن قد يتخصص   أن أسلوب   ويقول عنه د .

اللغوى   اجملمع  دخوله  بعد  تغري  ابنتقاء    1955تيمور  يعىن  وأصبح   .. عامل  كعضو 
 . األلفاظ .. وبعض هذه األلفاظ كانت انفرة وأفسدت جو القصة

وكان تيمور يقيم مآدب َّف حمل اجلمال بشارع عدىل .. حفالت شاى لتالميذه 
 .. بيه .. وقد حضرت حفلة واحدة منها .. كما ترى َّف الصورة املنشورة مع املقالوحم

كما كان كثري اإلهداء لكتبه .. يهدى مبجرد التعارف مع الشخص ومعرفة ميوله 
 .. األدبية

 . والكتب املهداة ال تقرأ .. ولكنه مل ينقطع عن هذه العادة الىت أتصلت َّف نفسه
وحده َّف الطريق حىت وهو يتجول َّف الشوارع .. يرتك عربته  وندر أن كنت ألقاه  

أمني   .. دائما  أجد َّف صحبته  وكنت   .. ليتجول  مث خيرج   .. اجلمال  أو  جبوار جروىب 
أشد  من  رستم كيالىن  وأصبح   .. رستم كيالىن  وأخريا   .. سليمان  فوزى  مث   .. حسونة 

 .. املعجبني به ومن أقرب تالميذه ومريديه
 . ى سليمان مدة طويلة َّف جوالته األدبية وسهراته َّف املسارحكما رافقه فوز 
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وكان تيمور اإلنسان املؤدب املهذب الواسع الشهرة جيعل الكثريين يسرتُيون إىل 
 صحبته 

وَّف دراسة عن احملمودين تيمور والبدوى ، حصل الباحث حامد مرزوق عبد الرحيم 
 اللغة العربية قسم األدب والنقد   على درجة املاجستري َّف  2003  َّف اكتوبر من عام  

بتقدير ممتاز عن رسالته الىت تقدم هبا إىل كلية اللغة العربية " جامعة األزهر " فرع أسيوط  
البدوى " دراسة حتليلية نقدية   القرية املصرية َّف قصص حممود تيمور وحممود  وعنواهنا " 

 . وموازنة
مودين أن هناك فرقا بني القريتني حاول الباحث أن يثبت خالل هذه املوازنة بني احمل

، فقرية البدوى هى قرية الصعيد ذات الطبيعة اخلشنة واحلياة القاسية ، وقرية تيمور هى  
قرية الدلتا والىت ختتلف عن قرية الصعيد .. وقد اختار الباحث احملمودين ألن البدوى يكاد  

كتابة بعد تيمور بزمن يسري ،  يكون زميال ورفيقا لتيمور ، على الرغم من أن البدوى بدأ ال
وهو وإن كان يصغره َّف السن ، إال أنه اترخييا من نفس اجليل الذى أسس القصة القصرية 
َّف مصر ، ومع ذلك فقد انل " تيمور " شهرة ومكانة اجتماعية ابرزة عن البدوى ، مع  

الناقد رجاء  أن البدوى يتفوق عليه من الناحية األدبية من وجهة نظر بعض النقاد ، ومنهم  
 . النقاش

 : ورصد الباحث
 .أن القرآن الكرمي كان له كبري األثر َّف نفس احملمودين البدوى وتيمور *
 .وأهنما كتبا َّف معظم االجتاهات القصصية ، وهو ما يعد دليال على موسوعيتهما *
 . أن كال منهما جييد عدة لغات مكنته من االطالع على اآلداب األجنبية بلغة أصحاهبا *
 .اشرتك كل من احملمودين َّف حبه للرحلة ، فقد زارا بالدا كثرية وقصا عنها  *

وَّف هناية الرسالة دعا الباحث إىل ضرورة أن يلتفت الباحثون إىل مثل هؤالء األدابء العظام  
عماهلم ، واالهتمام ابألعمال الىت تكشف عن روح القرية املصرية  ويعكفوا على دراسة أ

 . وتسلط الضوء على ما فيها من مشكالت اجتماعية واقتصادية وحماولة اجياد احللول هلا
 : املراجع الىت استعان هبا الكاتب

  1981يناير   88حممود البدوى َّف " ذكرايت مطوية "   جملة الثقافة   العدد  *
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ر اد 
َ
 بی اور ااسفہن اگنر ومحمد ومیتر انم و

 
 

 وافت   دن  ےک  یہ  آج  ںیم  ء1973  ےن  وھنجں  ےھت  اگنر  اور ااسفہن  ادبی  رعموف   ومحمد ومیتر رصم ےک

 ےہ۔  اجات ایک  امشر ںیم  واولں رےنھک اینبد  یک  اہکوینں رصتخم  اور  ااسفےن ںیم  دجدی دور    ںیم ادب رعیب اںیھن اپیئ۔

 ر   اک  رعب  اور   وماپاسں  اک  ادب   رعیب   اںیھن   ملق اکروں ےن
ی

 

 ی
سپ
ی ک

 

ش

  ء1894  وجالیئ  16  وہ   ےہ۔  اھکل  ھب   

  رعموف   ےس  وحاےل  ےک  ادب   و   ملع  وج   وہےئ  دیپا  ںیم  رھگاےن  اےسی  ےک  ےبصق  دقمی  ای   ےک  اقرہہ  رصم ںیم رہش  وک

  ےھت   وہشمر   یل   ےک   تک   ذریخہ   اور   اطمہعل  وشق    انپ   ومیتر   اپش   اامسیع   رسیئ  رصمی   ژناد   رتک  دادا  ےک   ان  اھت۔

  ہی   اھت۔   اپش  ومیتر  وتیف   ادمح  العّم   انم  اک   ج   دبی ےنبا  وادل  ےک  ومیتر  ومحمد  واےل  وھکنل   آھکن  ںیم  اموحل  ایس  اور 

 ےھت۔   ادبی رعیب  رعموف  ومیتر  دمحم اھبیئ ای ہک بج  ںیھت شرعہ ھب وھپیھپ یک  ومیتر  ومحمد ںیہن

  ےن  اوھنں   ڑچاھ۔  رپوان   وشق  اک  اطمہعل  اور   آںیئ  سیم   اتکںیب  ںیم  رھگ  ےس  یہ  رشوع  ومحمد ومیتر وک ھب 

ایئ  احلص یک، نکیل  یلعت   ںیم  اوکسل  زرع 

ف

 

 

  رپ   رتسب  امہ  یئک  اور   رککس   ہن  لمکم  یلعت  ابثع  ےک  وہےن  اکشر  اک  اٹئ

  دمحم   اھبیئ  ےک  ان  وہےئ۔   امئ   رطف  یک  ےنھکل  ھب   وخد  وہےئ   ڑپتھ   اتکںیب  وموجد  ںیم  رھگ  دوران  اس  زگارے۔

 ےنب۔  اھکلری اباقدعہ  بس   اور اعتون ےک ازفایئ وحلص  انپ  ںیم  رھگ  اور  یک  امنیئ  راہ یک ان  رپ  رمےلح  اس ےن ومیتر

 ایقم  اہجں  ےئگ  ویرپ  ںیم  زامےن  اس  اور   یک  احلص  المزتم  ںیم  اخرہج  وزارت    ںیم  ونوجاین  ےن  ںاوھن

  رصم   اور  وہےئ   اتمرث  ےس  رحتریوں  یک   ربجان  لیلخ  اور   وخیچف  وماپاسں،  وہ   ایک۔  اطمہعل  اک   ادب  رغمیب  دوران  ےک

 دای۔   ایعمر االوقایم یب  وک ااسفےن  رعیب اور  اینبد ریھک  یک  ادب  رعیب  دجدی  عب  ےک  ولےنٹ
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ص
لق
ا ومحمد ومیتر ا

 

  ںیم  ء 1925  وہںیئ، شعی اہکاینں  رصتخم  یئک  یک ان  ںیم  سج  رےہ ھب  دمری  راسےل  انیم ۃ

 و ن’’ رتاہ  ‘‘ام ومجمہع  الہپ اک  اہکوینں رصتخم  اک ان
لعي

 آےئ۔  اسےنم ومجمےع  زمدی  ںیم  عب اور وہا شعی ا

  شعی   ھب  انول   است   ےک   ان   ہک  بج  دںی  وک   اقرنیئ  اہکاینں  وبقمل  یئک  ںیم   زابن  رعیب  ومحمد ومیتر ےن

  ڈراےم   ںیم  رصم  رپ  ااسفونں  یئک  ےک  ان  رےہ۔  ےتھکل  اضمیم   ادیب  اور   ےیک  رحتری  ھب  انےم  رفس  ےن  اوھنں  وہےئ۔

 وہےئ۔ ل وبقم اخےص ھب رتامج ےک  اہکوینں یئک یک  ومیتر  ومحمد  ںیئگ۔ انبیئ  ںیملف اور 

ر  انم  اس  رعیب ادب ےک
َ
  رپ  ومعق  ای  اور   یک  رشتک  ںیم  اکرفنوسنں  ادیب  االوقایم  یب  ےن  اکر  قیلخت  و

 آےئ۔  ھب اپاتسکن

 اپیئ۔  وافت ںیم  ولزان رہش ےک  ڈنیل  وسزٹئر  ںیم  رمع یک ربس 80  ومحمد ومیتر ےن
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 حممود تيمور  كتابة  من منوذج
 القطار  يف 
صباح انصع اجلبني جيلي عن القلب احلزين ظلماته, ويرد للشيخ شبابه, ونسيم  القطار   يف

عليل ينعش األفئدة ويسري عن النفس مهومها, ويف احلديقة تتمايل األشجار مينة ويسرة 
لقدوم الصباح، والناس تسري يف الطريق وقد دبت يف نفوسهم حرارة العمل،  كأهنا ترقص  

وأان مكتئب النفس أنظر من النافذة جلمال الطبيعة، وأسأئل نفسي عن سر اكتئاهبا فال  
أهتدي لشيء. تناولت ديوان “موسيه” وحاولت القراءة، فلم أجنح فألقيت به على اخلوان  

مكثت حيناً أفكر  .كأين فريسة بني خمالب الدهر  وجلست على مقعد واستسلمت للتفكري
مث هنضت واقفاً، وتناولت عصاي وغادرت منزيل وسرت وأان ال أعلم إىل أي مكان تقودين  
للسفر   اهتديت  مث  قدماي، إىل أن وصلت إىل حمطة ابب احلديد وهناك وقفت مفكراً 

وجلست  .هناري أبكملهتروُياً للنفس، وابتعت تذكرة، وركبت القطار للضيعة ألقضي فيها  
يف إحدى غرف القطار جبوار النافذة، ومل يكن هبا أحد سواي وما لبثت يف مكاين حىت 
مسعت صوت ابئع اجلرائد يطن يف أذين “وادي النيل، األهرام، املقطم “فابتعت إحداها 
ومهمت ابلقراءة وإذا بباب الغرفة قد انفتح ودخل شيخ من املعممني، أمسر اللون طويل  

امة، حنيف القوام كث اللحية، له عينان أقفل أجفاهنما الكسل، فكأنه مل يستيقظ من الق
نومه بعد. وجلس األستاذ غري بعيد عين، وخلع مركوبه األمحر قبل أن يرتبع على املق، مث  
بصق على األرض ثالاث ماسحا شفتيه مبنديل أمحر يصلح أن يكون غطاء لطفل صغري، 

والصحابة مث أخرج من جيبه مسبحة ذا والنيب  اسم هللا  يردد  مائة حبة وحبة وجعل  ت 
واألولياء الصاحلني. فحولت نظري عنه فإذا يب أرى يف الغرفة شاابً ال أدري من أين دخل 
علينا. ولعل انشغايل برؤية األستاذ منعين أن أرى الشاب ساعة دخوله. نظرت إىل الفىت 

ة امتحانه، وهو يعود إىل ضيعته ليقضي وتبادر إىل ذهين أنه طالب ريفي انتهى من أتدي
إجازته بني أهله وقومه. نظرت إىل الشاب كما ينظر إيل  مث أخرج من حافظته رواية من  
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رواايت مسامرات الشعب وهم ابلقراءة بعد أن حول نظره عين األستاذ، ونظرت إىل الساعة 
أن يتحرك القطار قبل أن يوافينا مسافر رابع، فإذا أبفندي وضاح الطلعة، حسن   راجياً 

اهلندام، دخل غرفتنا وهو يتبخرت يف مشيته ويردد أنشودة طاملا مسعتها من ابعة الفجل 
والرتمس. جلس األفندي وهو يبتسم واضعاً رجال على رجل بعد أن قرأان السالم، فرددانه  

وهو   وساد السكون يف الغرفة والتلميذ يقرأ روايته، واألستاذ يسبح.رد الغريب على الغريب
غائب عن الوجود, واألفندي ينظر ملالبسه طوراً وللمسافرين اترة أخرى، وأان أقرأ وادي  

مكثنا هنيهة ال نتكلم كأان .النيل منتظراً أن يتحرك القطار قبل أن يوافينا مسافر خامس
ننتظر قدوم أحد فانفتح ابب الغرفة ودخل شيخ يبلغ الستني، أمحر الوجه براق العينني، 

بشرته على أنه شركسي األصل، وكان ماسكاً مظلة أكل عليها الدهر وشرب. يدل لون  
يتفرس يف وجوه   أذنيه. وجلس أمامي وهو  أما حافة طربوشه فكانت تصل إىل أطراف 
رفقائه املسافرين كأنه يسأهلم من أين هم قادمون وإىل أين ذاهبون مث مسعنا صفري القطار 

سافر  .د قليل، يقل من فيه إىل حيث هم قاصدونينبئ الناس ابملسري، وحترك القطار بع
القطار وحنن جلوس ال ننبس ببنت شفة، كأمنا على رءوسنا الطري، حىت اقرتب من حمطة  

إيل موجها كالمه  قال  مث  يف  ُيملق  ابلشركسي  فإذا  اي  :شربا،  جديدة  أخبار  من  هل    
فت النظر اللهم إال أفندي؟فقلت وأان ممسك اجلريدة بيدي   ليس يف أخبار اليوم ما يستل 

ومل يهمين الرجل أن أمت كالمي ألنه اختطف  .خرب وزارة املعارف بتعميم التعليم وحماربة األمية
اجلريدة من يدي دون أن يستأذنين وابتدأ ابلقراءة ما يقع حتت عينيه، ومل يدهشين ما فعل  

منها أحد    ألين أعلم الناس حبدة الشراكسة. وبعد قليل وصل القطار حمطة شربا وصعد
آاثر   به  وجه  وله  األنف،  أفطس  الشارب  اجلثة، كبري  ضخم  رجل  وهو  القليوبية  عمد 
اجلدري، تظهر عليه مظاهر القوة واجلهل. جلس العمدة جبواري بعد أن قرأ سورة الفاحتة  

 .وصلى على النيب مث سار القطار قاصداً قليوب 
على األرض وهو ُيرتق من   مكث الشركسي قليالً يقرأ اجلريدة مث طواها وألقى هبا

 :األمل وقال



43 

 

 

 

التعليم وحماربة األمية حىت يرتقي الفالح إىل مصاف أسياده وقد  • يريدون تعميم 
 .جهلوا أهنم جينون جناية كربى

؟  إنك مازلت شاابً ال تعرف  :فالتقطت اجلريدة من األرض وقلت •   وأية جناية 
 .العالج الناجع لرتبية الفالح

 

الشركسي حاجبيه وأي عالج   • التعليم؟فقطب  تقصد؟ وهل من عالج أجنع من 
 :وقال بلهجة الغاضب

  وما هو ؟.…هناك عالج آخر •
 السوط. إن السوط ال :فصاح مبلء فيه صيحة أفاق هلا األستاذ من نومه وقال •

يكلف احلكومة شيئاً أما التعليم فيتطلب أمواال طائلة وال تنس أن الفالح ال يذعن 
 .نه اعتاده من املهد إىل اللحدإال للضرب أل

فقال  • الرد  مئونة  هللا كفاين  حفظه  العمدة  ولكن  الشركسي،  أجيب  أن  وأردت 
 :للشركسي وهو يبتسم ابتسامة صفراء

صدقت اي بيه صدقت ولو كنت تسكن الضياع لقلت أكثر من ذلك. إان نعاين  •
إليه الشركسي   فنظر.من الفالح ما نعاين لنكبح مجاحه، ومننعه من ارتكاب اجلرائم

   حضراتكم تسكنون األرايف؟ :نظرة ارتياب وقال
 .  ما شاء هللا.أان مولود هبا اي بيه •
جرى هذا احلديث واألستاذ يغط يف نومه واألفندي ذو اهلندام احلسن ينظر ملالبسه  •

التلميذ فكانت على وجهه سيم االمشئزاز، ولقد هم  مث ينظر لنا ويضحك، أما 
به  ابلكالم   فاه  ما  على  أطق سكواتً  ومل  إال حياؤه وصغر سنه،  مينعه  فلم  مراراً 

 :الشركسي، فقلت له
الفالح اي بيه مثلنا وحرام أال ُيسن اإلنسان معاملة أخيه اإلنسان. فالتفت إىل  •

  أان أعلم الناس ابلفالح، ويل الشرف أن  :العمدة كأين وجهت الكالم إليه وقال
رجل وإن شئت أن يقف على شئون الفالح أجيبك. أكون عمدة يف بلد به ألف  
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إن الفالح اي حضرة األفندي ال يفلح معه إال الضرب، ولقد صدق البك فيما  
فاستشاط التلميذ غضباً،  .  وال ينبئك مثل خبري:قال. وأشار بيده إىل الشركسي

 :ومل يطق السكوت، فقال وهو يرجتف
  قل اي سعادة البك ألين حزت :فقاطعه العمدة قائالً ..الفالح اي حضرة العمدة •

 :قال التلميذ.الرتبة منذ عشرين سنة
الفالح اي حضرة العمدة ال يذعن ألوامركم إال ابلضرب ألنكم مل تعودوه غري ذلك،   •

فلو كنتم أحسنتم صنيعكم معه لكنتم وجدمت فيه أخا يتكاتف معكم ويعاونكم، 
ختلصاً من إساءتكم. وإنه ولكنكم مع األسف أسأمت إليه فعمد إىل اإلضرار بكم  

 .ليدهشين أن تكون فالحاً وتنحي ابلالئمة على إخوانك الفالحني
 .  هذه هي نتائج التعليم:فهز العمدة رأسه ونظر إىل الشركسي وقال

أما األفندي ذو اهلندام احلسن .  انم وقام فوجد نفسه قائم مقام:فقال الشركسي •
ونظر إليه  …رافو اي أفندي، برافو، برافو  ب.فإنه قهقهه وصفق بيديه وقال للتلميذ

 :الشركسي وقد انتفخت أوداجه وتعسر عليه التنفس وقال
 .وقهقهه عدة ضحكات متوالية.ومن تكون أنت؟  ابن احلظ واألنس اي أُنس •
ومل يبق يف قوس الشركسي منزع فصاح وهو يبصق على األرض طورا وعلى األستاذ   •

 :وعلى حذاء العمدة اترة 
مث سكت وسكت احلاضرون، وأوشكت أن هتدأ العاصفة لوال .فالحأدب سيس   •

  أنت خري احلاكمني اي سيدان فاحكم لنا يف  :أن التفت العمدة إىل األستاذ وقال
  وما هي القضية :هذه القضية. فهز األستاذ رأسه وتنحنح وبصق على األرض وقال

 م الضرب؟ ألحكم فيها إبذن هللا جل وعال؟  هل التعليم أفيد للفالح أ
بسم هللا الرمحن الرحيم “إان فتحنا لك فتحا مبينا. “قال النيب عليه  : فقال األستاذ •

وعاد األستاذ إىل مخوله وإطباق  .”الصالة والسالم ال تعلموا أوالد السفلة العلم
 :أجفانه مستسلماً للذهول، فضحك التلميذ وهو يقول

على خلق عظيم فما أن بينهم  حرام عليك اي أستاذ. إن بني الغين والفقري من هو •
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 .من هو يف الدرك األسفل
  واحسراته إنكم من يوم ما تعلمتم الرطن فسدت :فأفاق األستاذ من غفلته وقال •

وأنكر وجود  تبجح واستكرب  دينكم ومنكم من  أوامر  عليكم أخالقكم ونسيت 
 .اخلالق

لولد خياف    كان ا:فصاح الشركسي والعمدة “لك هللا اي أستاذ ” وقال الشركسي •
  كان الولد ال يرى وجه  :وقال العمدة.أن أيكل مع أبيه، واليوم يشتمه ويهم بصفعه

أخيه امرأة  جيالس  واآلن  السالم .عمته  اجلميع  وقرأت  قليوب  يف  القطار  ووقف 
وغادرهتم وسرت يف طريقي إىل الضيعة وأان أكاد ال أمسع دوي القطار وصفريه وهو 

 .رة ما يصيح يف أذين من صدى احلديثيعدو بني املروج اخلضراء لكث
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 أسلوب تيمور األدب 
انعكست حياة الكاتب حممود تيمور يف احلي الشعيب الذي كان يعيش فيه بكل 

املتعددة منذ كان صغريا    تفاصيله وشخصياته وأصالته وطوائفه املختلفة وأصحاب املهن 
األجواء يف أعماله وقصصه، ومن مت تفجر األدبية اليت استعاد من خالهلا هذه    على أعماله

بعد لديه  وقد كان إلصابته مبرض    اإلبداع  اخلالبة،  الطبيعة  ذات  إىل عني مشس  عائلته 
لكنه    يبلغ العشرين من عمره عظيم األثر عليه، فقد انقطع عن الدراسة  التيفود قبل أن

 لثقافة ودائم البحث قضى فرتة مرضه ابلتأمل والقراءة، فتميز أبنه كان واسع االطالع وا
والقراءة مثل والده الذي حرص على ذلك بدوره، وتوجه بعدها إىل سويسرا سينما كان  

وهناك حصل على فرصة دراسة األدب العاملي بشقيه الروسي والفرنسي،   ميالة لألدب،
الكتاب العامليني أمثال أنطون تشيخوف وغريه، وقد كان أتثره    وقد قرأ فيه بكثرة، وألبرز

 .األمر الذي أثرى عقليته وفكره دب العريب واألدب العريب معاابال
 املكانة األدبية للكاتب حممود تيمور 

بلغ حممود تيمور مكانة أدبية عظيمة فها هو األديب طه حسني يقول ))فإذا قيل إنك  
أديب مصري ففي ذلك غض منك، وإذا قيل إنك أديب عريب، ففي ذلك تقصري يف 
وأوسعها،   الكلمة،  معاين  أبدق  عاملي،  أديب  أنك  قيل  إذا  لتوَّف حقك  وإنك  ذاتك، 

قد وصل إىل اجلماهري املثقفة،    -مل يكن شأنه  -وأعمقها، وال أكاد أصدق أن كاتباً مصرايً 
وغري املثقفة، كما وصلت أنت إليها؛ فال تكاد تكتب، وال يكاد الناس يسمعون بعض ما 

هبا    -تكتب فيستأثر  يقهرها  اليت  املدينة  إىل  الفاتح  يصل  قلوهبم، كما  إىل  يصل  حىت 
د تيمور على الكثري من  االستئثار كله((. وملا له من مكانة عظيمة يف األدب حاز حممو 

م احتفل أعضاء جممع اخلالدين بدار  1947نيسان من عام    5اجلوائز واألومسة منها: يف  
اجلمعية اجلغرافية بتتويج حممود تيمور احتفاالً إبنتاجه القصص ابللغة العربية الفصحى، مث  

م  1950  م. يف عام1949مت اختياره من قبل أعضاء اجملمع ليصبح عضواً يف اجملمع عام  
م  1951حصل على جائزة األدب عن كتابيه )إحسان هلل( و)كل عام وأنتم خبري(. يف عام  
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م حصل على  1962حصل على جائزة أحسن كتاب شرقي ترجم إىل الفرنسية. يف عام  
م مت منحه وسام العلوم والفنون تكرمياً  1963جائزة الدولة التقديرية يف اآلداب. يف عام  

وفنه. يف عام   اللغوي اجملري  9621ألدبه  العراقي، واجملمع  قبل اجملمع  اختياره من  م مت 
اللغات يف روسيا موسكو، وجامعة بودابست  فيهما، كما قامت كل من مدرسة  عضواً 

 .(2)ابجملر ابالحتفال مبولده يف العام نفسه

 دراسة نصوص مع الشرح والتعليق 
 الراديو 

...وكأمنا ُكوٌَّة كبريٌة فتحت على  ويَتَسلَّل على استحياٍء االخرتاُع العج      يُب إىل البيوتِّ
العامل اخلارجي. كان حمظورا على النسوة كلهن أن يظهر طرفهن من الباب، ومل يكن للمنازل 
أصال نوافذ خارجية. ولكن الراديو أشرع األبواب ليس حنو الزقاق الضيق املغرب، بل حنو  

 .عامل كله متعة وخيال
حمددة   ساعة  وراء  يف  من  "الرواية"  لسماع  فاطمة  دار  ويقصدن  حبياكهن  النسوة  تتلفع 

 :حجاب مسيك حىت ال خيتلطن ابلرجال، كامتات أنفاسهن خاشعات قبل بداية اجلينرييك 
  مسوين وحش الفال وأان امسي سيف ذو يزن 
 رموين أهلي يف اخلال وامحاين الواحد القهار 

يبكني حبرارة، أو يصيبهن الرعب الشديد. وخيفن    الخيفني أتثرهن بل يف كثري من املرات ...
حىت اخلروج إىل احلوش الكبري، ويقفزن مرجتفات بسبب حفيف الدالية، فتضطر اجلدة 
رفقة بعض الصبية إىل إيصاهلن إىل مساكنهن على قرهبا. وهن يرتقنب متوجسات خروج  

ت  سقرديونأو    سقرديس يف  املوايل  اليوم  يقضني  الظالم...ولكنهن  شخوص  من  قليد 
و"العجوز" بعقيصة. أما الصغريات   بعريوض التمثيلية  .وال يتورعن عن تلقيب "الشيخ"  

 
- 11(، مجموعة محمود تيمور )الطبعة األولى(، القاهرة: الشركة العالمية المصرية للنشر، صفحة 1995ا فتحي اإلبياري )  -2

 . بتصّرف. 7،18،131
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فال ترددن طول الوقت الساعة الناطقة: عند اإلشارة تكون الساعة... وهن يتضاحكن...  
 :يبدأ صداحه من أول النهار مع صوت أم كلثوم املتسلل إىل الغرف

 اي صباح اخلري ايللي معاان، 
 روان غىن وصحاان الك

مث يتبعه الصوت اجمللجل لرشيد الصباحي الذي يوقظ النائمني على الساعة السابعة متاما،   
مع قهوة الصباح واخلبز الساخن، أو املفروق الشهي املدهون بنور الفجر. مث االستعدادات  

 ...للتوجه إىل املدارس والثانوايت 
ويضعه فوق خزانة املالبس "املاريو" بعيدا  قبل أن خيرج رب األسرة إىل عمله يطفئه       

عن أيدي العابثني، رغما عن حتذيرات األب كانت حارسة اجلنة أتخذه معها إىل املطبخ  
ليؤنس وحدهتا، ولتستمع لربانجمها املفضل "أان عندي مشكلة" تنصت بتمعن للمواضيع  

حيا من  مظلمة  جوانب  أن  ليلى"...فتحس  "السيدة  تثريها  اليت  تنار  الكبرية  بدأت  هتا 
الواحدة تلو األخرى. فقد كانت السيدة املتحررة نسبيا خري معلمة هلا، خاصة يف طريقة  
تربية األبناء ومعاملة الزوج، ولعل أهم ما تعلمت منها أهنا امرأة مثلها تفوقها سنا وثقافة  

بية وحتاور الرجال بوجه مكشوف وهم يبادلوهنا احرتاما ابحرتام.. تسللت الكلمات العر 
الفصيحة حلديثها وأصبحت تتغري شيئا فشيئا. تعرف ما يروج يف العامل وتفحم بفصاحتها  
الكثريين الذين أصبحوا يتعجبون من سعة اطالعها، ومعرفتها ألمساء غريبة ال ُيسنون حىت  

 .  (3)نطقها. ويلمزوهنا مقلدين حركاهتا قائلني: أايين ...وال  تلكن السيدة ليلى
 ترمجة الكاتبة: 

 أديبة من املغرب - مرمي حللو
 دكتوراة شعبة النقد القدمي وحتقيق الرتاث.عضوة يف اندي هايكو موروكو. 

 عضوة ابلصالون األديب مبركز البحوث والدراسات االجتماعية واإلنسانية بوجدة.

 
 2016لى حارسة الجنة، مطبعة الجسور ،الطبعة األو  -3
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 عضوة يف رابطة األدب اإلسالمي العاملية. 
 :صرية واهلايكو منها هلا مؤلفات يف حتقيق الرتاث ودراسته، ويف القصة الق

إمساع الصم يف إثبات الشرف لألم : دراسة وحتقيق.األرجوزة املراكشية وشرحها ) دراسة  
 وحتقيق (.

 هسيس املساء ) جمموعة قصصية (.طاقية السرد ) جمموعة قصصية (. 
 ديوان هايكو (.نتقاسم الصدى ) 

 شرح املفردات: 
 الراديو: املذايع. 

 مغريب مشهور يف فرتة السبعينيات من القرن املاضي. رشيد الصباحي: مذيع 
للتهوية   انفذة  فَ تنَحٌة،  ثَ لنَمٌة،  اجلدار،  يفِّ  َخرنٌق  الَكوَّة،   : خائفات.الُكوَّة   : متوجسات 
ياكهن: مجع َحاَيك وهو لباس مغريب قدمي.أايي...والَّ تلك: كلمات  واإلضاءة وحنومها.حِّ

 تستعمل يف التعجب. 
 املالحظة:

 العنوان وحد ِّد )ي( عالقته مبضمون الفقرة األخرية من النص. أتمل )ي( -1
 استنادا إىل ما سبق، توَّقع )ي( الفكرة العامة اليت ستكون موضوع النص.  -2

 فوائد حنوية:.
 وكأمنا ُكوٌَّة كبريٌة: 

 -وهي ستة أحرف: إنَّ وأنَّ وكأنَّ ولكنَّ ، ليَت، ولعلَّ  -إنَّ وأخواهتا حروف انسخة،
ملة االمسية ، فتنصب املبتدأ ويسمَّى امسها ، وترفع اخلرب ويسمى خربها ،  تدخل على اجل

شرط عدم اتصاهلا ب   " ما " ، ألهنا إذا اتصلت  هبا كفتها عن العمل، عدا ليت ، 
وتسمَّى حينئٍذ كافَّة، وإنَّ وأخواهتا. كما تزيل اختصاصها ابجلملة االمسية وهتيؤها  

   للدخول على اجلملة الفعلية.
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 األسئلة 
 ألق ضوءا عل حيات محمود تيمور 

 أذکر آثار محمود تيمور العلمية 

 .تيمورلمؤلفات أکتب 

 . حمود تيمور مل كانة األدبية أذکر م
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 الــثالــثة دة ــح الـو

 
 
 
 
 
 

 يوسف السباعي املصري ، حياته وآاثره
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  د. انوار حممود الصاحلي )عراق(     :إعداد
 أمحد هاشم السامرائي )عراق(  د. مراَجعة:
 د. عبد اجمليد البغدادي     
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  روايات يوسف السباعي  .2
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 مولده ونشأته 

حياة يوسف السباعي الدراسية  

 والعسكرية

حياة ,حياة يوسف السباعي األدبية بداية 
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 التعارف 
 يتعرف عن : بعد مطالعة هذه الوحدة يكون الطالب أن  

 تأريخ الرواية العربية    -1

السيرة الذاتية للكاتب يوسف السباعي وشخصية الكاتب األدبية     -2

 بأسلوبه الجذاب كروائي

 من أعمال الكاتب ويفهمها بالعربية الفصحى  مختلفة  نماذج  -3

 مالمح شخصية الكاتب الممثلة في أدبه بأسلوبه   -4

الس   -5 يوسف  الكبير  الكاتب  األربعة أعمال  العربي  النثر  في  باعي 

 الرائعة مثل: 
 النفاق  أرض رواية
 السقامات رواية

 وحدك لست رواية

 شفتيه على ابتسامة رواية
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 افهـداأل
بعد قراءة هذه الوحدة، يجب أن يكون الطالب/الطالبة قادراً على األمور  

 اآلتية: 

 المصرى   السباعي    يوسف   ر والکاتب شاع ل ذاتية  ال سيرة  معرفة ال  .1

 المصرى السباعي يوسف ة والکاتبنشأ .2

 المناصب األدبية والصحفيةتقلده   .3

  : مسيرته األدبية  .4

 مقتل يوسف السباعي5  

 حياة يوسف السباعي الدراسية والعسكرية6-    

  حياة يوسف السباعي المهنية,بداية حياة يوسف السباعي األدبية -7
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سرية ذاتية عن الشاعر يوسف السباعي .. ما ال تعرفه عن  
 فارس الرومانسية وكيف قتل  

 سارة عبدالسالم
  17يوسف حممد حممد عبد الوهاب السباعي ، املعروف إبسم يوسف السباعي ولد  

من األكادميية العسكرية وتوىل    كان كاتًبا وشاعرا ووزيرًا مصرًًي ، خترج  1917يونيو  
 : ناصب . إليك سرية ذاتية عن الشاعر يوسف السباعيالعديد من امل

 سيرة ذاتية عن الشاعر يوسف السباعي   1

 :نشأته   1.1

 :والصحفيةالمناصب األدبية   1.2

  :األدبية مسيرته   1.3

  :السباعيمقتل يوسف   1.4

 المراجع  1.6

 سيرة ذاتية عن الشاعر يوسف السباعي 

 : نشأته

، كان والده حمبا لألدب العريب من الشعر   القاهرة الدرب األمحر ىفولد السباعي ىف منطقة  
والنثر ابإلضافة إىل الفلسفة األوروبية احلديثة حيث ترجم العديد من الكتب اإلجنليزية إىل 
يوسف   حفظها  الىت  اخليام  عمر  أشعار  مثل  الشعر  قصائد  من  عدد  ترجم  ، كما  العربية 

ما توىف والده وهو ىف الرابعة عشر من عمره فأصابه حزن شديد  السباعي ، لكن سرعان  
 . ودخل ىف حالة نفسية سيئة ملدة عام منتظرا عودة والده فلم يصدق أن والده قد مات 

https://almalomat.com/238478/---/
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 : املناصب األدبية والصحفية

عام   يف  للثقافة  وزيرا  السباعي  نقابة    1973أصبح  ورئيس  األهرام  مؤسسة  ورئيس   ،
قصة قصرية وعشرات الرواًيت وآخرها رواية “احلياة    22، حيث كتب    الصحفيني املصرية

 1973هي حلظة” يف عام 

عام   يف  الفنون  يف  الدولة  جائزة  على  حصل  من    1973كما  عدد كبري  إىل  ابإلضافة 
 امليداليات وذلك ألن السباعي كان كاتًبا فريًدا وسياسًيا متطورًا وعلى قدر عاىل من الذكاء

السباعي كرئ اجلديدة،  عمل  الرسالة  جملة  ذلك  يف  مبا  املصرية  اجملالت  بعض  ىف  حترير  يس 
وعندما مت تعيينه وزيرا للثقافة كان   وجملة آخر ساعة، واملسار، ابإلضافة إىل جريدة األهرام

من قبل أنور السادات الرئيس املصري يف ذلك الوقت ، وبقي يف هذا املنصب حىت اغتيل 
بسبب دعمه ملبادرة الرئيس السادات لتحقيق السالم مع   1978فرباير    18يف قربص يف  

 . 1977إسرائيل بعد زًيرته للقدس عام 

 سرية ذاتية عن الشاعر يوسف السباعي
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  : مسريته األدبية
من  العديد  يف  رواًيته  متثيل  مت  حيث  مبيعا  األكثر  هي  السباعي  أعمال  كانت 

بدأت    أمهية من الرواًيت نفسها ، وابلرغم من ذلك األفالم ، واليت وصفها النقاد أبهنا أكثر  
 أمهية عمله يف اإلخنفاض خاصة عندما بدأ عمل جنيب حمفوظ يف جذب إنتباه النقاد

يف  الرومانسي  للعصر  عمله كنهاية  إىل  اإلشارة  يتجنبون  النقاد  من  العديد  فبدء 
حم عمرية  فئة  إحتياجات  ىف كتاابته  يالمس  ألنه كان   ، املصري  القراء األدب  من  ددة 

 الشباب ، حيث وصف كاتب مصري أعمال السباعي أبهنا واقعية ورمزية 

يف مقدمة كتابه “يوسف السباعي فارس الرومانسية” ، يذكر مرسي سعد الدين  
أن السباعي ليس جمرد كاتب رومانسي ، بل هو شخصية تعرب عن رؤية سياسية وإجتماعية  

مصر يف  لألحداث  تصويره  إىل يف  يف  ابإلضافة  دوره  إن  الكرمي  عبد  لوط  يقول   ، ذلك   
 الثقافة املصرية ال يقل أمهية عن دوره ككاتب 

يعزل  “ليس كاتًبا  أبنه  مندور  حممد  الدكتور  الراحل  املصري  الناقد  وصفه  كما 
احلياة   يف  ظاهرة  فكان  والشوارع  األزقة  يف  ومير  األسواق  إىل  يذهب  رجل  لكنه  نفسه” 

 ان يتجنب النقاد التعامل مع عمله إبستثناء مؤرخي األدبالثقافية املصرية ومع ذلك ك

املصنوعة   األفالم  على  فقط  السباعي  يوسف  إسم  ذكر  يقتصر  احلاضر  الوقت  يف 
من مؤلفاته ، مثل فيلم رد قلىب ، أرض النفاق ، حنن ال نزرع الشوك ، حبيىب دائما ، وادى  

األطالل   بني   ، مات  السقا   ، العمر  آخر  حىت   ، راحلة  الذكرًيت  إىن   ، احلب  شارع   ،
والكثري من األفالم األخرى ابإلضافة إىل عدد من املسلسالت مثل مسلسل راجل مغرور  

  . ، عندما تضحك األواتر ، العمر حلظة
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 رواايت يوسف السباعي

 رواية أرض النفاق  :الرواية األوىل
السبا النفاق   أرض   رواية وتعد أعمال  يتناول من  حيث  شهرة  واألكثر  املميزة  عي 

موضوع مهم وهو النفاق وذلك يف إيطار أديب نقدي ساخر حيث يصور الفساد األخالقي 
من كذب وخداع ورًيء وذلك من خالل روايته لقصة رجل يشرتي بعض الشجاعة واملروءة  

 .من متجٍر لألخالق

 رواية السقا مات :الرواية الثانية
هرة وذلك ملا حتمله  من أعمال السباعي املميزة واألكثر ش مات  السقا  رواية وتعد

من   وذلك  واالبتالء  الصرب  ومفهوم  واحلياة  املوت  تتناول  حيث  وعظيمة  قيمة  رسالة  من 
أحياء  من  حي  يف  يعمل  شخص  قصة  وهو   اجلديدة  القاهرة خالل  املاء(  )ساقي  كسقا 

راٍض وصابر على االبتالء وقصة األفندي الذي يكسب املال من اظار احلزن والبكار يف  
يعرض   رسالة  اجلنازات، كما  تظهر  والذي  واألفندي  السقا  بني  املمتع  احلوار  الكاتب 

 .الكاتب من خالله

 وحدك   لست رواية : الرواية الثالثة
حيث يتناول فيها   وحدك  لست  رواية وتعد والشهرية  السباعي املميزة  من أعمال 

السباعي قصة جمموعة من البشر مكونة من ست أشخاص خمتلفة الشخصيات والطبائع،  
ليستقروا   الفضاء  إىل  برحلة  اجملموعة  هذه  تقوم  يسكنه  حيث  جديد  سطح كوكب  على 

 .األشجار، لتقوم هذه اجملموعة بتعليم األشجار طبائع البشر املختلفة

 ابتسامة على شفتيه  رواية :الرواية الرابعة
ما   شفتيه  على  ابتسامة  رواية وتعد فيها  يصور  واليت  املميزة  السباعي  أعمال  من 

خالل  من  وذلك  الصهيوين  الكيان  ِقبل  من  وحروب  جمازر  من  الفلسطيين  الشعب  يعانيه 

https://a5dr.com/wiki/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d8%b1%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%a7%d9%82-%d9%8a%d9%88%d8%b3%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d9%8a/
https://a5dr.com/wiki/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%82%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%8a%d9%88%d8%b3%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d9%8a/
https://a5dr.com/wiki/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%86%d8%ac%d9%8a%d8%a8-%d9%85%d8%ad%d9%81%d9%88%d8%b8/
https://a5dr.com/wiki/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b3%d8%aa-%d9%88%d8%ad%d8%af%d9%83-%d9%8a%d9%88%d8%b3%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d9%8a/
https://a5dr.com/wiki/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b4%d9%81%d8%aa%d9%8a%d9%87-%d9%8a%d9%88%d8%b3%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d9%8a/
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طفل  وهو  عينه  أمام  أسرته  قُتلت كامل  عندما  ابتسامته  فقد  فلسطيين  شاب  لقصة  روايته 
اإلسرائي اإلحتالل  قبل  من  ببندقيته  صغري  أمسك  عندما  االبتسامة  وجهه  على  لتعود  لي، 

 .وأطلق الرصاصة يف وجه احملتلني ألرضه ووطنه فلسطني 

 حنن ال نزرع الشوك )اجلزء األول( رواية :الرواية اخلامسة
من أعمال السباعي املميزة واألكثر شهرة واليت  األول(  )الجزء  الشوك  نزرع  ال  نحن وتعد

سيني عمل  إىل  حتولت  فتاة  قد  قصة  السباعي  فيها  يتناول  واليت  تلفزيوين،  ومسلسل  مائي 
تسمى سيدة تويف والدها وهي يف صغرها فأخذها صاحب والدها لتعيش معه ومع زوجته  

 .اليت تعاملها بقسوة شديدة وجتعلها تقوم مبهام صعبة وشاقة على طفلة يف عمرها

 )اجلزء الثاين(رواية حنن ال نزرع الشوك  :الرواية السادسة
هذه  الثاني(  )الجزء   الشوك  نزرع  ال  نحن  رواية وتعد ففي  املميزة  السباعي  أعمال  من 

تويف  بعدما  وأليمة  صعبة  أبوقات  مرت  اليت  سيدة  الفتاة  قصة  السباعي  يستأنف  الرواية 
والدها، حيث يوضح قصة هروهبا من منزل صديق والدها والذهاب للعمل يف بيت حبيبها  

القت يف بيته أوقات من السرور وكثري من الشقاء لتستمر معاانة هذه الفتاة  محدي الذي  
 .الىت اضطرهتا للهروب من جديد

 رواية جفت الدموع )اجلزء األول(  :الرواية السابعة
من أعمال السباعي املميزة واليت تقع أحداثها   األول(  )الجزء  الدموع  جفت  رواية وتعد

الكثري تتناول  حيث  ودمشق  مصر  اخلمسينيات  بني  فرتة  يف  السياسية  اجلوانب  من   
والستينيات مثل السيوعية واالشرتاكية كما تناولت مفهوم الوحدة العربية، وذلك من خالل  
لتتناول الرواية مالمح هذه العالقة   واملطربة “هدى”  بني السياسي “سامي”  حب  قصة 

 .واليت ينعكس من خالهلا الكثريمن املفاهيم اهلامة
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 رواية جفت الدموع )اجلزء الثاين(  :ثامنةالرواية ال 
من أعمال السباعي املميزة والىت يستكمل   )اجلزء الثاين(  جفت الدموعرواية   وتعد

عملية   إلجراء  ذهبت  واليت  “هدى”،  واملطربة  “سامي”  السياسي  قصة  الكاتب  فيها 
م الرواية  هذه  لتعرض  مرافقتها،  من  التمكن  لعدم  سامي  واهنيار  عاجلة،  يتؤول  جراحية  ا 

 .إليه هذا احلب الوطيد بينهما وما يواجههم من حتدًيت خميفة قد تودي بعالقتهم وتنهيها 

 الليلة األخرية  الرواية التاسعة: رواية
إنتاجها كفيلم من  األخرية   الليلة  رواية وتعد مت  واليت  املميزة  السباعي  أعمال  من 

“اندية” اليت فقدت الذاكرة وأصبحت أتليف يوسف السباعي والذي يتناول قصة الفتاة  
أبهنا شخص آخر  يتم حماولة إقناعها  حيث  وال من زوجها،  تدري من هي يف احلقيقة  ال 
ويف إيطار درامي مليء ابإلاثرة والتشويق يروي لنا السباعي قصة هذه الفتاة “اندية” وما 

 .سوف تواجهه بعدما فقدت ذاكرهتا

 ة رواية طريق العود :الرواية العاشرة
يف  العودة  طريق  رواية وتعد الرواية  هذه  متيز  ويكمن  املميزة  السباعي  أعمال  من 

عرضه   خالل  من  اإلنساين  االختالف  مفهوم  السباعي  يعرض  حيث  هبا  الطروحة  الفكرة 
 ألربع شخصيات خمتلفون يف الطباع، والذين تقودهم الظروف للعيش حتت سقف واحد 

. 

https://a5dr.com/wiki/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%8a%d9%88%d8%b3%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d9%8a/
https://a5dr.com/wiki/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d9%8a%d9%88%d8%b3%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d9%8a/
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 السباعي يوسف األديب حياة يف نظرة
 مولده ونشأته

يوسف السباعي يف منطقة الدرب األمحر يف القاهرة، حيث نشأ يف بيت أديب ُولد  
من الطراز األول، فكان والده حممد السباعي شغوفًا بكل ما يتعلق ابآلداب العربية سواء  
كان الشعر منها أو النثر، وقد كان واسع االضطالع علي الفلسفات األوروبية واإلجنليزية 

إجادته للغة اإلجنليزية إجادة اتمة، وقد انعكس ذلك ابلطبع احلديثة وقد ساعده يف ذلك 
 .علي حياة ابنه يوسف السباعي وعمل على ثقل حسه األديب

برتمجة كتاب   قام  أنه  أعماله  ومن  ومرتمجًا كبريًا  السباعي كاتًبا  حممد  والده  كان 
إمتام هذا )األبطال وعبادة البطولة( لتوماس كاراليل وقد شارك يوسف السباعي والده يف  

العمل حيث كلفه والده بنقل تلك املقاالت إيل املطابع ليتم جتهيزها مث يعود هبا ليقوم والده  
 .بتصحيحها ليتم طباعتها ونشرها الحًقا

عام   الصغري 1931ويف  للصيب  االستقرار  من  الكثري  جعبتها  يف  احلياة  تكن  مل  م 
حممد الذي كان يعمل على كتابة  الذي مل يتجاوز الرابعة عشر من عمره حيث تويف والده 

جعل   مما  شديًدا  حًبا  حيبه  يوسف  وكان  منها  االنتهاء  يستطع  ومل  الفيلسوف  قصة  كتاب 
لوفاه   تصديقه  عدم  بسبب  عام كامل  من  ألكثر  مضطربة  نفسية  حالة  يف  يدخل  يوسف 
األدبية   البيئة  هلذه  ونتيجة  إليه،  يعود  سوف  ما  وقت  يف  أبيه  أن  يظن  ظل  حيث  والده، 

 .لفذة تكون لدى يوسف السباعي تلك امللكة الكتابية اليت متيز هبا ا

 حياة يوسف السباعي الدراسية والعسكرية
حصل يوسف السباعي على شهادته االبتدائية مث حصل على الشهادة اإلعدادية  
النواحي   من كافه  فيها  متيز  واليت  الثانوية  شربا  مبدرسة  الثانوية  ابملرحلة  السباعي  ليلتحق 

 .م1935لمية واألدبية حيت خترج منها جبدارة يف عام الع
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ويف شهر نوفمرب يف نفس العام الذي خترج فيه من املدرسة الثانوية التحق السباعي 
ابلكلية احلربية رغم حبه وشغفه الكبري ابألدب حيث أثبت كفاءته يف الكلية احلربية وخترج 

عام   ج 1937منها  بدرجة  أصبح  حىت  ترقيته  بعد  وذلك  يف  م  له  الثالثة  السنة  يف  اويش 
 .الكلية احلربية

الركائز  أحد  وكان  الصواريخ،  سالح  يف  عسكرًًي  قائًدا  تعيينه  مت  التخرج  بعد 
عام   ويف  املدرعات،  سالح  أتسيس  يف  الفضل  له  فيه، كما كان  توىل 1940األساسية  م 

ات فقط من السباعي مسؤلية تدريس سالح الفرسان ابلكلية احلربية وذلك بعد ثالث سنو 
مديرًا  ليصبح  السباعي  اُختري  التاريخ كما  مادة  تدريس  إىل  ذلك  بعد  انتقل  خترجه كما 

 .للمتحف العسكري يف سن الثانية والثالثني
 بداية حياة يوسف السباعي األدبية 

قد بدأ السباعي طريقه األديب مبكرًا حيث توىل أتسيس جملة اتبعة ملدرسة شربا الثانوية اليت  
وأصبحت كان   ابملدرسة  التدريس  أعضاء  هيئة  اجمللة  تلك  لفتت  وقد  السباعي،  يراتدها 

تصدر منذ ذلك الوقت حتت مسمى )جملة مدرسة شربا الثانوية( وكانت تلك اجمللة شاهدة  
 .على أول قصصه واليت جاءت بعنوان “فوق األنواء” وكان عمره آنذاك سبعة عشر عاًما

ه الثانية واليت صدرت بعنوان “تبت يدا أيب هلب وتب”  كما كان قد انتهى من كتابة قصت
وكان   “جمليت”  جملة  يف  حممد  الصاوي  أمحد  املصري  الصحفي  نشرها  مسؤلية  توىل  واليت 
رئيس حتريرها فكانت تلك اخلطوة مبثابة نقلة كبرية يف مشوار السباعي األديب حيث جعلت 

مثل األدابء  جبوار كبار  األدابء  إدريس  يوسف و  حسني  طه امسه  من  وغريه  حمفوظ  وجنيب 
 .أصحاب املكانة املرموقة

اجليش   إىل  السباعي  ذهب  فعندما  واألدب  الكتابة  السباعي  يوسف  عشق  وقد كان وقد 
قصة  يكتب  فقد كان  األديب  مشواره  يف  استمر  وبل  الكتابة  عن  يكف  مل  صغريًا  ضابطًا 
قصرية كل أسبوع وأعمال ولوح فنية أخرى واليت كانت تنشر يف جملة “مسامرات اجليب” 

 .لصاحبها عمر عبد العزيز ورئيس حتريرها أبو اخلري جنيب

https://a5dr.com/wiki/%d8%b7%d9%87-%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86/
https://a5dr.com/wiki/%d9%8a%d9%88%d8%b3%d9%81-%d8%a5%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%b3/
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 حياة يوسف السباعي املهنية
يف   السباعي  وبعد تدرج  للفنون  العليا  احملكمة  عام  سكرتري  ُعني  فقد  الوظائف، 

م، ويف عام 1959ذلك توىل منصب السكرتري العامة ملؤمتر الوحدة األفرو أسيوية يف عام  
م شغل منصب رئيس حترير جملة آخر ساعة وبعدها بعام رئيًسا لتحرير جملة الرسالة  1965

 م1971اهلالل عام اجلديدة كما أنه أصبح رئيس جملس إدارة دار 
رئيس  السادات   أنور م يف عهد الرئيس الراحل حممد1973ويف شهر مارس عام  

ي وزيرًا للثقافة وظل يف منصبه حىت توفاه هللا، ويف نفس مجهورية مصر العربية أصبح السباع
حترير  رئيس  أصبح  اآلداب، كما  يف  التقديرية  الدولة  جائزة  علي  حصل  الوزارة  توليه  عام 

 .م1976جملة األهرام عام 
 ملمح من آراءه األدبية والفكرية

عليه أن  آمن السباعي أن األديب جيب أن يكون صاحب رسالة سامية وأنه جيب  
يكون   أن  جيب  أنه  والتعايش، كما  السالم  مفاهيم كثرية كمفهوم  ترسيخ  مسؤولية  يتحمل 
عن  منعزاًل  يعيش  ال  األديب  ألن  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  لألحداث  معاصرًا 
ابقي البشر، بل هو فرد منهم يعيش حياهتم ويعاين مما يعنون منه لذلك جيب عليه أن ينقل  

 .به من خالل أعمالهما يشعرون 
فضَّل يوسف السباعي البعد عن اخلصومات والصراعات السياسية واحلزبية ولكن 
تقلدها  اليت  اهلامة  األخرى  الوظائف  إىل  ابإلضافة  للصحفيني  نقيًبا  وعمله  مكانته  حبكم 
فقد حشد عدد من اخلصومات ومع ذلك كان يعامل خصومه بكل حيادية وهذا ما كان  

حديثه   يف  أو كره  يؤكده  ضغينة  أي  دون  وحب  ترحيب  بكل  خصومه  يقابل  حيث كان 
وكان يقول أنه لو ُخري بني كل هذه املناصب اليت توالها وبني الكتابة الختار الكتابة دون  

 .تفكري

https://a5dr.com/wiki/%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa/
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 اغتيال يوسف السباعي ووفاته
عام   فرباير  شهر  من  عشر  السابع  يوم  علي 1978يف  السباعي  طائرة  هبطت  م 

قربص   يف  مطار  آسيوي  األفرو  التضامن  مؤمتر  حلضور  به  اخلاص  الوفد  بصحبة  الدويل 
الثقافه   وزير  ولكونه  اآلسيوي  األفريقي  التضامن  ملنظمة  عام  السادسة كأمني  نسخته 

 .املصري
عام   فرباير  شهر  من  عشر  الثامن  التايل  اليوم  صباح  حضوره 1978ويف  وبعد  م 

دى اجملالت قتله رجالن متطرفان أحدمها فلسطيين  املؤمتر يف أحد الفنادق وأثناء قراءته إلح
واآلخر عراقي وقاموا أبخذ ابقي احلاضرين يف ساحة الفندق مبثابة رهائن إيل أن مت اإلفراج  

 .عنهم يف ما بعد بعد حتقيق مطالب القاتالن وهي خروجهم يف طائرة خاصة
اليت شهدت   م، أُقيمت جنازة السباعي1978ويف يوم التاسع عشر من فرباير عام  

حضور عدد غفري من حمبيه اليت جاءت للتشيع كما حضر وزير الدفاع املصري حممد عبد  
اجلمهورية   رئيس  وانئب  اجلمسي  الوقت-الغين  ذلك  وهكذا    -يف  مبارك.  حسين  حممد 

عاًما  الستني  يناهز  عمر  عن  تويف  حيث  السباعي،  يوسف  الكبري  الكاتب  مشس  رحلت 
 .جنازات وعدد كبري من األعمال األدبية والروائية كانت حافلة ابلكثري من اال

 آاثر يوسف السباعي األدبية 
 مؤلفات يوسف السباعي –كتاب قصص قصرية  •
 يف موكب اهلوى  –كتاب مبكى العشاق  •
 انميش  وجنينة الريش أبو بني كتاب  •
 رواية جفت الدموع )اجلزء األول( •
 رواية جفت الدموع )اجلزء الثاين( •
 يل له آخر )اجلزء األول(رواية ل •
 رواية ليل له آخر )اجلزء الثاين( •

https://a5dr.com/wiki/%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%b4-%d9%88%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%b4-%d9%8a%d9%88%d8%b3%d9%81-%d8%a7/
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 رواية رد قليب )اجلزء األول( •
 رواية رد قليب )اجلزء الثاين(  •
 ياة احل هذه النفوس هذه كتاب  •
 أطياف – كتاب ليايل ودموع •
 من حيايت –كتاب ليلة مخر  •
 رجال وستة  نساء ست كتاب  •
 اجملهول  العامل من كتاب  •
 الزوجات  قتل مجعية كتاب  •
 رواية حنن ال نزرع الشوك  •
 رواية ابتسامة على شفتيه  •
 رواية اندية )اجلزء األول(  •
 رواية اندية )اجلزء الثاين(  •
 عزرائيل انئب رواية •
 جسد عن البحث رواية •
 األطالل  بني رواية •
 امرأة عشرة اثنتا كتاب  •
 كتاب اثنا عشر رجال  •
 احلب هو هذا كتاب  •
 حلظة  العمر رواية •
 رواية أرض النفاق  •
 رواية السقا مات  •
 كتاب ًي أمة ضحكت  •

https://a5dr.com/wiki/%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%87%d8%b0%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b3-%d9%87%d8%b0%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9-%d9%8a%d9%88%d8%b3%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%b9/
https://a5dr.com/wiki/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d8%b7%d9%8a%d8%a7%d9%81-%d8%b1%d8%b6%d9%88%d9%89-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1/
https://a5dr.com/wiki/%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%d8%aa-%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%a1-%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a9-%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%84-%d9%8a%d9%88%d8%b3%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d9%8a/
https://a5dr.com/wiki/%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%87%d9%88%d9%84-%d9%8a%d9%88%d8%b3%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d9%8a/
https://a5dr.com/wiki/%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d9%8a%d9%88%d8%b3%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d9%8a/
https://a5dr.com/wiki/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b9%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84-%d9%8a%d9%88%d8%b3%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d9%8a/
https://a5dr.com/wiki/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%b9%d9%86-%d8%ac%d8%b3%d8%af-%d9%8a%d9%88%d8%b3%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d9%8a/
https://a5dr.com/wiki/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%8a%d9%88%d8%b3%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d9%8a/
https://a5dr.com/wiki/%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%ab%d9%86%d8%aa%d8%a7-%d8%b9%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%8a%d9%88%d8%b3%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d9%8a/
https://a5dr.com/wiki/%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a8-%d9%8a%d9%88%d8%b3%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d9%8a/
https://a5dr.com/wiki/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%b1-%d9%84%d8%ad%d8%b8%d8%a9-%d9%8a%d9%88%d8%b3%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d9%8a/
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 ليلى ًي  فديتك  رواية •
 رواية لست وحدك •
 كتاب خفاًي الصدور  •
 رواية طريق العودة  •
 حيايت من كتاب  •
 راحلة  إين رواية •
 كتاب أم رتيبة  •

حضورها أثناء  السباعي  اغتيال  أتثري     مت  القاتل  احلدث  هلذا  وكان   ، أفريقيا  آسيوًي  مؤمترا 
قربص   مع  العالقات  قطع  على  مصر  وأجرب  املصريني،  القبارصة  بني  العالقات  على  سليب 

رنكا الدويل إللقاء القبض على  خاصة بعد أن هبطت وحدة عسكرية مصرية يف مطار ال
 (1) القتلة دون إبالغ السلطات القربصية

 دراسة نصوص الرواية

 املعلم علي 
اثرت أعصاب األم وهي تتشاغل بتنظيم الغرفة اليت ما تزال تغرق يف ظالم دامٍس، وحاولت 
أْن ترفَع صوهتا ابلنذير، ولكنَّها تذكرت اجلريان... ثالث عائالت تضمهن الغرف اجملاورة  

ار، وكلهن تريد أن تنعم بفرتة هدوٍء يف الصباح الباكر قبل أن يسعى اليت تتحلق صحن   الدَّ
 الرجاُل إىل العمِل واألوالُد إىل املنسِج ودكاِن تبييض الُنحاس.

 رفعت عقريهتا، مث تراجعت كما لو كان صوٌت مْن ورائها يهمس: 
 ُهوْس........ُهوْس.... 

 ال بصوهتا:وتركت تنظيَم الفراش لتعود إليه توقظه بيديها 

 
 المصادر:موسوعة أخضر للكتب   1

 

https://a5dr.com/wiki/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d8%af%d9%8a%d8%aa%d9%83-%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%89-%d9%8a%d9%88%d8%b3%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d9%8a/
https://a5dr.com/wiki/%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86-%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%aa%d9%8a-%d9%8a%d9%88%d8%b3%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d9%8a/
https://a5dr.com/wiki/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a5%d9%86%d9%8a-%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84%d8%a9-%d9%8a%d9%88%d8%b3%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d9%8a/
https://a5dr.com/wiki/
https://a5dr.com/wiki/
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لغرقت  - ترَكُتك  ولْو  خارجٌة،  أان  أنتظَرك،  لن  سيطردك...أان  املَْعلم  علي...علي... 
يف نوِمَك حىتى الضحى...اهنْض فسيصل املعلم إىل املطحنة قبلك، ولْن يغفَر لك 

ة مراٍت.   هذا التأخر مرة أخرى بعد ما أغضى عن ختلفك عدَّ
رمى عليٌّ الغطاَء بعصبيٍة انقمٍة، وهو يفكر يف املعلم ال يف أمه، فقد كان يستطيع 
يصَل   أن  يقبل  ال  الذي  املعلم  ...هو،  هو  يكن  مل  لو  مضايقاهتا  من  يتخلَص  أن 
إىل املطحنة دون أن جيد على ابهبا املتعلِىم ينتظره، ورفَع رأَسه، وكأنَُّه مل يرفَ ْعها مْن 

وِر  قبل...ثقيلة، ثقيل  ٌة هذه الرأُس تظلُّ تدور...تعمل...حتذر... حتفُظ عناويَن الدُّ
ة   املخدَّ إىل  أوت  إذا  حىتَّ  وتوصياته،  املعلم  وأوامر  واحلواري  الزقاقاِت   – وطريق 

ا جلموُد صخٍر   ُه ترفعُه عنها كما لو كانت   –امللعونِة اخلشنِة اجلافِة كأهنَّ انطلقْت أمُّ
 ُمَكلَّفًة بتعِذيِبِه. 

 ْه... ها حنُن استيقظنا...كم الساعُة؟ ِإي -
اعة   - اعَة...السَّ اعَة حىتَّ تسألين السَّ اعَة أو أملُك السَّ اعُة، هْل كنُت أعرُف السَّ السَّ

 هي الشمُس اليتِى مل يبَق هلا إالَّ أن تظلَّ على مشارِف السطوِح. 
ا النجاح  مطبعة  الرابعة،  ،الطبعة  غالب  الكرمي  عبد  علي،  املعلم  جلديدة رواية 

 . 1984ابلبيضاء، املغرب، سنة  
تالميذ   على  املغربية  الوطنية  الرتبية  وزارة  قررهتا  املغرب،  جبائزة  الرواية  هذه  فازت 

 . (2) أقسام الباكالورًي
 .تتوزع أعماله بني الرواية، القصة القصرية، الدراسة األدبية والسياسية

 
 غالب:من هو عبد الكريم  -2

بمدينة فاس. تابع دراسته بالقرويين، ثم التحق بالقاهرة حيث حصل على اإلجازة في األدب العربي من جامعتها، كما   1919ولد سنة 

بتوليه تحرير مجلة " رسالة المغرب" عمل بوزارة  1948ساهم في تأسيس مكتب المغرب العربي. اشتغل بالصحافة منذ سنة 

 وزيرا .  1983عين سنة ، كما 1956الخارجية سنة 
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 :له جمموعة من األعمال املنشورة
 فحة.ص  180  يف،  1964يف الثقافة واألدب، الدار البيضاء: مطبعة األطلس،   -
، 1965سبعة أبواب: رواية/ تقدمي حممد مندور، القاهرة، دار املعارف مبصر،  -

 فحة. ص 204
 فحة.ص195،  1965مات قرير العني: قصص، الدار البيضاء، دار الكتاب،   -
ب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع،  دفنا املاضي: رواية، بريوت، منشورات املكت -

 .(1968. )جائزة املغرب لسنة  فحةص408، 1966
 .1968رسالة الفكر، تونس، الدار التونسية،  -

اآلداب،   - دار  منشورات  بريوت،  قصص،  حبيبيت:  ،  1971األرض 
 .صفحة143

والنشر   - للطباعة  التجاري  املكتب  منشورات  بريوت،  رواية،  علي:  والتوزيع،  املعلم 
1971. 

اجلديدة،  - النجاح  مطبعة  البيضاء،  واحلكم،  الشعب  بني  املؤسسات  سلطة 
1987. 

 .1988وعاد الزورق إىل النبع: رواية، تونس، الدار العربية للكتاب،  -
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 شرح املفردات: 

 املعلم : هو ربُّ العمل ؛ صاحب الدكان أو املطحنة أو املنسج  وغريه. 
 الذي يعمل حتت رائسة املعلم. املتعلِىم: الصيب 

 رفعت عقريهتا: رفعت صوهتا. 
 هوس هوس: خفت الصوت.

 . َحْوَلهُ  َدائَِرةً  َحَلَقةً   تتحلَّق  : تَكوِىن
ر ويؤنىث(  الزقاقات: مجع زقاق؛ ة أو طريق ضيِىق انفذ أو غري انفذ )يذكى  . ِسكى

صخر:        صخر    جلمود  أو  ُجْلمود  إىل  حتوَّل  فالٌن:  ُووِجه  جل  تجتلمد  عندما  مد 
 . بكشف حقيقته

أحداث النص: تدور يف أزقة فاس القدمية اليت يكثر هبا املعامل التقليدية واملطاحن. وفاس   
هي العاصمة العلمية للمغرب، هبا توجد جامعة القرويني أقدم جامعة يف العامل َوفق تقرير 

 اليونسكو.
 املالحظة: 
د)ي( عالقته مبضمون النص برمته. •  أتمَّل)ي( العنوان وحدِى
 من يكون علي؟  •

 أنشطة علوم اللغة: 
ْ ) ي( أدوات االستفهام ونوعها.  •  استخرج ) ي( من النص  مجال استفهامية ، وعنيِى
 استخرج )ي( اجلموع املوجودة يف هذا النص ، مثَّ بنيِى )ي(  يف ترسيمة نوعها .  •
 استخرج )ي( األفعال املاضية املوجودة يف النص ، مثَّ بنيِى عالمة بنائها.  •

 التعبري:أنشطة 
إىل   ويتوجهون  الدراسة،  مقاعد  يهجرون  أطفال كثر  من  واحدا  عليى  الطفل  يعدُّ 

ة .  العمل يف أعمال عدَّ
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ع )ي( يف هذه الفكرة مسرتشدا )ة( مبعلوماتك اخلاصة حول تشغيل األطفال  توسَّ
 وتركهم املدارس يف وقت مبكر.

 

 األسئلة 
 .السباعيلشاعر يوسف  سيرة ذاتيةأکتب ما تعرف عن  

  نشأته
يوسف  التي تقلدها المناصب األدبية والصحفيةما هي 

 السباعي
  : مقتل يوسف السباعيتحدث عن  .

 حياة يوسف السباعي الدراسية والعسكريةماذا تعرف عن 
 ؟
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 الـرابعــة دة ـــوح ـال

 
 
 
 
 
 
 

 القصة 
 
 
 
 

 
 اإلعداد: د. مسريا حيدا )املغرب(

 املُراجعة: د. مسيع هللا زبريي                                         
 د.  أ. شكيل أمحد                                                      
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 المحتــــويات
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 التعارف 
الشعوب واألمم قبل  القصة هي فن أديب عاملي قدمي جًدا ، ووجدت بني معظم و 

اإلسالم ، خاصة بني احلضارات الرومانية والفارسية ، كما احتوى القرآن الكرمي على 
العديد من قصص األمم السابقة ، بل وخاطب العرب بطريقة سردية تتناسب مع 
تفضيالهتم وطبيعتهم بناًء على حبهم لسماع القصص واألخبار التارخيية والقصص 

 لليل واملشاهدةاملختلفة يف جتمعات ا
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 تعريف القصة 
الِقصَُّة يف اللغة هي عبارة عن حكاية مكتوبة مستمدة من الواقع أو اخليال أو من االثنني 

ِقَصص، والقصة مبفهومها معاً، وتكون مبنية على أسس معينة من الفن األديب، ومجعها  
املعاصر هي تسجيل ملا حيدث يف فرتة معينة من الفرتات، سواء كانت أحدااثً كثريًة أم 
حداثً واحداً، وتكون هذه األحداث قد تركت أثراً يف نفس الكاتب؛ األمر الذي دفعه إىل  

اية، أو  كتابتها، وقد تكون هذه األحداث واقعًة خالل فرتة طويلة فتشكل ما يسمى ابلرو 
فرتة زمنية متوسطة فتشكل ما يسمى ابلقصة، أو تكون الفرتة قصرية فتشكل ما يسمى  

 ابلقصة القصرية.
وحتتوي القصة على حوادث نقلها الكاتب من احلياة الواقعية ونسقها بشكل فيٍن وأديٍب  

ورة  وبطريقٍة متيزه عن غريه من الكتاب اآلخرين، واجلدير ابلذكر أن بعض األحداث املذك
يف بعض القصص تكون ُُمتَلقًة ومن نسج اخليال مع عدم خلوها من دالالت متس الواقع 
بشيء ما، كأن خيرتع الكاتب أحدااثً وشخصياٍت لريسم صورة مستقبلية ألمور واقعية ال 
قصة  لتقدمي  وتنسيقها  األحداث  عرض  يف  فتكمن  الكاتب  براعة  أما  األفراد،  ميتلكها 

جتذب القارئ هلا، ولتتماشى األحداث والشخصيات مع الغاية   تتسلسل أحداثها بطريقة
اليت يرجوها الكاتب من أتليفه لتلك الرواية أو القصة، وتصف القصة مرحلًة معينة من 
مراحل احلياة تبدأ بنقطة معينة وتنتهي عند نقطٍة أخرى وبشكل تفصيلي سواء كانت هذه  

 املرحلة متعلقة بشخص واحد أو عدة أشخاص.  
وعلى الرغم من االختالفات الواقعة بني الكتاب والنقاد على تعريف القصة إالا أهنم 

أمجعوا على أهنا فن نثري أديب يتناول جمموعة من الوقائع واألحداث اليت تقوم هبا جمموعة 
من األشخاص يف بيئة معينة وتبدأ من نقطة وتنتهي بغايٍة ما، وتصاغ هذه األحداث 

ما أمجع النقاد على وجود عناصر حمددة للقصة جيب أن تتوافر  أبسلوب أديب معني، ك
لنجاحها وهي األحداث، والشخوص، والزمان، واملكان، والسرد، وميكن القول إنا  

القصة من الفنون األدبية اليت تعرب عن أمور احلياة اليومية ومشكالهتا، وهي تليب  
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لوقائع، حيث أتخذ انحية  حاجات اإلنسان االجتماعية والنفسية بسردها لألحداث وا
 معينة تتوقف على طريقة سرد القاص لألحداث وعلى استخدام ُميلته يف الكتابة.

القصة هي فن أديب عاملي قدمي جًدا ، ووجدت بني معظم الشعوب واألمم قبل اإلسالم و 
، خاصة بني احلضارات الرومانية والفارسية ، كما احتوى القرآن الكرمي على العديد من 

األمم السابقة ، بل وخاطب العرب بطريقة سردية تتناسب مع تفضيالهتم قصص 
وطبيعتهم بناًء على حبهم لسماع القصص واألخبار التارخيية والقصص املختلفة يف 

جتمعات الليل واملشاهدة ، وتتميز القصص العربية قبل اإلسالم بواقعيتها وخالية من 
ألساطري ، ومن مظاهر االهتمام العريب ابلقصة  اخليال واملبالغة يف السرد ابستثناء قصص ا

حرصهم على مجع وسرد أخبارهم وقصصهم التارخيية املتعلقة حبروهبم وأحداث مهمة  
 وقعت بني حني وآخر

بعضها خيايل وبعضها حقيقي. القصة اخليالية من نسج خيال الكاتب    القصص نوعان:
رومانسي تصور بطوالت الفرسان فال وجود هلا يف الواقع ، وقد تكون القصة ذات طابع  

وتصف العالقات السامية واألخالق النبيلة. هناك العديد من القصص املختلفة ، وهناك 
قصص خيال علمي ال عالقة هلا ابلواقع ، فهو عامل خيايل حبت ، ومن بني القصص ما 

، مثل  يتعامل مع أحداث واقعية ، ومعلومات يف الزمان واملكان ، وميثلها أانس حقيقيون 
 .السري الذاتية للملوك واحلكام والقصص التارخيية وقصص الرتاث القدمي
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 عناصر القصة 
 املوضوع 

يعترب هو األساس يف كتابة القصة واليت ميكن أن خيتار من بينهم ما ميكن سرده 
 :داخل القصة واي مسار سوف يتبعهم مثل

هبا من حوله من أشخاص األحداث والتجارب الشخصية اليت مر هبا أو ما مر  
 .وهي تكون أساس القصة

للقارئ  القصة  سرد  أثناء  الكاتب  عليها  يعتمد  سوف  الذي  الثقافة  مستوى 
 .واملوضوعات الفلسفية واملنطقية اليت سوف يتناوهلا

سرد قصة من التاريخ أو قصة نضالية أو قصة وطنية وغريها من القصص االخرى  
 .اليت تشبه ذلك 

 الفكرة
رة من أهم األساسيات اليت تعتمد عليها القصة، فالبد أن تكون فكرة  تُعد الفك

 .القصة جيدة وهلا هدف ما تنتهي حتقيقه أو رغبة ما يود الكاتب أن يوضحها
 األسلوب 

اجلذاب  واألسلوب  الرائعة  ابلصياغة  يتمتع  القصة  سرد  أسلوب  يكون  أن  البد 
 .ري أو لغويليمكنه ان يصل الفكرة إىل القارئ بدون أي تعقيد فك

كما جيب توخي احلذر يف استخدام أسلوب رديء أثناء الكتابة، حيث ان توصيل 
 .الفكرة يعتمد أساًسا على األسلوب 

 الزمكان 
إىل نوعني   Pdf يف الواقع أن الزمكان ينقسم يف تعريف القصة وانواعها وعناصرها

 :ومها
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 املكان القصصي
أحداث القصة سواء كان املكان الداخلي يُعد ذلك املكان الذي تدور حولة كافة  

 .مثل املنزل أو املكان اخلارجي من شوارع املدينة والدولة اليت يعيش هبا الكاتب
 الزمان القصصي

شهدت  اليت  التارخيية  والفرتة  القصة  عنة  يروحي  الذي  الزمان  هنا  هبا  يقصد 
 .األحداث اليت تسرها القصة

 .الصباح واملساء ويف أي وقد يدور تلك احلدث عالوة على أنه يقصد الزمن اليومي اي 
 الشخصيات 

تعترب الشخصيات هي احملور األساسي الذي تدور حوله كافة أحداث القصة وكم 
 .شخصية يف القصة وتصرفاهتم واملشاكل اليت واجهتهم وكيف مت حلها

 األحداث
القصة، تُعد االحداث هي أساس القصة وهي الفكرة اليت تقوم على أساسها سرد  

 .فهي اليت تظهر مدى قوة القصة ومدى واقعيتها
 احلبكة

تعرف احلبكة إهنا العقدة أو الصراع الذي يدور حوله أحداث القصة طوال الوقت،  
 .حيث ان تقلب األحداث وشدة احلبكة من أساسيات جناح القصة وجذب إنتباه القارئ

 احلل
احداث القصة طوال الوقت   هناية القصة وهو ميثل حل للصراع الذي كان يدور يف

 .وكيف مت التغلب عليه، وكيف مت الوصول للهدف ابلرغم من وجود عقبات 
 األنواع القصصية املعروفة:

 الحظت خالل قرأتى أنواع عديدة من القصص منها:
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 الرواية:  -1
وهى أكرب أنواع القصص من حيث احلجم تتضمن أحداث متشعبة حلياة شخص 

اجتماعى معني، وهى قصة طويلة تقوم على السرد املتدرج صعدا  أو أشخاص ىف إطار  
وتشويقا إىل هناايهتا املرتقبة واملرصودة، وعلى حبك احلادثة وتسلسها ىف جماز تفضيليةىمما  
لشخوصها  والزماين   املكاين  احليز  رسم  وعلى  ووجوده  مصريه  ويتداول  اإلنسان  يهتم 

تفرضه طبائعهم وتقاليد البيئة من حوهلم    وأحداثها، وعلى خلق األشخاص وإحيائهم مبا
 .1وروح العصر وحركة اجملتمع وتناقضاته 

 احلكاية: -2
واملغارات  واخليال  ابخلوارق  تعىن  املشهورة"  القصصية  األنواع  من  أيضا  احلكاية 

الواقعية ، غري أهنا تعتمد على رواية يروى، ويرسم ويصف، وليس    ابألمورالغربية، وقد تعىن  
 .2على حترك األشخاص وسلوكهم"

 القصة القصرية: -3
الثالث اىل عرفتها    ختتلف عن القصة بوحدة اإلنطباع، وغالبا ما حتق الوحدات  

الفرنسية   فهى متثل خداث واحدا ىف وقت واحد وزمان واحد، وقد     واإلجنليزيةاملسرحية 
بداية   له  متكامل  الظهور، وهتدف حدث  العهد ىف  أقل من ساعة وهى حديثة  يكون 

 .  3ووسط وهناية حبيث تقوم بينها عالقة عضوية 
 األقصوصة: -4

هى أصغر من القصة القصرية وتقوم على رسم منظر وفيها حيصر الكاتب اجتاهه 
. وهى الىت تتناول  4خيالية، ويركز فيها جهدة ويصورها ىف إجياز   عليهاىف انحية ويسلط  

 
 . 876، ص:1المفصل فى األدب، ج د. محمد التونجى، المعجم  - 1

 .187فواز الشعار،  إشراف إميل يعقوب، األدب العربي، دار الجيل بيروت، ص: - 2

 . 434د. عبد المنعم خفاجي، دراسات فى األدب العربي الحديث ومدارسه، ص: - 3

 المصدر السابق، نفس الصفحة. - 4
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شرحية من الناس او موقفاً من احلياة، فتدرس األبعاد النفسية بطريقة موجزة، وإبنتقال سريع  
   5من موقف إىل آخر 

 لقصة ا -5
فالقصة هى " تصور فرتة كاملة من حياة خاصة أو جمموعة من احليوات 

 .6وقد تعىن عناية خاصة ابحلادثة أو بشخصية وتتميز ابلتحليل والبسط 
 األساطري  -6

ونعىن هبا احلكاايت اخليالية الىت توجد عند األمم ىف حالتها األوىل  ومادهتا 
البشر، وتدور فكرهتا العامة حول ظواهر  شخوص أو حوادث أو أعمال فوق طاقة  

اترخيية أو طبيعية. فقد شغل اإلنسان قدميا غلى جانب احليوان مبظاهر الطبيعة  
الىت مل يستطع هلا تفسريا فحاول التوصل إىل أسرار الطبيعة  ىف ضوء معتقداته 
فأجاب عن تلك األسئلة الىت درات ىف ذهنه عن الكون ىف قصص محل إسم  

 . 7األساطري 
 اخلرافة:  -1

وهى قصة أبطاهلا شخصيات غري  عاقلة من احليوان واجلماد، ولكنها تفكر وتتكم 
وتتصف ابلعقل واملنطق وهلا عواطف ومشاعر كالبشر وتقوم بدور إنساىن جتئ لتسلية دون  
أن تستهدف غرضا معينا، فنضج من قصص احليوان، وقد جتيئ للرتبية وللغاية التعليمية  

 . 8شعرا أو نثراوالوعظ وجتئ 
فعرفت أن مجيع هذه األنواع تتشابه ىف بعض األمور وختتلف ىف األمور األخرى. 
إذ وقفت ىف نشأة القصة وجدت أن بذورها األوىل بدت ىف اخلرافة واألسطورة واحلكاية،  

 مث منت وظهرت ىف األقصوصة والقصة والرواية مبرور الزمن. 
 

 . 187 فواز الشعار،  إشراف إميل يعقوب، األدب العربي، ص: - 5

 .  187فواز الشعار،  إشراف إميل يعقوب، األدب العربي، ص:  - 6

 . 11الدكتور الطاهر أحمد مكى، القصة القصيرة فى دراسات ومختارات، ص: - 7

 . 12الدكتور الطاهر أحمد مكى، القصة القصيرة فى دراسات ومختارات، ص: - 8
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 القصة يف األدب العريب احلديث : 
رجعت إىل تطور القصة يف األدب العريب احلديث وجدت أن ظهرت القصة إذا  

القرن العشرين وكان هلا ذيوع كبري، وتذهب بعض األراء إىل أن أول    كفن أديب يف بداية
ابلشكل عربية  قصرية  واليت    قصة  تيمور  " حملمد  القطار  "يف  قصة  عليه كانت  املتعارف 

م. ويذكر األديب كامل فيضى أن رائد القصة ١٩١۷  نشرت يف جريدة "السفور " سنة
 ١٩٢٥م ـ  1915قصصه يف جملة "السفور" )  القصرية هو حممود عزمي الذي كان ينشر

حامد النساج أن رائد القصة القصرية يف    م ( لصاحبها عبد احلميد محدي ، ويقول سيد 
 م.191"احسن القصص" عام  أدينا احلديث هو صاحل محدي محاد، وذلك مبجوعته

أما عباس خضر فيؤكد أن حممد تيمور هو رائد القصة القصرية وقد أكد حيي حقي 
"فجر القصة املصرية " رايدة حممود تيمور. ويؤكد عبد العزيز عبد اجمليد أن قصة    يف كتابه 

م( هي أول قصة فنية يف األدب  ١٩١٤ميخائيل نعيمة "سنتها اجلديدة اليت نشرت عام )
 . 9العريب احلديث 

القصرية وي للقصة  أول كاتب  مجعه  لطفی  حممد  أن  حسن  رشدی  حممد  قول 
القصصية ـ    مبجموعته  اليت نشرت عام  الناس"  م مث أصدر جمموعة    1904" يف موت 

 . 10م   ۱۹۱۲–"ليايل الروح احلائر" عام 
يوجد اختالف كبري عن رائد القصة القصرية فيمكننا أن نرجع    هناكفالحظنا أن  

 ريب احلديث إىل مصدرين اثنني :الع القصة يف األدب 
 أوهلما : اثر عما جاء يف قصص القرآن والف ليلة وليلة واملقامات وغريها .

واثنيهما: أقبل األدابء على الرتاث يقلدونه فظهر فيما يتعلق ابلقصص ومقامات 
ما تشبه  هشام"   وحكاايت  ابن  عيسى  "كمقامات  العباسي  اإلذهار  عصر  يف  كان 

إبراهيم و "شيطان بنتاؤر "وقصة "الدسياس" ألمحد    و"ليايل سطيح‘‘ حلافظللمويلحي  
 

 .   455،  454رسه ـ ص محمد عبد المنعم خفاجي ـ "األدب العربي الحديث ومدا - 9

 .  455محمد عبد المنعم خفاجي ـ "األدب العربي الحديث ومدارسه ـ ص  - 10
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 . 11شوقي و"الوجدايت‘‘ لفريد وجدى
العربية القدمية مع  التقليد للقصة  القصصى شيئا فشيئا من آاثر  وختلص األدب 

 الفنية للقصة من األداب األوروبية .  األصولاحتذاء 
لقصرية جاء عن طريق الرتمجة حينما ترمجت أما أول اتصال اان ابلقصة األوروبية ا

الكتاب   منكثري   لكبار  القصص  هذه  العربية كانت  إىل  واإلجنليزية  الفرنسية  القصص 
الرتمجة عن  لواء  الفرنسيني واألمريكني واإليطاليني وغريهم ومحل  و  الروسيني واإلجنليزين 

ي املنفلوطي واحدا منهم اللغات األخرى كتااب أتقنوا اللغات األجنبية، وكان مصطفى لطف
 12الذي ترجم القصص الفرنسية إىل العربية  

عام   القومية يف  ثورة مصر  القصة    ١٩١٩وقبل  يف  م ظهرت جمموعة حماوالت 
القصرية لكل من صاحل محدي وحممد امحد تيمور ومصطفى لطفي املنفلوطي. كان صاحل  

م  1910يف عام    محدي كما ذكرت قبل قليل أول شخص الذي عمل يف ميدان القصة
لطفي املنفلوطي كتابه "العربات" ولكن فقد هذا الكتاب خصائص القصة   مصطفىوكتب  

بسبب لطفی نفسه، مث جاء حممود تيمور يف أخر هذه املرحلة فتكون قصصه القصرية اليت 
م، وكان  ١٩١٧من يونية    7الصادر يف    157بدأ ينشرها يف صحيفة "السفور" منذ العدد  

 .13القصة واملسرح وأتثر ابألدب الفرنسي عامة ومبوابسان على حنو خاص  رائدا يف جمايل
م انتقلت القصة القصرية إىل مرحلة   1919وبعد الثورة القومية الكربى يف عام  

جديدة سعت هذه الثورة أن تكون ملصركياان مستقال ، وأن جتعل ملصر صوات عاليا يسمعه  
العامل كله كما ساعدت على هنضة الصحافة والتعليم ونشرت كثريا من اجملالت وأقبلت  

ة. فبدا الناس يكتبون القصص القومي، ويف ذلك العصر هذه اجملالت على القصة القصري 
القصرية   األخوانكان   وتعترب قصصهما  القصاص  من كبار  عبيد  وعيسى  عبيد  شحاته 

م. ترك عيسى جمموعتني من القصص، ۱۹۱۹انعكاسا مباشرا للسنوات اليت أعقبت عام  
 

 120"مدخل إلى تحليل النص األدبي“ ـ ص:  -د . عبد القادر أبو شريفه وحسن الفي قزق  - 11

 . 87الطاهر احمد مکی ، القصة القصيرة دراسة ومختارات،  ـ ص:  - 12

 .   31القصة القصيرة ـ ص:  " -سيد حامد النساج  - 13
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شرت بعدها  م، واألخرى "ثراي" ون1921محلت أوهلما إسم "إحسان هامن" ونشرت عام  
 . م ۱۹۲۲بعام وصدر ألخيه شحاته جمموعة بعنوان "درس مومل" نشرت عام 

م قد فتحت وعى الكثريين على ضرورة 1919يف هذا الوقت كانت ثورة عام  
على القدمي، وظهر إىل النور مامسى "املدرسة احلديثة يف القصة واليت قادها   التجديد والثورة

فجر" ومن أبرز أعضاء هذه املدرسة : حسني فوزي من خالل جملة "ال أمحد خريي سعيد
 .14املصرى وحسن حممود وسعيدة عبده وحممود البدوى  وحيي حىت وإبراهيم

ووقف   احلديثة  املدرسة  إليه  وانتسب  طاهر الشني  جاء  وعيسى  األخوين شحاته  وبعد 
 القصة وحدها، فقد نشر قصصه يف اجملالت املختلفة مرارا . جهده على

جيل الثالثينيات وسيطر االجتاء الرومانسي طوال الثالثينيات على وجدان  مث جاء  
الكتاب، هم بدأوا يعتربون عن الطبقة الربجوازية ومن أهم كتاب هذا اجليل يوسف حلمي  

 .15 جودت ويوسف جوهر وغريهم  وابراهيم انجي وصاحل
وسف مث جاء جيل اخلمسينيات ومن أبرز كتاب هذا اجليل، يوسف الشاروين وي

 املعاطي أبو النجا وعبد الرمحن اخلميسي وحممد صدقي وغريهم .  إدريس وأبو
وكان جليل الستينيات دور هام يف تطور القصة فقد قفزت فقزات واسعة وأظهر و 

ومن أبرز هذه األمساء حممد حافظ رجب وحيي الظاهر عبد هللا وسليمان   عيوب جمتمعهم
البساطي و   الفياض وحممد  القعيد  قاسم وعزالدين  ويوسف  ابراهيم أحسان وعبد احلكيم 

 16وغريهم  جنيب وحممد عباس وحممد جربيل
الثورة عام  بعد  القصرية يف مصر  القصة  فنجد أمساء أخرى كثرية ملعت يف مساء 

الصحفي الكاتب إحسان عبد القدوس، يعترب إحسان عبد القدوس   م منها اسم١٩٥٢
رواايت أيضا، وليود قصصه الشك يف كل شيئ  من املكثرين يف كتابة القصص القصرية وال

 
 -  30منتديات مجلة األفالم ـ ص  -محمد ابو سعد القصة القصيرة روى من عالم العربي  - 14

 .  32"القصة القصيرة ـ ص  -د. عيد حامد الساج  - 15

 . 3منتديات مجلة األقالم ص  -أستاذ محمد ابو سعد "القصة القصيرة روى من العالم العربي  - 16
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يف العالقات بني شخصياهتا، رغم أهنا منتقاه من الواقع احلياة. وأول جمموعاته القصصية 
و"اتهت بعد العمر   هي "صانع احلب‘‘ فكتب جمموعات أخرى مثـل "النظارة السوداء"

ملشاكل االجتماعية اليت م، وعاجل ا١٩٥٢الطويل" وغريها انتتقد فيها اجملتمع ما بعد ثورة 
 .17كانت تتعلق اجملتمع املصري آنذاك 

ىف ذلك الوقت أدت الصحف واجملالت دورا هاما يف تطور القصة القصرية، بل 
منحت الفن  القصصي املكانة األوىل كمجلة "الفج" و" جملة الرواية. وكان    بعض اجملالت 

 هاتني اجمللتني أفسح جمال.  القصة القصرية يف
ئص القصة القصرية يف هذه الفرتة فأمهها : املباشر ابلقصص الغريب من أما خصا

املوضوعات والشكل وطريقة التناول، وقد كان سبب ذلك أن اجليل األول وأوائلهم    حيث
خاصة كانوا علي صلة قوية ابألدب الفرنسي كمحمد تيمور وعيسى عبيد وشحاته عبيد  

بلزاك وزوال واجتهوا إىل الواقعية، وبعضهم كانوا  أتثروا أبدب موابسان و   وحممود تيمور الذين
ولكن    األجنليزي والروسي عن طريق الرتمجات وخاصة أبدب تشيكوف.  على صلة ابألدب 

 برغم أتثرهم ابلغرب كانوا حي حظ كبري من األصالة الذاتية. كان موضوع أعماهلم مصر 
 .18املوضوعات أبسلوب واقعیومشاكلها وأخالق الناس وعيوهبم، وكانوا يعاجلون هذه 

 القـصـة فـي الـعـالـم الـعربـي : 
العامل العريب وجدان سوراي وليدان أتتيان يف املقدمة ،   فإذا جتاوزان مصر يف بقية 
وفيهما ولدت القصة القصرية يف زمن مبكر، مع مولدها يف مصر أو بعده بقليل فعرف 

البستاين وجور  جي زيدان وفرح انطوان ونقوال حداد  لبنان من القصاص كثرية مثل سليم 
واشتهر من كتاب سوراي الدكتور عبد السالم العجيلی   -وميخائيل نعيمة وخليل جربان  

وزكراي اتمر وكالمها كتبا قصصا على املستوى الرفيع، ويف هذا اجلانب من العامل العريب متيز 
ين كنفانی و ابراهيم  الفلسطينيون بقصص جيدة قبل كارثة االستعمار الصهيوين فكان غسا

أبو انب ووليد رابح  وعلى زين العابدين وصاحل ابو إصبع من أشهر كتاب فلسطني الدين 
 

 . 198-197األستاذ الدكتور محمد على غوري، القصة اإلجتماعية في مصر وباكستان،ص:  - 17
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 عبدوا على ماساة احلياة الفلسطينية. 
ويف العراق كانت القصة اليسارية من أهم اشكال األدب وكان ذو النوب أيوب  

قواي   مثال  أعطيا  اللذين  املخضرمني  الشبان جاءوا  وغائب طعمة من قصاص  جليل من 
 بعدمها .  

وقد  الطبيب صاحل  ميثلها  من  وخري  القصة  جمال  قليلة يف  مناذج  السودان  وقدم 
النقاش وقدمه إىل العامل العريب يف روايته الشهرية "موسم اهلجرة يف  الناقد رجاء  اكتشفه 

 .19الشمال"
احملدود واملعروف ودعا إىل ويعترب معاوية نور أول من كتب القصة القصرية مبعناها   

بناء القصة اإلجتماعية فظهرت يف تلك الفرتة أمساء أخرى مثل عبد احلميد حممد والسيد 
الفيل وحسن أمحد اپسني وحممد عشري الصديق كأول من اهتموا ابلقصة القصرية ووضع  

كتاب لبناهتا األوىل وأيضا أدت جمليت "النهضة" و"الفجر‘‘ دورا هاما يف نشر أعمال ال
  20ودراساهتم. 

ورمبا كان املغرب العريب آخر من حلق بركب القصة يف اللغة العربية فجاء بعض 
كتابه إىل القاهرة وتعلم يف جامعاهتا وعلى يدهم ولدت القصة القصرية احلديثة يف املغرب  
الشبان   ابن جلون وعلى طريقهم سارجيل من  السالم  الكرمي غالب وعبد  وأبرزهم عبد 

مد الصباغ وبعدهم جاء جيل آخر متمكن يف فنه ويكتب قصصا جيدة أمثال أوضحهم حم
 عبد اجلبار السحيمي وحممد زفزاف ومبارك الربيع وغريهم.

وىف ليبيا بدأت القصة متأخرة فقد كانت حتت اإلستعمار اإليطايل الذي مل يرتك لثقافة  
القصصية األوىل بتأثري من القصة املصرية  العربية متنفًسا، ومع اإلستقالل بدأت احملاوالت 

أو من الشبان لليبني الذين تعلموا ىف مصر وكانت البداية مع جمموعتني لعلى املصراتى 
 . ومها" الشراع املمزق" و"حفنة رمار" 

 
 . 19الطاهر أحمد مكي، "القصة القصيرة دراسة ومختارات" ـ ص:  - 19
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ويف اجلزائر نشأت القصة على يد رجال اإلصالح وتسمى القصة اإلصالحية أو اإلجتماعية  
م وكثر    1944يد جيل الثورة األوىل بعد احلرب العاملية الثانية ـ  تطور هذا الفن على    ولكن

الكتاب  ابجملالت    عدد  الثقافة  وانتشرت  األخرى  البالد  إىل  العلمية  البعثات  وأرسلت 
م تطور األدب   1954والدورايت وبعد قيام حرب التحرير الوطنية الكربى يف أول نوفمربـ   

ب يف هذا اجملال، ومن أبرزهم عبد احلميد بن  اجلزائري تطورا واسعا وختصص بعض الكتا
 . 21هدوقة وأبو العبد دودو والطاهر وطار وأمحد منور وغريهم 

وأخريا نالحظ القصة القصرية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، فأدت الصحف واجملالت 
القصرية يف األمارات، فكان عبد هللا صقر أمحد أول من    دورا القصة  أساسيا يف تطور 

القصصية بقصة "قلوب الترحم" املنشورة بنشرة النصر الرايضي، مث أصدر    حاول الكتابة 
قصصية يف اإلمارات بعنوان "اخلشبة" لكنها صودرت وأحرقت ألن موضوعاهتا    أول جمموعة

اإلجنليزي بعنف ، أما آخر كتاابته فظهرت يف جملة "األزمنة العربية" مث    نقدت املستعمر
 اجملالت تنطق ابسم األندية مثل "نوادي النصر" و"الزمالك" إىل  تطورت هذه الصحف

وأصدر محيد بن انصر العويس، وعبد هللا بن سامل العمراين وعلى   و"الشباب" و"األهلي"،
م مث أصدرت جريدة اإلحتاد 1969  -م  1961"الداير" سنة   حممد الشرقا نشرة مسيت

 اليومية وجملة اجملمع الشهرية 
من : إمساعيل شعبان على وعبد القادر امحد نور وغريهم قصصهم يف الثقافية ونشر كل  

اجملالت، وما تزال الدورايت املختلفة تنشر النتاج القصصي مثل جملة شؤون اجتماعية    هذه
 .22م وغريها١٩٩١م وجملة دراسات    ١٩٨٧/    86م  وجملة شؤون أدبية  1948منذ سنة

م  1975ـ  ٧٢ا فيما بني السنوات  بعد عبد هللا صقر كتبت جمموعة من الشباب قصص 
 اجملالت والصحف ومحلتها أجهزة اإلعالم .  نشرت 

وكانت حماوالت القصة القصرية لدى كل من : على عبيد ، ومظفر احلاج مظفر وحممد  
 على املرى وعبد العزيز خليل وعبد احلميد أمحد وغريهم .

 
األستاذ محمد أبو سعد "القصة القصيرة روى من العالم العربي" ، منتديات مجلة األقالم ـ من العالم العربي، منتديات مجلة   - 21

 .4األقالم، ص:
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متأخرة وسط    م توقف النتاج القصصى حىت ظهرت ۱۹۷۹  –م  ١٩٧٥بني سنة    وفيما 
العزيز شرهان، ومنذ سنة   لعلى عبد   " "الشقاة  التوقف جمموعة  م صدرت 1979هذا 

جمموعات قصصية بشكل نشط لكل من : حممد حسن احلريب وعبد احلميد أمحد وعبد 
العربية   اإلمارات  دولة  يف  القصصي  الفن  فنجد  وغريهم،  املريف  وحممد  السجواين  الرضا 

فيه ويصور اإلنسان يف حاضره وتسطلعه ملستقبله، ومالحقته    املتحدة يصور الواقع ويعيش
 . 23املتغريات املتتابعة يف حياته حمليا وعربيا وعامليا 

م حني استقلت تونس، وتسلط 1956وظهرت القصة القصرية يف تونس بطور آخر بعد  
السياسية اليت كانت  التوجيه السياسي املتمثل يف حزب الدستور التونسي، وكثرة املناقشاات  

م ودورها يف ازدهار  1955تشغل أذهان الكتاب، وكانت جملة "الفكر" قد صدرت يف  
القصة القصرية وانتشارها غري مذكور، وهي اليت خصصت للقصة القصرية املرتمجة واملؤلفة  
مساحات واسعة وبدأ اهتمامها ابلقصة القصرية يف إعالهنا أن األدب التونسي لن ينهض  

ولن تصبح له مكانة مرموقة بني اآلداب املعاصرة، إال إذا جعل القصة القصرية شغله  بدوره  
الشاغل عندئذ دخل عامل القصة ألول مرة كل من : حممد العروسي املسطوى ومصطفى 
الفارسي ، وعبد الواحد إبراهيم ، وحممد البشري خريف، وغريهم وعمل كل منهم على أن 

ابلذات وهم كتبوا قصص اإلجتماعية والسياسية وقدموا يصور يف قصصه شعور املواطنني  
 .24احلل ملشاكل اجملتمع

م وهي اليت عملت منذ أعدادها األوىل على    1966مث صدرت جملة ) قصص ( يف عام  
التحديد واإلبتكار يف أشكال القصة القصرية، وطالبت الكتاب ابإلبتعاد    أن تفتح ابب 

التأثر ابلغرب والشرق، (    لتكون هلم  عن  تونسه  طريقتهم اخلاصة أو ما ميكن تسمية ) 
 القصة القصرية .

 
 . 199-198ن نوفل ـ "القصة بعد جيل نجيب محفوظ‘‘ ـ ص الدكتور يوسف حس - 23
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يف  التقليدية  جتارهبم  هلم  الذين كانت  القصة  الكتاب  بعض  أن  نالحظ  وأيضا 
اخلمسينيات ، قد حتولوا أخريا إىل القصة التجريبية ومن أبرزهم عز الدين املدين حني أصدر 

ر جمموعته التجريبية)خرافات( يف عام کتابه ) األدب التجرييب ( كما أصد  ١٩٧٢يف عام 
م مث جاء رضوان الكوين وأمحد محو ومسري العيادي وحممود التونسي وحيي حممد    1968

       .25م ۱۹۷۳م إىل ۱۹۷۰وغريهم ، مجيعهم كتبوا القصص التجريبية خالل 
  
 

 

 
 . 101الطاهر أحمد مكي، "القصة القصيرة دراسة ومختارات" ـ ص  - 25



89 

 

 

 

 
 الخــامســة دة ــالوح 

 
 
 
 
 
 

 
 

 عبّاس محمود العقّاد حياته وآثاره
 
 
 
 
 

 
 

 د.إبراهيم حسني املوسى : إعداد        
 ( AULحماضر يف اللغة العربية وعلومها يف جامعيت طرابلس و)  

  واملشرف على صفحة امللتقى العاملي للغة العربية       
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 التعارف 
 أن يتعرف الطالب على ما أييت: 

  عن األديب الكبري عباس حممود العقاد  
هو أديب، وشاعر، وانقد أديّب، كما أنُّه فيلسوف، وسياسّي، وصحفّي، وُمؤر ّخ،  
ُعِن  ابألدب فذاع صيته فيه، وأصبح من األعالم البارزة يف األدب العريّب احلديث، وجعل 
العّقاد ُجّل حياته يف أمور الّدين والّسياسة ففرّغ نفسه إليها، وكانت ُمصّنفاته تتنوّع بني  
سلمني 

ُ
الفلسفة الّسياسّية، واالجتماعّية، وفلسفة القرآن، كما تطّرق للسرّي الّذاتّية للقادة امل

 الك بار. 
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 األهـــــداف
 

العقاد، وما تركه يهدف هذا الباب إلى التعرف على عباس محمود  

من آثار أدبية، كما في هذا البحث سنتعرف على عباس محمود العقاد من 

 النواحي التالية:

 ـ حياة عبّاس محمود العقّاد نشأة العقّاد وتعليمه ووفاته. 

 ـ مؤلّفات عبّاس محمود العقّاد. 

 ـ أشهر الدواوين الشعريّة لعبّاس محمود العقّاد.  

 محمود العقّاد.ـ نظريّات ومذاهب عبّاس 

 ـ كتاب عبقرية خالد. 
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 عبّاس محمود العقّاد 
 

 ؟ عبّاس محمود العقّادمن هو 

  إن احلديث عن األديب الكبري عباس حممود العقاد حيتاج إىل صفحات كثرية و
 سنختصر احلديث عنه يف هذه الصفحات. لكن

وسياسّي، وصحفّي، وُمؤر ّخ،  هو أديب، وشاعر، وانقد أديّب، كما أنُّه فيلسوف،  
ُعِن  ابألدب فذاع صيته فيه، وأصبح من األعالم البارزة يف األدب العريّب احلديث، وجعل 
العّقاد ُجّل حياته يف أمور الّدين والّسياسة ففرّغ نفسه إليها، وكانت ُمصّنفاته تتنوّع بني  

سلمني الفلسفة الّسياسّية، واالجتماعّية، وفلسفة القرآن، كما تطرّ 
ُ
ق للسرّي الّذاتّية للقادة امل

 الك بار. 
 حياة عبّاس حممود العّقاد نشأة العّقاد وتعليمه  

م، يف  1889ُولد العّقاد يف م صر، يف الثّامن والعشرين من شهر ُحزيران من عام  
إحدى البلدات الّنائية من منطقة الّصعيد يف أسوان حتديداً وعاش طفولته فيها، ويف شبابه  

نّ ه ابتعاًدا عن ضوضاء املدينة.  كان يل   وذ إليها، ويف ك رب س 
م حصل 1903درس العّقاد يف مرحلته االبتدائّية مبدرسة أسوان األمرييّة، ويف عام  

نّ  الرّابعة عشر، وكان والده يعتِن به يف اجلانب األديّب   على شهادة فيها عندما كان يف س 
اوّي، وهو ممّن كانوا أيخذون العلم من الّسيد فكان يصحبه إىل الّشيخ واألديب أمحد اجلّد

الّشعريّة اليت يقوهلا   الّدائم للُمطارحات  العّقاد إىل االستماع  الّدين األفغايّن، فَعَمد  مجال 
الّشيخ، ابإلضافة إىل مقامات احلريرّي اليت كان يتناوهلا يف جملسه، ممّا جعل العّقاد ُمطالعاً 

 ة الّثمينة. للُكتب األدبّية والُكتب القدمي
عر كذلك، فذهب إىل نظمه وكان يتطّرق إىل ُمطالعة    ومل خيُل طريقه األديّب من الشّ 

صّنفات العربّية والفرجنّية، فأصبحت مداركه أوسع وأكثر زمخاً، ومل يصحبه امللل أو الكلل 
ُ
امل
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أبيات ُعنيت   يف رحلته األدبّية هذه إّّنا يبحث ويُطالع بنَ َهم، وممّا نظمه وهو ابن العاشرة
 بفضل الع لم، وهي كالّتايل:

 علم احلساب له مزااي مجّة   
 وبه املرء يزيد يف العرفان 

 وكذلك اجلغرافيا هتدي الفىت 
 ملسالك البلدان والوداين   

 وتعلم القرآن واذكر ربه 
 فالّنفع كّل الّنفع يف القرآن  

 وظيفة العّقاد 
وكان أوّل عمله فيها يف جريدة الّدستور   عمل العّقاد مبهن ُُمتلفة ومنها الّصحافة،

لصاحبها األستاذ وجدي، وبدأ بعد ذلك يكتب يف ُصحف أخرى مثل: املؤيّد، واألهايل، 
واألهرام، وكانت حماولته األوىل يف هذا اجملال وهو صغري يف حمافظة أسوان، فأصدر جمّلة 

قدمية، مثل: جمّلة الّتنكيت  خبّط يده لكثرة اّطالعه على العديد من اجملاّلت والصُّحف ال
 والّتبكيت، وعمد العّقاد إىل االتّزان يف كتابته. 

بعد انتهاء عمله يف جريدة الّدستور انتقل العقاد إىل كتابة املقاالت واملقامات، 
ومن املهن اليت امتهنها هي عمله كموّظف حكومّي يف القسم املايّل وحتديداً يف ُمديريّة 

 الّشرقّية، وكان حيرص على اّدخار بعض دخل ه لُيصدر صحيفة له تُباع للناس.  
مؤسسي مدرسة الّديوان اليت ُعنيت ابلّنقد يف العصر احلديث،  يُعّد العّقاد أحد  

عر العريّب؛ وذلك ملا عملت عليه من إظهار مفاهيم  كما أّّنا أول اخلطوات للّتجديد يف الشّ 
م،  1909جديدة يف األدب، ومن اجلدير ابلذ ّكر أّن أول ظهور هلذه املدرسة كان عام  

إىل نسبة  االسم  هبذا  املدرسة  عام   وسُ ّيت  واملازيّن  العّقاد  ألّفه  الذي  الّديوان"  "كتاب 
 م. 1921
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 صالون عّباس حممود العّقاد
أنشأ العّقاد صالوانً أدبّياً يف بيته يف أوائل اخلمسينّيات، وكان اجمللُس يُدار كّل يوم  

فكّ رين، والفنانني امل صرّيني من أصحاب األدب البارز، وطُرح 
ُ
مُجعة حبضور جمموعة من امل

العديد من املواضيع منها: األدب، والعلوم، والّتاريخ وغريها، ومن أكثر هذه يف  جملسه 
سلمة يف 

ُ
امل املرأة  بدور  تُعىن  اليت  املواضيع  هي  جملسه  واجلدل يف  للنقاش  إاثرة  املواضيع 

اجملتمع، وكان العّقاد قد كتب ثالثة ُكتب يف هذا املوضوع، وأشار إىل أمهّية حصول املرأة 
ها يف املشاركة يف اجمُلتمع، وحّقها حبرية الف كر كذلك، لذلك كان العّقاد يلقى  على حقّ 

 احرتاماً كبرياً من النّ ساء.
 

 مؤلّفات عّباس حممود العّقاد
نشر عام   فقد  املؤلفات،  الكثري من  للعقاد  م جمّلدين على شكل 1954يوجد 

القصص القصرية األمريكّية،    جمموعة إلحدى ترمجاته يف األدب العاملّي، ومنها جمموعة من
م نشر كتابه ُمقّدمة 1958مثّ توىّل منصباً يف اجمللس امل صرّي لآلداب والفنون، ويف عام  

شكسبري، وهو أحد ُكتب الّنقد األديّب احلادية عشرة اخلاّصة به، ابإلضافة إىل نشره جمموعة 
م،  1960يف اآلداب عام أخرى مثل: إبليس، وحصل العّقاد على جائزة الّدولة التقديريّة 

عام   يف  أعماله  آخر  أبرز  1963وُنشرت  أييت  وفيما  عنوان"يومّيات"،  حتت  وذلك  م، 
 مؤلفاته:

 العبقرّّيت 
صّلى -هي سلسلة من الُكتب اليت تُعىن بشخصّيات عظيمة، أوهّلا: عبقريّة حُمّمد 

وسّلم عليه  وع-هللا  ديق،  الصّ  عبقريّة  وهي:  الرّاشدون،  اخللفاء  مثّ  وعبقريّة ،  ُعُمر،  بقريّة 
 عثمان بن عّفان، وعبقريّة علّي بن أيب طالب. 

 املرأة يف القرآن
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تطّرق العّقاد يف هذا الكتاب إىل احلديث عن املكانة اليت حتتلُّها املرأة، وذلك يف  
تعّلقة هبا، كما حتّدث فيه عن جمموعة من القضااي اليت ترتبط  

ُ
ظّل ذ كر اآلايت الُقرآنّية امل

على اب الّرجل  وق وامة  الّدينّية،  واحلقوق  الدُّنيويّة،  واحلقوق  والّطالق،  الّزواج،  مثل:  ملرأة، 
املرأة، وممّا أشار إليه يف كتابه كذلك الوصااي املذكورة يف كتاب هللا، واليت تُعىن ابلّتعامل مع 

 ااي.  املرأة، وأّنى العّقاد كتابه بكتابة رأيه اخلاّص فيما متّر به املرأة من قض
التفكري فريضة إسالمّية يتحّدث العّقاد يف هذا الكتاب حول اآلايت اليت تدعو  
اإلنسان للّتفكُّر، وهي اآلايت اليت عّظمت من ن عمة العقل، ابعتبارها وسيلة الّتفكري عند  
اإلنسان، وُيشري إىل أّن العقل هو الّسبيل األفضل للّرجوع إليه يف األمور، كما ُُييب يف 

اإلنسان كتابه   يستطيع  والف كر، كذلك سؤال: "هل  الّدين  ابتّفاق  تعّلقة 
ُ
امل األسئلة  عن 

العصري أن يقيم عقيدته اإلسالمية على أساس من التفكري؟"، مثّ ُُييب العّقاد عنه بنعم،  
مستشهداً ابآلايت. ويذكر الّنتيجة احلتمّية اليت وصل إليها وهي عنوان كتابه أّن الّتفكري 

 ّية.  فريضة إسالم
صّنف سرية ذاتّية للعّقاد يسرُد فيها نفسه من وجهة نظره وليس  

ُ
أان يُعترب هذا امل

ممّن عاصروه،   عنه  أخذها  عّما  ُُمتلفة  الّسرية صورة  ُتظه ر هذه  لذلك  النّاس،  يراه  كما 
فالكتاب حيتوي الكثري من املشاعر حلياة العّقاد واملليئة ابلعديد من الّتجارب احلياتّية يف  

 ُمره، كما يُظهر فيها حّبه الكبري للُمطالعة أكثر من أّي شيء آخر. عُ 
 اإلسالم واحلضارة اإلنسانّية 

يستعرُض العّقاد يف هذا الكتاب اإلسالم من خالل جمموعة من املقاالت، ويُوّضح   
على   تدّل  وبراهني  ذلك،  على  بدالئل  وُيشري  اإلنسانّية،  احلضارة  يف  اإلسالم  أثر  فيها 

اإلسالم وانتشاره لُدول العامل، مع اإلشارة إىل الّدور الذي حّققه اإلسالم يف خلق  إجنازات  
الّتوازن بني الع لم واإلميان، ويُؤّكد كذلك على أّن اإلسالم خطاب شامل، وعاّم للعامل أمجع،  

 ويُدل ل بذلك كونه دين ال يُفرّق بني البشر. مجيل بُثينة 
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يتناول العّقاد يف هذا الكتاب دراسة أحد أعالم قصص احلّب يف اتريخ العرب،  
وهو مجيل بن معّمر العذرّي، وَعَمد إىل طرح الّشخصّية بشكل ُُمتلف ُمشتمالً اجلوانب  
عر، ويذكُر   الّنفسّية هلا ماراً ابلبيئة اليت عاش ونشأ فيها وكيف آل املآل إىل موهبته يف الشّ 

 اليت برع فيها مجيل بُثينة، ومن اجلدير ابلذ ّكر أّن بُثينة هو اسم حمبوبته.   كذلك اجلوانب
  :مؤلفات أخرى للعّقاد

 للعّقاد جمموعة كبرية من املؤلّفات تُعىن جبوانب ُُمتلفة، وهي: 
 املؤلّفات الدينّية:  

 هللا.  
 إبراهيم أبو األنبياء.  

 أبو الّشهداء احلسني بن علي.
ديق.   الّصد يقة بنت الصّ 

 فاطمة الّزهراء والفاطمّيون.  
 عمرو بن العاص.  

 معاوية بن أيب سفيان.  
 .الفلسفة القرآنّية

 مؤلّفات الشخصّيات: 
 سارة.  

 القائد األعظم حُمّمد علي جناح. 
 سعد زغلول زعيم الّثورة.  

 شاعر أندُلسّي وجائزة عاملّية.  
 شاعر الغزل عمر بن أيب ربيعة.  
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 بد الرمحن الكواكيّب. ع
 .روح عظيم املهامتا غاندي

 

   املؤلفات األدبّية:
 أعاصري مغرب.  
 أفيون الّشعوب. 

 تذكار جييت.  
 هذه الّشجرة. 

 يسألونك. 
 ألوان من القّصة القصرية يف األدب األمريكّي. 

 أشتات جُمتمعات يف الّلغة واآلداب. 
 واالجتماعّية دراسات يف املذاهب األدبّية 

 مؤلّفات الشخصيّات: 

 سارة.   
 القائد األعظم حُمّمد علي جناح. 

 سعد زغلول زعيم الّثورة.  
 شاعر أندُلسّي وجائزة عاملّية.  

 شاعر الغزل عمر بن أيب ربيعة.  
 عبد الرمحن الكواكيّب. 

 . روح عظيم املهامتا غاندي
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 المؤلفات األدبيّة: 

 أعاصري مغرب.  
 أفيون الّشعوب. 

 تذكار جييت.  
 هذه الّشجرة. 

 يسألونك. 
 ألوان من القّصة القصرية يف األدب األمريكّي. 

 أشتات جُمتمعات يف الّلغة واآلداب. 
   دراسات يف املذاهب األدبّية واالجتماعّية

 أشهر الدواوين الشعريّة لعّباس حممود العّقاد  
 ديوان من الّدواوين  

ختارة بعناية ممّا ُنشر له من دواوين شعره، إذ حيتوي 
ُ
هو جمموعة من أشعار العّقاد امل

على العديد من القصائد املختلفة، فمنها ما يُظهر اجلانب الّنفسّي لتفكري العّقاد مثل: 
ريها، ومنها ما يُظهر جانبه العاطفّي، والَغَزيّل مثل: قصيدة  قصيدة ندم، وقصيدة مزيج، وغ

فّن الّسينما، وقصيدة عسكرّي املرور، ويضّم هذا الّديوان قصائد ُمتنوعة يغلب عليها الطّابع  
 العاطفّي.

 ديوان عابر سبيل 
عر ال  الشّ  أّن  إىل  عريّة متنوعة، ُمشرياً  ش  الّديوان أغراضاً  العّقاد يف هذا  استعرض 
حُيصر يف غرض واحد، وُمعلّ الً ذلك أبّن احلياة ختتلف يف أحداثها، وأّن األدب وسيلة 
جتمع، فحرص العّقاد على عدم الّسري على أساليب قدمية وُمتداولة يف 

ُ
لطرح مشاكل امل
القصائد، وقد  طرحه، سواًء أك القصيدة أم يف حتديد مواضيع  لبداية  ان ذلك يف كتابته 
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لذلك هناك   يتعّلق ابملوضوعات،  ما  ابلّتجديد يف كّل  ترتبط  اليت  لألفكار  العّقاد  تطّرق 
العديد من القصائد اليت ُعّد طرحها أمراً جديداً يف ذلك الوقت، ومنها: قصيدة عصر 

ْصر ف، وغريها. الّسرعة، وقصيدة الفنادق، وقصيدة 
َ
 امل

 ديوان وهج الظّهرية 
عرّي أول خطوة جتاه الّتجديد يف أتليف الّدواوين، وهو الذي   يُعّد هذا الّديوان الشّ 

عر العريّب دون غريه، ُمبتعداً بذلك عن الّنماذج القدمية الثّابتة،   أبرز أسلوب العّقاد يف الشّ 
ختلفة، ويُعّد هذا الديوان اثين دواوينه اليت ألّفها  

ُ
أثناء شبابه، ويتناول جمموعة من املواضيع امل

نيا   الدُّ البعيد، وقصيدة  القريب  ومنها هذه القصائد: قصيدة كأس على ذكرى، وقصيدة 
 امليّ تة، وغريها، ابإلضافة إىل تناوله مواضيع احلياة يف أوجه ُمتلفة كاحلّب، واجلمال،

من قصائده كذلك  ختُل  ومل  والطّبيعة،  الّصادقة   والعاطفة،  الوطنّية  عن  احلديث 
 واإلميان.

 ديوان وحي األربعني   
ويتناسب  العّقاد،  أشعار  ُنضج  فيها  يظهر  اليت  الّدواوين  أكثر  الّديوان  يُعّد هذا 
ُعُمره، ويظهر يف هذا  األربعني من  القصائد كتبها وهو يف  فغالب هذه  ُعُمره  ذلك مع 

فهو ُُيدد حىّت أبشعاره، كما تطّرق العّقاد يف الّديوان ما هو ُمتلف عن أشعاره الّسابقة،  
ناجاة، واخلواطر، والقصائدة 

ُ
هذا الّديوان إىل قصائد تُعىن ابلّتأُمالت احلياتّية، وأساليب امل

الفلسفّي من  الغزل  القصائد االجتماعّية والقومّية، وتُعّد قصيدة  الوصفّية، ابإلضافة إىل 
  الّتجديد.األمثلة الواضحة على أسلوب العّقاد يف

الّديوان ألثر طائر الكروان دون غريه من   ديوان هدية الكروان تعود تسمية هذا 
، ويتناول الّديوان العديد من  الطّيور يف وجدان العرب، وكأّن العّقاد يُهديه الّديوان جمازايا
قصائد الغزل، منها: قصيدة احلياء يف احلّب، وقصيدة اخلرافة الّصادقة، وقصيدة شكوك 

 لعاشق، وغريها.ا
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 نظرّّيت ومذاهب عّباس حممود العّقاد  
 االهتمام ابلقائل قبل القول 

ألمهّية   ُمنقٍص  وغري  مهّم،  أمر  القول  قبل  القول  صاحب  معرفة  أّن  العّقاد  يرى 
إذا عرفُت صاحبه،   إاّل  حّق فهمه  أفهم كالماً  القول، ويقول يف ذلك: "ال أستطيع أن 

فاته"، وُيشري كذلك إىل اخلطأ احلاصل يف الرّأي الذي  ووقفُت على شيء من اترخيه وص
يقول يف الّنظر إىل ما يُقال، وليس ملن قاله، فهو ُيشري إىل أّن معرفة القول ال ُيعله ُمستغنياً 
فردة  

ُ
فردة ومعناها ختتلف ت بعاً لقائلها، وأّن امل

ُ
عن صاحبه، كما يُعلّ ل العّقاد ذلك أبّن امل

هي جزء منه، وما خرجت منه إاّل وهي تعكس وتدلُّ على شيء فيه،  اليت خترج من قائلها  
تكّلم، ألّّنا من معدنه ُأخذت، 

ُ
ويقول العّقاد يف ذلك: "إذا أحببت أن تفهم كلمة فافهم امل

ري، واليت تُعىن ابحلديث  ومبيزانه تُعترب وُتوزن"، ويستدّل كذلك على رأيه بُكتب الرّتاجم والسّ 
 مثّ ربطها مبا يتعّلق منها من أقوال. إبسهاب عن الّشخصّية

  
عر والّشاعر   نظرّّيت العّقاد حول الشّ 

عن  نعكسة 
ُ
وامل اخلاّصة  الّصفات  من  جمموعة  عن  عبارة  عر  الشّ  أّن  العّقاد  يرى 

الّشاعر، وأنّه بذلك يُعترب"َمَلكة إنسانّية" ال تعبرييّة على حّد وصفه، كما يُعرّ ف العّقاد يف 
خالصة اليومّية والّشذور أّن الشعر: "فّن توليد العواطف بواسطة الكالم"، وُيشري  كتابه  

بذلك إىل أّن الُعنصر األهّم هي عاطفة الّشاعر اليت يوصلها الكالم، أّما عن الّشاعر فهو  
ويقصد  الواسطة"،  هذه  خالل  من  عر  الشّ  توليد  أبساليب  عارف  "ُكلُّ  العّقاد:  برأي 

م، ويرى كذلك أّن الّشاعر هو من يستطيع الّتعبري عن هذه الواسطة،  ابلواسطة ُهنا الكال
ومن اجلدير ابلذ ّكر أّن العّقاد يُركّ ز على ما يُفضي إىل عاطفة، دون القول، وذلك من ابب 
أّن ذات الّشاعر هي األوىل، وذاتُه ُهنا عاطفته، وكان هذا مبدأُه الذي يواجه به الّشعراء، 

تنيب.  ويذكر كذلك مواصفات 
ُ
 الّشاعر الّنفسّية، فيشهد لشاعريّة بعض الشُّعراء، ومنهم امل
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 النظريّة الطّبيعة الفنّية للعّقاد
هي إحدى نظراّيت العّقاد اليت تُعىن بشخصية الّشاعر كذلك، فريى يف هذه امل يزة 

عره متوافقاً مع عامله اخلاّص، فال ي نفصل منه أّّنا جتعل الّشاعر غارقاً يف حياته، فيكون ش 
وال عنه، ويقول يف هذه الّنظريّة: "اإلنسان احلّي من اإلنسان الّناظم، وأن يكون موضوع  
عره هو موضوع حياته"، وُيالحظ اهتمامه يف هذه  عره، وموضوع ش  حياته هو موضوع ش 
مة من خالل عنايته الفائقة يف اختيار الّشخصّيات اليت أجرى دراساته عليها، وكان   السّ 

للّتعبري   اختياره استطاعة  وأكثرهم  عر،  الشّ  بذواهتم يف  اهتماماً  الشُّعراء  أكثر  يعتمد على 
 عنها، ومن هذه الّشخصّيات: ابن الّرومي، وأبو نّواس، واملعرّي، وغريهم.  

 نظرية الّنقد الّصحيح  
تُعىن هذه الّنظريّة ابلّشخصّيات، فريى العّقاد فيها أّن الّنقد ال مُيكن أن يكون إاّل  
الّنظريّة  العّقاد يف هذه  ويهتّم  الزمة، 

ُ
امل إىل  تُفضي  بل معرفة  املنقود معرفة جّيدة،  مبعرفة 

فة  ابلّناقد واملنقود معاً، فالّناقد الذي يتعايش مع شخصية املنقود سيكون قادراً على معر 
جوانبه املختلفة، الّسلبّية منها، واإلُيابّية، ويبحث يف كّل الّدواعي اليت آلت به ليصل إىل  
عره، فكأّن الّناقد بفعله هذا قد دخل يف شخصّية املنقود وتقّمصها، وممّا يقول يف أمهّية   ش 

مُيكن    هذه الّنظريّة: "فإذا حللت هذه البؤرة اليت فيها، يتجّمع كّل شيء يف نفسه، آنذاك
 أن يُقال أّنك نفذت يف جوانب شاعرك، وأّنك على ع لم به".  

 وفاة عّباس حممود العّقاد
م، عن ُعُمر يُناهز اخلامسة 1964ُتويّف العّقاد يف الثّاين عشر من شهر آذار عام  

أدبّياً حُييي ذ كراه، وَتُدّل الرّاغبني يف الّسري على ّنج ه،  والّسبعني، ورحل اتركاً خلفه إراثً 
 ومن اجلدير ابلذكر أّن العّقاد بقي عازابً يف حياته ومل يتزّوج. 

 كتاب عبقرية خالد:  
العقاد  إن   حممود  لعباس  الوليد  بن  خالد  عبقرية  سلسلة هو  كتاب  ضمن  من 

عبقرايت العقاد هذا الكتاب يتحدث عن خالد بن الوليد رضي هللا عنه, يتحدث عن  
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 رية. نسبه ونشأته وإسالمه وعبقريته العسك
أبدع العقاد يف وصف و حتليل شخصية خالد بن الوليد رضي هللا عنه وأعطاان لقد  

 صورة أفضل ما تكون واقعية و حقيقية وبعيدة عن املبالغة.  
 جمموعة من النقاط:من خالل هذا الكتاب عباس حممود العقاد   انقش

 يخ كله. حياة واحد من أعظم القادة يف التاريخ اإلسالمي، بل على مر التار   
انقش حياته قبل إسالمه، وبعد إسالمه، وكيف كان سيًفا من سيوف هللا سله  

 هللا على املشركني؟  
 وكيف أرهب قادة )الفرس( و )الروم(؟  

 ومسامهته الكبرية يف حروب الردة، والقضاء على الفتنة.  
 وانقش أيًضا قصته مع )الفاروق عمر بن اخلطاب(.  

 .هد العجيبة على فراشهوتعرض إىل ّناية هذا اجملا
 هناية حياة خالد: 

وانتهت حياة )خالد( ّنايتها العجيبة، بني سنة إحدى وعشرين واثنني وعشرين 
من اهلجرة، والنهاية العجيبة حلياة مثله أن ميوت على فراشه. ومل يوجد يف بيته غري فرسه 

 .وغالمه وسالح وقفه للجهاد يف سبيل هللا 
 تقسيم الكتاب: 

 املقدمة:
انقش األستاذ )عباس حممود العقاد( حياة واحد من أعظم القادة يف التاريخ اإلسالمي،   

بل على مر التاريخ كله. انقش حياته قبل إسالمه، وبعد إسالمه، وكيف كان سيًفا من 
سيوف هللا سله هللا على املشركني؟ وكيف أرهب قادة )الفرس( و )الروم(؟ ومسامهته الكبرية  

 والقضاء على الفتنة. يف حروب الردة، 
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 وانقش أيًضا قصته مع )الفاروق عمر بن اخلطاب(. 
 .وتعرض إىل ّناية هذا اجملاهد العجيبة على فراشه 

اخلامتة: كان )خالد( ذا شأن عظيم منذ صغره، وكان له قيمة كبرية يف قومه قبل إسالمه،  
م )أحد(. واستبشر وله مواقف مع املسلمني عندما كان يف فريق )قريش(، لعل أشهرها يو 

النيب إبسالمه ولقبه بسيف هللا املسلول، وله دور عظيم يف حروب الردة، وحروب املسلمني  
ضد )الفرس( و )الروم(. وكان له من العبقرية العسكرية ما يرهب عدوه قبل لقائه، وقد  

ريخ  وظف هذه العبقرية لنصرة اإلسالم واملسلمني، وبطوالت )خالد( ال تزال خالدة يف التا
اإلسالمي إىل وقتنا هذا، فقد أفىن )خالد( حياته يف اجلهاد يف سبيل هللا، ومات رمحه هللا  

 .عل فراشه
 نشأة خالد بن الوليد  ـ 

 خالد بن الوليد 
أحد سبعة من الذكور وقيل عشرة، بل قيل ثالثة عشر بني ذكور وإانث، ومنهم 

 أختان.  
انت له يف نواحي خلقه وعقله حملات وكان والده )الوليد( زعيم من زعماء قومه، وك

تلك املواهب اليت جتلت بعد ذلك يف عبقرية ولده العظيم. فقد كان )الوليد( أغىن أبناء  
زمانه يف صنوف الشراء املعروفة بينهم كافة؛ الذهب والفضة والبساتني والكروم، والتجارة  

ب   )الوح يد(، ولقب من أجل  والعروض، واخلدم واجلواري والعبيد، وسي من أجل ذلك 
 ذلك برحيانة )قريش(.  

ويروي )سفيان الثوري( أنه كان ميلك ألف ألف دينار، ويروي )ابن مسعود( أنه  
 كان ميلك من الفضة تسعة آالف مثقال.  

 .وكان من شدة جوده أنه كان ينهى أن ُتوقد انر غري انره يف )مىن( إلطعام احلجيج
لكالم ومن أحفظهم للشعر واخلطب يف أايمه،  كان )الوليد( من أفقه الناس ملعاين ا

قال: "وهللا لقد سعت  –صلى هللا عليه وسلم  –حىت أنه حني سع القرآن من رسول هللا  
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من )حممد( كالًما ما هو من كالم اإلنس وال من كالم اجلن، وهللا إن له حلالوة وإن عليه  
يُعلي". حىت ظنت )قريش( أنه  لطالوة، وإن أعاله ملثمر وإن أسفله ملغدق، وإنه يعلو وما 

صبأ؛ فأوفدوا إليه )أاب جهل( لصرفه عن اإلسالم، إن كان قد نوى الدخول فيه، وما زال  
به حىت قام معه إىل جملس قومه، فقال رأيتموه تكهن قط؟ تزعمون أنه شاعر وما فيكم 

م عليه  أحد أعلم ابلشعر منه، فهل رأيتموه ينطق بشعر قط؟ تزعمون أنه كذاب، فهل جربت
شيًئا من الكذب؟ يسأهلم وُييبونه: "كال" يف كل سؤال، حىت أعياهم أن يردوا كالمه،  
فسألوه رأيه يف تفسري بالغة القرآن، ففكر مث قال: " ما هو إال سحر يؤثر! أما رأيتموه  

 .يُ َفرّ ق بني الرجل وأهله وولده ومواليه؟ فهو ساحر، وهذا هو السحر املبني
نشأ )خالد بن الوليد( يف بيت )الوليد بن املغرية( وهو سيد )بِن ُمزوم(، وأحد 
السادات املعدودين يف )قريش(، وصاحب الكلمة اليت يتعلق هبا مصري قومه فيما ُينح  
إليه من شرعة أو دين. أما أمه فهي )لبانة بنت احلارث اهلاللية(، وهي أخت )ميمونة( أم 

، وأخت )أساء بنت عميس( اليت تزوجها  –صلى هللا عليه وسلم  –  املؤمنني وزوج رسول هللا
)جعفر بن أيب طالب( مث )أبو بكر الصديق(، مث )علي بن أيب طالب(. واألقوال يف سن  
)خالد( واتريخ مولده كثرية، ويرجح أن يكون مولد )خالد( يف حنو سنة أربعة وثالثني قبل 

بن   ب   )عمر  النظر  اهلجرة. وكان )خالد( شبيًها  اخلطاب(، حىت كان أانس من ضعاف 
خيلطون بينهما من قريب، وال مييزوّنما ابلرؤية وال بسماع الصوت اخلفيض. وكان )خالد(  

 طوياًل ابئن الطول، وكان عظيم اجلسم واهلامة، مهيب الطلة مييل إىل البياض.  
املرشح للحرب والفروسية وال الفىت  يتعلمه  رائسة.  وقد تعلم )خالد( يف صباه ما 

ومن الصغائر العارضة اليت زعم أانس أّنا أصل اجلفاء بينه وبني )عمر بن اخلطاب( أنه  
 صارعه وهم صغار، فغلبه خالد وكسر ساقه، وهذا يدل عن دراية ابكرة بفنون الصراع. 
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ومل يكن )خالد( حباجة إىل التجارة لكسب العيش وحتصيل املال؛ إذ كان أبوه على تلك  
 .مزيد عليها يف بالد العرب  الثروة اليت ال

 خصائص أسلوب العقاد: 
مما مييز أسلوب العقاد أنه مييل كثريا إىل التشريح الدقيق من أجل توضيح وكشف ما أواًل:  

 يتناوله حبيث مل يبق منه غامض أو مبهم. 
ما  أنه كثرياً  القاع فال خيرج بشئ كثري، وابلتايل جند  وقد يغوص حىت يصل إىل 

 يوضح الواضحات ويفسرها ويزيد ىف شرحها وإيراد األدلة والشواهد عليها. 
وإذا أردت إثبات ذلك، فاقرأ فصل )إسالمه( ستجده كتب عن عمر رضى هللا 

من العرب ىف عهده، وحياول إيراد عنه مامل خيتص به عمر وحده، وإّنا يشاركه فيه كثري  
الفاروق رضى هللا   الكثري غري  عامة أسلم ألجلها  أسباب إسالمه، فتجدها كلها أسباابً 

 عنه، وجند أنه رغم توافر هذه األسباب أيضاً عند الكثري من العرب إال أّنم مل يسلموا.
ذلك ببالغة  فقد ذكر مثالً أن عمر أخذ ببالغة القرآن، والوليد بن املغرية أخذ ك

 ومل يسلم. 
وذكر أن عمر كان يكره املنكر الذى كان يشيع ىف اجلاهلية، وكذلك كان أمية بن  

 أىب الصلت. 
وذكر أن عمومة عمر)هو زيد بن عمرو بن نفيل( من كان من احلنفاء ىف اجلاهلية، 

 وكذلك كان غريه مثل ورقة بن نوفل  وقس بن ساعدة فهذا ال خيتص به عمر. 
قارى أى  احلوادث إن  وتفسري  تشريح  من  يكثر  أنه  يلحظ  العقاد  لكتاابت  ء 

واستخراج دالئلها الباطنة فضالً عن الظاهرة، وحماولة استجالء ما خيفى على الكثريين،  
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وىف هذا الصدد أيتى العقاد بكنوز أدبية وبالغية وحتليلية عميقة ىف سياق املوضوع تفسري 
 عن الشرح والتفصيل. ماال حيتاج إىل تفسري، وشرح ما هو غىن 

العقاد، فيجد أن كلمة أو  يقوله  القارئ ذهنه ولبه ىف حماولة فهم ما  وقد ُيهد 
كلمتني تغنيان عن فقرة أو فقرتني، وإن مل تكن ستخرج جبديد ىف املعىن، فستخرج مبتعة 

 ابلغة ىف العرض والبيان أبسلوب العقاد الذي ابتدأه بقوله: 
 الخطر فيه. ابيع عمر فبطل اخلالف إال ما 

 وبويع عمر فبطل اخلالف إال ما ال خطر فيه. 
العبارتني  ىف  يلخص  يقول كالماً  مث  لعمر،  الصحابة  إكبار  الكاتب  يذكر  مث 

 السابقتني.... نراه يستطرد فيقول: 
 ابيع عمر فبطل اخلالف إال ما الخطر فيه. 

 وبويع عمر فبطل اخلالف إال ما ال خطر فيه. 
بة ىف عمر مبا يشيد بفضله ويشهد بقدره ويكرب ىف أعني وقد تواترت أقوال الصحا

الناس أكرب من تقال فيه. ألن الذين قالوها أانس هلم حلوم راجحة، وألسنة صادقة، وعقيدة 
 راسخة، وقلوب الهتاب أن تقول احلق ىف إنسان.

ولكن الشهادتني اللتني هبما الواقع أدل على قدر عمر بني الصحابة من كل ما 
 ارة إىل العبارتني السابقني(قيل.) إش

ألن شهادة الواقع هى الشهادة الىت يقوهلا الصادق ابختياره وحياول الكاذب أن 
يكذب فيها فال يستطيع، وإّنا ُيوز الصدق والكذب فيما ميلكه اللسان أو ميلكه الشعور، 
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ومن وراء  أما الشهادة الىت تعرب عن نفسها بلغة الواقع فهى قائمة من وراء كالم األلسنة  
 . هوى النفوس : إنكارها كإنكار احملسوس الذى تقع عليه األيدى وال تغمض عنه العيون

وهكذا جند أن استطرادات العقاد تفسريية حتليلية توضيحية ، وال يشرتط أن يكون 
  . ما قبلها مبهماً حباجة إىل تفسري وتوضيح

عتبة بن ربيعة الىت   وهذا شاهد آخر .. يتحدث فيه العقاد عن قول أم أابن بنت
مل تقبل بعمر حني تقدم إليها خاطباً، حيث قالت : إنه رجل أذهله أمر آخرته عن أمر  

 دنياه ، كأنه ينظر إىل ربه بعينه. 
 : ويقول العقاد معلقاً  

 . والذى نعنيه من الوصف هو قوهلا عن ُمافة هللا أنه كان خيافه كأنه يراه بعينه  
إلميان هذا الرجل املتفرد إبميانه كما تفرد بكثري من شئونه.  فهو ىف احلق أصدق وصف   

إنه جتاوز حد اإلميان إىل حد الرؤية والعيان، وحقق مبالغات أىب الطيب املتنىب حني وصف  
 : الغاية القصوى من الشجاعة واحلكمة فقال

 جتاوزت مقدار الشجاعة والنهى            إىل قول قوم أنت ابلغيب عامل
ن من إميان ابلغيب فهو ال يبلغ ىف اليقني واحلضور مبلغ الرؤية ابلعني، ومهما يك

 وهى قولة عابرة من قائلة أصابت ما مل يصبه قائل، ولعلها ال تدرى مدى صواهبا.  
وهذا استطراد آخر من استطرادات العقاد ال فائدة كبرية فيه، مث إن الذى قالته أم 

ى هللا عليه وسلم : أن تعبد هللا كأنك تراه، فهى  أابن لعله مستوحى من قول رسول هللا صل 
مقولة مل تسبق إليها ، مث إن العرب عموماً جترى احلكمة على ألسنتهم ، وىف  كالمهم 

أابن  أم  مقولة  قيمة  مدى  للغلو ىف  داعى  فال  أن   . العابر،  للعملة  األخر  الوجه  ولكن 
أ افرتاضه  حالة  ىف  مفيدة كما  تكون  قد  العقاد  مكتبة  استطرادات  إبحراق  أمر  عمر  ن 
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 اإلسكندرية وردوده على ذلك .. فمن سات االستطراد كثرة االفرتاضات واالحتماالت.
وبسطها  القارئ  لدى  وأتكيدها  املعلومة  تثبيت  االستطرادات  هذه  فائدة  من  وإن كان 

  . أمامه
: يقتبس منه بعض مال  اثنياً  للعقاد جعلته  أن كثرة مالزمة سيد قطب  الواضح  مح  من 

إسالمه(  (عندما يتحدث العقاد ىف فصل    73أسلوبه، ومما هو شاهد على ذلك أنه ىف ص  
النفوس، تقرأ كالماً كأنه لسيد قطب، وذلك من   عن قدرة اإلسالم على إعادة صياغة 

، والشاهد  ..قوله : .. صفحة يقرأ فيها القارئ قبل كل شئ ماذا يصنع اإلسالم ابلنفوس  
  . لعقاد ألنه كان تلميذاً له أن سيداً هو من أتثر اب

 يكثر من السجع ىف ّناية الفقرات ، كما يظهر ذلك ىف الفقرة التالية:   اثلثاً :
يقول العقاد : وإنك لتكونن على ثقة من حقيقة واحدة ىف رهط حممد جتزم هبا   

وأنت آمن أن ختالف التاريخ فيما بطن وفيما ظهر .. وذلك أنه عليه السالم مل يربم قط 
يه غضاضة على أحد من أصحابه، وال سيما ىف مسألة االستخالف أو التقدمي لإلمامة  ف

والصالة ابلناس فكل الذى حدث فيها فهو الذى ُيمل ابلنىب من تقدير وتدبري ، وُيمل 
بصاحبيه من إيثار وتوقري ، وُيمل ابإلسالم من متكني وتعمري ، وانتفاع بعمل كل عامل 

 .، واقتدار كل قدير 
ذا نكون قد انتهينا من استعراض هذا الكتاب الرائع ، فرضى هللا عن الفاروق وهب

وأرضاه ، ورحم هللا كاتبنا الكبري عباس حممود العقاد الذى أوصيك بشدة عزيزى القارىء 
 بقراءة ما تطاله يدك من كتبه ، 
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 التعــــارف 
 األهداف: 

 حسين من ناحية:  طه يهدف هذا الباب إلى التعرف على

 ووالدته ووفاته. طه حسين ـ حيات

 ه. أسلوبـ 

  التي توالها.  مناصبالجوائز طه حسين وـ 

 .مؤلفات طه حسينـ 

 ـ الشيخان نبذة موجزة.

واإلسهام في تسليط الضوء على هذا األديب األلمعي الذي ترك بصمة 

 في األدب العربي.  
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 األهـــــداف
 

 طه حسني من انحية:  يهدف هذا الباب إىل التعرف على

 ـ حياته ووالدته ووفاته. 

 ـ أسلوبه. 

 ـ جوائز طه حسني واملناصب اليت توالها. 

 ـ مؤلفات طه حسني.

 موجزة.ـ الشيخان نبذة 

 واإلسهام يف تسليط الضوء على هذا األديب األملعي الذي ترك بصمة يف األدب العريب. 
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 طه حسين 
 من هو األديب واملفكر طه حسني؟

 ما هي أهم مؤلفاته؟
 الشيخان، ما مضمون هذا الكتاب؟

 طه حسني 
العربية األدبية  هو أديب وكاتب، ومفّكر، وشاعر مصري، من أبرز أعالم احلركة  

شهادة   على  احلاصلني  أوائل  من  وكان  العريب،  األدب  بعميد  لُّقب  العشرين،  القرن  يف 
الدكتوراه يف األدب العريب، وقد كتب العديد من املؤّلفات والرواايت، ومن أشهر كتاابته  

ليزية  اإلبداعية كتاب األايم الذي تناول فيه سريته الذاتية، وقد ترجم هذا الكتاب إىل اإلجن
 م. 1997وُنشر عام 

 حياة طه حسني
يف   اجلمعة  يوم  يف  ذلك  وكان  مصر،  صعيد  قرى  من  قرية  يف  طه حسني  ُوِلد 

 م.  1889اخلامس عشر من شهر تشرين الثاين عام 
الرغم من ذلك متّيز  إثر إصابته ابلرمد، وعلى  فقد بصره وهو طفل صغري على 

الذاكرة، وبدأ حياته   القرآن  ابلذكاء احلاّد وقّوة  العلمية ابلتحاقه يف كّتاب قريته، فحفظ 
عام   تعليمه، ويف  ليتّم  التحق ابألزهر  مثّ  املصرية،  1908الكرمي،  اجلامعة  إىل  انتسب  م 

عام   الدكتوراه  شهادة  على  منها  أيب 1914وحصل  )ذكرى  بعنوان  رسالته  وكانت  م، 
اك حصل على شهادة الدكتوراه  العالء(، مثّ أرسلته اجلامعة املصرية ببعثة إىل فرنسا، ومن هن

الثانية، وكانت رسالته بعنوان )الفلسفة االجتماعية عند ابن خلدون(، كما وحصل على 
السيدة  من  تزّوج  فرنسا  يف  تواجده  وأثناء  الروماين،  القانون  يف  العليا  الدراسات  دبلوم 

أّم أوالده )أمينة، ومؤنس(، وقد كان هلذه السيدة أثر كبري يف   الفرنسية )سوزان بريسو( 
 حياته، إذ كانت سنداً وعوانً له أثناء مسريته العلمية واألدبية. 

للتاريخ الرومايّن    عاد طه حسني من فرنسا ليبدأ حياته العملية، إذ ُعنّي أستاذاً 
واليوانيّن يف اجلامعة املصرية، مثّ ُعنّي أستاذاً يف اتريخ األدب العريب بكلية اآلداب، مثّ أصبح  

هل عام  عميداً  ويف  الكلية،  جلامعة 1942ذه  مديراً  مثّ  املعارف،  لوزير  مستشاراً  ُعنّي  م 
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م ُعنّي وزيراً للمعارف، ويف أثناء عمله كوزير جعل التعليم 1950اإلسكندرية، ويف عام  
عاد للعمل يف   1959إلزامياً وجمانياً، كما وأّسس عدداً من اجلامعات املصرية، ويف عام  

 غري متفرّغ، ورئيساً لتحرير صحيفة اجلمهورية.   اجلامعة بوظيفة أستاذ
 أساتذة طه حسني 

تلّقى طه حسني تعليمه على يديه،   يعّد الشيخ )حممد جاد الرب( أول أستاذ 
سيد    ( أمّههم؛  واألساتذة  الشيوخ  من  عدد  أيدي  على  تتلمذ  األزهر  إىل  انتقل  وحني 

أ املراغي، وحممد خبيت، وحممد عبده(،  فقد املرصفي، ومصطفى  املصرية  اجلامعة  ّما يف 
تتلمذ على أيدي؛ )أمحد زكي، وأمحد كمال ابشا، واملستشرق جويدي، وكرنك نللينو(،  

 وآخرون غريهم كثريون.
 وفاته:

 م. 1973وافته املنية يوم األحد يف الثامن والعشرين من شهر تشرين األول عام 
 أسلوب طه حسني  

تب اخلاّصة يف اختيار املفردات وصياغة  يعّرف األسلوب األديّب أبنّه طريقة الكا
العبارات، تعبرياً عن املعاين ألغراض التأثري واإلقناع، مع إبراز لشخصيته، وقد امتاز أسلوب 

 طه حسني خبصائص متّيزه عّمن سواه، وال يشرتك معه أحداً غريه، وذلك من خالل:
 الرتاكيب املوسيقية:   

ذ جيذب األذن إىل مساعها، مع تنويع يتميز أسلوب طه حسني بوقع موسيقي أّخا
يف التيار الصويت بشكل يتالءم مع ما يقصده من معىن، مع مراعاة البعد عن الراتبة يف 

 نغماته لكي ال ميّل املتلّقي، ولتحقيق مبتغاه استعان ببعض األساليب، وهي كااليت:
املعىن، وليس  اإلكثار من استخدام احملسنات البديعية اليت يقصد هبا الداللة على   

التحسني اللفظي أو املعنوي، ومن األمثلة على ذلك قوله )وقع يف نفسه أول األمر موقع 
 الغرابة الغريبة(، وقوله )فراغ فارغ كثيف(.  

استخدام أسلوب التتابع، وترديد النغمة لالبتعاد عن الراتبة، كقوله: )ينفق فيها 
ع ما يشاء الشيخ أن يقول، وما أكثر ما الساعات ُحلوة ُحرّة، يقول فيها ما يشاء، ويسم

كان الشيخ يقول(، ابإلضافة إىل استخدام أسلوب التنويع يف الكلمات مثل: ) كّلهم قد 
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عرفه، وكّلهم قد آثره ابحلب، والرفق، والعطف، وكّلهم قد أدانه من نفسه، ودعاه إىل أن  
 يزوره يف فندقه(.  

)استيقنوا أّن الثراء، والسعة، وخفض االستعانة أبسلوب الرتادف، وذلك يف قوله:  
العيش أشياء تعوق عن طلب العلم، وأّن الفقر شرط للجّد، والكد، واالجتهاد، والتحصيل، 

 وأّن غىن القلوب، والنفوس ابلعلم خري وأجدى من امتالء اجليوب واأليدي ابملال(.  
املعىن على  للداللة  اجلمل  يف  والتقابل  الكلمات،  يف  التضاّد  ، كقوله:  استخدام 

)فكان حاضراً كالغائب، ويقظاً كالنائم، ومل ينتظر أن تصلى العصر(. األسلوب الرتكييب 
أدى األسلوب الرتكييب الذي امتاز به طه حسني يف صياغة اجلمل إىل إيضاح املعىن، وجعله 

د حمكماً ومنطقياً، ما جيعل قارئه يشعر بقوة شخصية الكاتب، ومبقدرته الّلغوية الفّذة، وق
قوله:   ذلك  على  األمثلة  ومن  القرآنية  البنية  على  بعض كتاابته  يف  حسني  طه  اعتمد 
)ويتجّنبها الفىت ألنّه مل يكن يعرف لغة أجنبية( وهنا يّتضح أتثّره ابلنّص القرآين لقوله تعاىل  

َقى(، وقوله: )ينأون بدروسهم وطالهبم عن األزهر(، وهنا يتأثر بقو  َشأ له تعاىل:  )َويـََتَجنـَّبـَُها األأ
َهوأَن َعنأُه َويـَنأَأوأَن َعنأُه(.   )َوُهمأ يـَنـأ

أكثَر طه حسني من استخدام صيغة الغياب، أو ما يسمى ابملبين للمجهول، وقد  
فّضل هذه الصيغة على غريها من الصيغ اليت ميكن أن حتّل حمّلها من أفعال املطاوعة، ألّن  

عـل املبين للمجهول ضمن أساليب دقيقة مع أتدية  لّلغة العربية قدرًة فائقًة على اسـتخدام الف
وظيفة تعبريية، ووظيفة فنية ومجالية، وهذا غري موجود يف الّلغات األخرى، إذ إّن صيغة  
املبين للمجهول يف هذه الّلغات يّتخذ شكالً جامداً، فال اختالف يف تركيب الفعل سواء 

حسني هلذه البنية يؤّكد استقالليته وذاتيته    كان الفاعل معلوماً أم جمهواًل، كما أّن اختيار طه 
 يف اختيار أساليبه. 

ويتمّثل دور طه حسني يف أسلوبه هذا دور انئب الفاعل، أو املفعول الواقع عليه  
فعل الفاعل، أي أنّه ال يباشر األحداث بذاته، فضمري الغائب ال حيّقق إاّل حضوراً ضمنيا  

: )ومل ينَس صاحبنا قّط أنّه ُأجلس يف مكانه من  للكاتب، والنّص اآليت مثاالً على ذلك 
القطار حني بلغ روما وقد انتصف الليل، فلم َيربح مكانه ذاك إىل جانب النافذة إاّل حني 
بلغ القطار ابريس بعد ثالثني ساعة كاملة مل يتحّرك، وإّّنا كان أشبه مبتاع قد أُلقَي يف ذلك 

 يُنقل إىل موضع آخر(. املوضع، وانتظر حىت يبلغ القطار غايته ل
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مثل:   الدخيلة  ابملفردات  أيضاً  طه حسني  استعان  والعامّي  ابلدخيل  االستعانة 
)دهليز، تونة، سردين، خان( واليت جاءت يف قوله: )مثّ يبلغ الصيب بيته، فيدخل إىل غرفة  
هي أشبه ابلدهليز، قد جتّمعت فيها املرافق املاّدية للبيت(، وقوله: )فإذا أقبل املساء فقد 

ز يبيع ألهل احلي طعامهم من اجلنب، والزيتون، والطحينة، والعسل، ورمبا  كان احلاج فريو 
 ابع للمرتفني منهم علب التونة والسردين(.

كما أدخل طه حسني بعض املفردات العامية أبسلوب متناسق، حبيث ال يشعر 
الشيشة   القارئ ابلغرابة، أو عدم التوازن، ومن األمثلة على ذلك يف كتاابته قوله: )إّّنا قرقرة

يدخنها بعض جتار احلي ويهّيئها صاحب القهوة( ، وقوله: )كان أهل السعة منهم يذهبون  
إىل قهوة كوبري قصر النيل القريبة(، وقوله: )وخيتلس املتعة القصرية بني حني وحني، إن  
أتيح أن خيرج من حياته املألوفة إىل رايضه يف الضواحي، أو تنزّه يف احلدائق، أو جلسة يف  

 وة من القهوات(، فالكلمات )شيشة، قهوة، وقهوات، وكوبري( كّلها كلمات عامية. قه
 آراء وأفكار طه حسني   

اتسم أسلوب طه حسني ابلوضوح والسالسة، ودعا إىل احملافظة على ألفاظ الّلغة  
الفصحى   ابستبدال  تتمثل  اليت  اجلديدة  الدعاوى  ورفأض  وقواعدها،  الفصحى  العربية 
إىل   يؤّدي  هذا  ألن  الكلمات؛  وتسكني  اإلعراب  إبلغاء  تنادي  اليت  تلك  أو  ابلعامية، 

 إضعاف اللغة.
كما رأى طه حسني أن النحو القدمي معّقد، وحيتاج إىل تسهيل لُيظهر مجال الّلغة    

 العربية، فاقرتح فكرة )إحياء النحو( على إبراهيم مصطفى، وذلك بطريقتني:
 العلماء للنحو وشرحه ليكون قريباً وواضحاً. األوىل: تكون بتبسيط  
الثانية: تتمّثل ببعث القوة فيه للرتغيب يف دراسته ومناقشة كافة مواضيعه، فإحياء  

 النحو وبّث الروح فيه من جديد تعين إحياء األدب العريّب.
اندى طه حسني ابتباع طريقة العلم احلديث ىف الفكر واحلياة، وختليص األدب من 

البديهية املقررة اخلاطئة، كما ودعا إىل حرية الفكر، واستخدام نوع جديد من النقد  األمور  
ُعرف ابسم منهج الشّك الديكاريت للتحليل والتفسري، وهو منهج قائم على الشّك، يرفض 
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كّل املسّلمات املسبقة، ويدعو إىل البحث يف األصول، وتبين رأي جديد قائم على املنطق 
 واالستقراء.

 طه حسني واملناصب اليت توالها جوائز 
م  1946حصل طه حسني أثناء مسريته األدبية على عدد من اجلوائز، ففي عام  

حصل على جائزة )الدولة يف اآلداب( وذلك عن كتابه )على هامش السرية(، ويف عام  
م حصل على  1956م حصل على جائزة )الدولة التقديرية يف اآلداب(، ويف عام  1958

م حصل على قالدة النيل، وقبل وفاته أبايم يف 1965اليونسيف، ويف عام    ميدالية منظمة
املّتحدة، كما حصل على  1973عام   تلّقى جائزة حقوق اإلنسان من منظمة األمم  م 

عدد من األومسة من عدد من الدول، هي: سوراي، وتونس، والسينغال، والنمسا، وفرنسا، 
إبيطاليا، وجامعة مونبلييه بفرنسا، وشهادة    إضافة إىل حصوله على وسام من جامعة كلوسرت

الدكتوراه الفخرية من جامعة ليون، ومونبلييه، وأكسفورد، وابريس، وروما، وأثينا، واجلزائر، 
 ومدريد.

 مؤلفات طه حسني: 
 كتاب جتديد ذكرى أيب العالء
 كتاب من حديث الشعر والنثر

 كتاب رحلة الربيع والصيف 
 كتاب مرآة الضمري احلديث

 تاب من الشاطئ اآلخرك
 كتاب من أدبنا املعاصر 
 كتاب من لغو الصيف

 كتاب صوت ابريس 
 كتاب حديث املساء 
 كتاب حافظ وشوقي 
 كتاب نقد وإصالح
 كتاب تقليد وجتديد 
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 كتاب رحلة الربيع 
 كتاب الدميقراطية

 كتاب خصام ونقد
 كتاب يف الصيف
 كتاب نفوس للبيع 

 كتاب من بعيد
 كتاب أحاديث

 خواطركتاب 
 كتاب كلمات

 كتاب ألوان
معظم مؤلَّفات طه حسني اليت أغىن هبا املكتبة العربية هتدف إىل التحرر واالنفتاح 
الثقايف، مع احملافظة على الرتاث احلضاري العريب واملصري العريق، وفيما يلي شرح عن أهم 

 املؤلفات اليت تركها:  
 األايم:  

وعن   هو عبارة عن كتاب سرية ذاتية، يتحّدث فيه طه حسني عن مشوار حياته، 
ذكرايته منذ طفولته، مع التدرّج املرحلي حلياته، على حنٍو يتضمن دراسته يف األزهر واجلامعة 
املصرية، مثّ دراسته يف فرنسا ومعرفته للثقافة الغربية، كما وحيكي فيه كفاح شخص شاء له  
املبصرين العديد من  البصر، ولكّنه مل يفقد بصريته، فحّقق ما مل يستطع   قدره أن يفقد 

 حتقيقه، ويُعّد كتاب األايم مرآة تعكس أحوال اجملتمع املصري يف القرن العشرين. 
 يف الشعر اجلاهلي:  

يُعّد أحد أشهر كتب القرن العشرين، حيث أاثر هذا الكتاب ضجة كبرية ال زال  
صداها حىت اليوم، فقد عرّب فيه طه حسني عن آرائه يف األدب، ومن أشهر القضااي اليت 

 يف عدم صحة ِنسبة األدب اجلاهلي إىل عصره، وإّّنا إىل عصر فجر اإلسالم.   طرحها تكمن
 حديث األربعاء:  
أصل هذا الكتاب جمموعة من املقاالت األدبية اليت نشرت يف صحيفيت السياسة  
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واجلهاد يف كّل أربعاء، مثّ مجّعت فيما بعد يف كتاب يقع يف ثالثة أجزاء، وقد نشر اجلزء 
م،  1945م، واجلزء الثالث يف عام  1926م، واجلزء الثاين يف عام  2519األول يف عام  

اجلاهلية وحىت  العريب من عصر  األدب  اتريخ  الكتاب عن  وحتّدث طه حسني يف هذا 
والعباسي،   واألموي،  اجلاهلي،  الثالث،  العصور  احلديث، وعن عدد من شعراء  العصر 

 أيضاً.وتناول قصائدهم ابلشرح، والتحليل، والبيان، والنقد 
 على هامش السرية:  

هو كتاب تناول فيه طه حسني أبسلوبه اخلاّص ما جاء يف كتاب )السرية النبوية( 
البن هشام، وقد اعرتف طه حسني أنّه مل يضف هلذا الكتاب أي جديد، وأّن ما خطّه  

يُعّد املصدر األول   الذي  الكتاب  أثناء قراءة هذا  له  حلياة  قلمه هو جمرد خواطر طرأت 
 الرسول صلى هللا عليه وسلم منذ عصر اجلاهلية وحىت وفاته. 

 جتديد ذكرى أيب العالء:
قّدم طه حسني يف هذا الكتاب التارخيي األديب دراسة شاملة حلياة، ونشأة أىب  

العالء املعري، ومولده، وللعصر الذي عاش فيه، وتفاصيل بيئته وأتثري األحداث والظروف 
لعصر على حياته وأدبه، وآاثره األدبية، معتمداً يف ذلك على أسلوب  اليت سادت يف ذلك ا

 املوضوعية واملنهج العلمي.
 قادة الفكر:  

تناول طه حسني يف هذا الكتاب كيفية أتثري احلضارة اليواننية القدمية يف الفكر  
القدمية اليواننية  أّن احلضارة  واعترب  أساساً    األورويب عرب مراحل اترخيية طويلة ومستمرّة، 

الشعر هو أول  البشر من إجنازاهتا، وأّن  للحضارة األوروبية احلديثة اليت استفادت مجيع 
اليواننية، كما حتّدث عن أمهية الشعر ابلنسبة لإلنسان   البدوية  مظهر من مظاهر احلياة 
الذي يعرّب فيه عن مشاعره وأحاسيسه، مثّ انتقل إىل احلديث عن الفلسفة، وعن أمهيتها  

 كيل العقل اإلنساين. يف تش 
 ما وراء النهر:  

هي رواية سردية، يقّصها طه حسني بطريقة تشاركية مع القارئ، ليزيد من تفاعله 
املناسبة، وفيها يصّور أانساً   النهاية  القارئ  مع القصة اليت تركها بدون ّناية؛ ليختار هلا 
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 اإلصالح، وبّث  ظاملني طباعهم سيئة، وقد هدف طه حسني من هذه الرواية الدعوة إىل
 روح التفاؤل واألمل برغم الظلم. 

 الشيخان نبذة موجزة 
طه   املصري  واملفكر  لألديب  صدرت  اليت  واملؤلفات  األعمال  أشهر  أحد  هو 
حسني، حىت أن البعض عده أحد أفضل كتاابته وأمجلها لغواًي، وقد القى الكتاب ترحااًب  

 .عظيًما بني مجوع املثقفني حىت يومنا هذا
القارئ  ويتميز أسلوب طه حسني ابللغة اجليدة والتوصيف املميز، والذي جيعل 
يستمتع ابللغة ويذوب يف مجاهلا، وتصل به حد االندماج معها حىت يُقارب القارئ على 

 .إمهال الفكرة اليت يتناوهلا الكاتب أو يتغاضى عنها
صاحب رسول  أبو بكر الصديق يتحدث املؤلف عن سيدان كتاب الشيخان ويف

هللا صلى هللا عليه وسلم واخلليفة األول للمسلمني وعن سيدان عمر بن اخلطاب رضي هللا  
مسلمني، ويروي عنهما الكثري من القصص والرواايت اليت وردت يف عنه اخلليفة الثاين لل 

 .فضلهم ومناقبهم، واألحداث اليت حدثت يف عهديهما
الشيخان مها اخلليفتان الراشدان اللذان أتعبا من جاء بعدمها من اخللفاء؛ إذ مل 

بن   يبلغ أحٌد بعد عصر النبوة مبلغهما من العدل واحلكمة: »أبو بكر الصديق«، و»عمر
 اخلطاب«. 

أن كتب من  وقد وجد  الشيخني،   الكتاب عن  حتِدث »طه حسني« يف هذا 
سبقوه ذهبت يف التأريخ هلاتني الشخصيتني وأحداث عصرمها مذهب اإلفراط اترة والتفريط 
أخرى؛ فالبعض ابلغ يف تبجيلهما حدَّ التقديس، ونقلوا الرواايت غري املوثوقة عن زماّنما،  

ا منزلة  أو  وأنزلوها  إجنازاهتما  إنكار  إىل حد  قدرمها  آخرون  فيما خبسهما  الثابتة،  حلقائق 
 التقليل من شأّنما. 

أمَّا حسني، فيعرض مبوضوعية وإنصاف كبريين جلوانب من شخصييَت الصديق  
والفاروق، مستقرًًئ من صحيح ما نُِقل عنهما النهَج الذي انتهجه كلٌّ منهما يف: احلكم 

املعتدين ومريدي  والسياسة، وإعالء راي املسلمني، وصدِّ سهام  ة اإلسالم، وتوحيد كلمة 
 الفتنة. 

https://a5dr.com/wiki/%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%a8%d9%83%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82/
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 يقول يف مقدمة هذا الكتاب:
هذا حديث موجز عن الشَّيخني: أيب بكر وعمر رمحهما هللا، وما أرى أن سيكون 
فيه جديد مل أسبق إليه، فما أكثر ما كتب القدماء واحملدثون عنهما! وما أكثر ما كتب 
أُتيحت هلم  ما  البحث واالستقصاء  أيًضا! وأولئك وهؤالء جدُّوا ىف  املستشرقون عنهما 
وسائل البحث واالستقصاء، وأولئك وهؤالء قد قالوا عن الشيخني كل ما كان ميكن أن 

 .يُقال
ولو أين اطعت ما أعرف من ذلك ملا أخذت ىف إمالء هذا احلديث الذي يوشك 

نفسي من احلب هلما والربِّ هبما ما يُغريين ابملشاركة يف احلديث أن يكون ُمعاًدا، ولكين أجد  
عنهما، وقد رأيتين حتدثت عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف غري موضع، وحتدثت عن عثمان وعلي رمحهما  

 .هللا، ومل أحتدث عن الشيخني حديثًا خاصًّا هبما مقصورًا عليهما
ذاتيهما،   يف  ابلتقصري  شعورًا  ذلك  مع  نفسي  يف  وأجد  ىف الشيخان  أجد  كما 

 .ضمريي شيًئا من اللوم الالذع على هذا التقصري
وأان مع ذلك ال أريد إىل الثناء عليهما، وإن كاان للثناء أهاًل؛ فقد أثىن عليهما  
الناس فيما تعاقب من األجيال، والثناء بعد هذا ال يُغين عنهما شيًئا، وال جيدي على قارئ 

هللا عنهما يكرهان الثناء أشد الكره ويضيقان به أعظم هذا احلديث شيًئا، وقد كاان رضي 
 .الضيق

ل األحداث الكثرية الكربى اليت حدثت يف أايمهما؛ فذلك شيء  وما أريد أن أفصِّ
حدثون

ُ
 .يطول، وهو مفصَّل أشد التفصيل فيما كتب عنهما القدماء وامل

طع أبن وأان بعد ذلك أشك أعظم الشك فيما ُروي عن هذه األحداث، وأكاد أق
ما كتب القدماء من اتريخ هذين اإلمامني العظيمني، ومن اتريخ العصر القصري الذي وليا  
فيه أمور املسلمني أشبه ابلقصص منه بتسجيل حقائق األحداث اليت كانت يف أايمهما،  

 .واليت شقَّت لإلنسانية طريًقا إىل حياة جديدة كل اجلدة
لني إكبارًا يُوشك أن يكون تقديًسا هلما،  فالقدماء قد أكربوا هذين الشيخني اجللي

مث أرسلوا أنفسهم على سجيتها يف مدحهما والثناء عليهما، وإذا كان من احلق أن النيب 
ملسو هيلع هللا ىلص نفسه قد كذب الناس عليه، وكان كثري من هذا الكذب مصدره اإلكبار والتقديس، 
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مصادر الكذب فال غرابة ىف أن يكون إكبار صاحبيه العظيمني وتقديسهما مصدرًا من  
 .عليهما أيًضا

والقدماء يقصُّون األحداث الكربى اليت كانت يف أايمهما كأّنم قد شهدوها ورأوها 
رأي العني، مع أننا نقطع أبن أحًدا منهم مل يشهدها، وإّنا أرَّخوا هلذه األحداث أبخرى،  

ة، صادقًا كل وليس أشد ُعسرًا من التأريخ للمواقع احلربية ووصفها وصًفا دقيًقا كل الدق
 .الصدق، بريًئا من اإلسراف والتقصري

والذين يشهدون هذه املواقع ويشاركون فيها ال يستطيعون أن يِصفوها هذا الوصف  
الدقيق الصادق؛ ألّنم مل يروا منها إال أقلَّها وأيسرها، مل يروا إال ما عملوا هم وما وجدوا،  

 .وقد شغلهم ذلك عما عمل غريهم
الذى هو دائًما مشغول ابلدفاع عن نفسه واتقاء ما يسوقه إليه  وما ظنك ابجلندي  

خصمه من الكيد؟! أتراه قادرًا على أن يالحظ ما حيدث حوله، وما حيدث بعيًدا عنه من 
 .اهلجوم والدفاع، ومن اإلقدام واإلحجام؟! هيهات! ذلك شيء ال سبيل إليه 

أن حيقِّقوا عواقب   املتقنون  املؤّرِخون  يستطيع  انتصار وإّنا  يكون من  املواقع وما 
جيٍش على جيٍش واّنزام جيش أمام جيش، وما يكون أحيااًن من إبطاء النصر أو إسراعه، 
ومن طول املواقع أو قصرها، ومن امتحان اجليشني احملرتبني مبا يكون فيهما أو يف أحدمها  

، وما يكون هلذه  من كثرة القتلى واجلرحى، ومن اخلطط اليت يتخذها القواد للهجوم والدفاع
 اخلطط من جنح أو إخفاق. 

إن اضطر اجليش املنهزم إىل عبور ّنر   —فأما إحصاء القتلى واجلرحى والغرقى  
وإحصاء املنهزمني، بل إحصاء اجليوش نفسها قبل أن تلتقى وحني تلتقي،    —أو قناة  

قدمية حني  فشيء ال سبيل إليه، وال سيما ابلقياس إىل األحداث اليت كانت يف العصور ال
مل يكن هناك إحصاء دقيق، وحني مل يكن للناس علم مبناهج البحث واالستقصاء وحتقيق  

 .أحداث التاريخ
وقدماء املؤرخني من العرب مل يعرفوا من أمر هذه األحداث الكربى إال ما تناقله  

وحدهم، الرُّواة من العرب واملوايل، فهم إّنا عرفوا اتريخ هذه األحداث من طريق املنتصرين  
بل من طريق الذين مل يشهدوا االنتصار أبنفسهم، وإّنا نُِقلت إليهم أنباؤه نقاًل أقل ما  
ميكن أن يُوَصف به أنه مل يكن دقيًقا، وهم مل يسمعوا أنباء هذا االنتصار من املنهزمني بني 
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واحًدا هو  فـُرأٍس وروٍم وأمٍم أخرى شاركتهم ىف احلرب وشاركتهم يف اهلزمية، فهم مسعوا صواًت  
 .الصوت العريب

وأيسر ما جيب على املؤرخ احملقق أن يسمع أو يقرأ ما حتدَّث به أو كتبه املنهزمون 
 .واملنتصرون مجيًعا

واألحداث الكربى اليت كانت أايم الشيخني خطرية يف نفسها، تبهر الذين يسمعون  
تكثرون، وال إىل أن حييطها  أنباءها أو يقرؤوّنا، فليست يف حاجة إىل أن يتكثر يف روايتها امل

الرواة مبا أحاطوها به من الغلو واإلسراف؛ فردُّ العرب إىل اإلسالم بعد أن جحدوه، وإخراج  
الروم من الشام واجلزيرة ومصر وبرقة، وإخراج الفرس من العراق والقضاء على سلطاّنم ىف  

ا العصر القصري  بالدهم؛ كل هذه أحداث ال سبيل إىل الشك فيها وال يف وقوعها ىف هذ
أثناء خالفة الشيخني، وهي أحداث تصف نفسها وتدل على خطورهتا وليست حمتاجة  

 .إىل املبالغة يف وصفها؛ ألّنا فوق كل مبالغة، مع أّنا حقائق ال معىن للشك فيها
من أجل هذا كله، أعرض عن تفصيل هذه األحداث كما رواها القدماء وأخذها 

 .ال حتقيقعنهم احملدثون يف غري حبث و 
وأان أعتقد أن املؤرِّخ حني يقول: إن عصر الشيخني قد شهد انتصار املسلمني  
على الروم، وقضاء املسلمني على دولة الفرس، قد قال كل شيء، وسجل معجزة مل يعرف 

 .التاريخ هلا نظريًا
أان إذن ال أُملي هذا احلديث ألثين على الشيخني، وال ألفصل اتريخ الفتوح ىف 

أبنيِّ عصرمها أريد أن أعرف وأن  أريد إىل شيء آخر خمالف هلذا أشد اخلالف،  ؛ وإّنا 
كما يصورها ما نعرف    —رمحهما هللا    —لقارئ هذا احلديث شخصية أىب بكر وعمر  

من سريهتما، وكما تصورها األحداث اليت كانت ىف عصرمها، وكما يصورها هذا الطابع 
والذي كان له أعظم األثر فيما خضعت له   الذى طبعت به حياة املسلمني من بعدمها،
 .األمة العربية من أطوار، وما جنم فيها من فنت

ويقول الرواة: إن عمر قال عن أيب بكٍر: إنه أتعب َمنأ بعده. وليس من شك يف  
أن عمر كان أشدَّ من أيب بكر إتعااًب ملن جاء بعده؛ فسرية هذين اإلمامني قد ّنجت  

، ويف إقامة أمور الناس على العدل واحلرية واملساواة ّنًجا شقَّ  للمسلمني يف سياسة احلكم 
طوًعا أو كرًها   —على اخللفاء وامللوك من بعدمها أن يتبعوه؛ فكانت نتيجة قصورهم عنه  



126 

 

 

 

هذه الفتنة الىت قُِتَل فيها عثمان رمحه هللا، واليت جنمت منها فنت أخرى، قُِتَل فيها علي    —
في وُسِفكت  عنه،  هللا  األمة رضي  فيها  وانقسمت  ُتسَفك،  أن  هللا  دماء كثرية كره  ها 

 .اإلسالمية انقساًما ما زال قائًما إىل اآلن
 —والذي قصر عنه بعدمها اخللفاء وامللوك    —هذا النهج الذي ّنجه الشيخان  

هو الذي أريد أن أعرفه وأجلوه لقارئ هذا احلديث، وأستخلص منه بعد ذلك شخصية 
 .ا هللاأيب بكر وعمر رمحهم

وال أذكر ُعسر هذا البحث، وال ما سأبذل فيه من اجلهد، وما سأتعرض له من 
املشقة، وما سيعرض يل من املشكالت؛ فكل من حياول مثل هذا البحث ال بد من أن 

 يوطن نفسه على كل هذا العناء، ومن أن يستعني هللا عليه.
لط الضوء من خالله  هبذه الكلمات أّنى طه حسني هذا الكتاب املفيد، والذي س

 على كثري من املواقف حلياة الشيخني وسريهتما. 
 

 التمارين 
 األسئلة:

 ـ حتدث عن أبرز احملطات يف حياة طه حسني.
 ـ ما هي أبرز اجلوائز اليت حصل عليها طه حسني؟ 

 ـ عدد مؤلفات طه حسني وحتدث عن اثنني منها ابلتفصيل.
 حسني. ـ حتدث ابختصار عن كتاب الشيخني لطه 
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 أهداف 
بعد قراءة هذه الوحدة، يجب أن يكون الطالب/الطالبة قادراً على األمور  

 اآلتية: 

 صريةالقصة القتعريف 
 لقصة القصريةا اهلدف من 

 لقصة القصرية ومميزات  خصائص
 عناصر القصة القصرية 

 أبرزأعالم مصطفى لطفي املنفلوطي
 أعماله األدبية  سرية مؤجزة مصطفى لطفي املنفلوطي

 القصة الذکرى للمنفلوطي 
: 
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 القصة القصيرة 

املهمَّة، إذ أوىل األدابء هلا اهتماًما كبريًا، وسار  تعدُّ القصَّة القصرية واحدًة من الفنون األدبية  
يف كتابتها الكثري منهم، فضالً عن سعة الدراسات األدبية والنقدية والتحليلية اليت قامت عليها،  

 ولكي نقف على أبرز احلدود املعرفية هلا ميكن إجياز الكالم عليها مبا أييت : 
 تعريف القصة القصرية :  

والناظ الدارس  اليت  جيد  التعريفات  من  عدًدا كبريًا  احلديثة  والنقدية  األدبية  املدوَّنة  يف  ر 
وِقَصرًا،  طوالً  التعريفات  هذه  وتفاوتت  القصرية(،  )القصة  املصطلح  هذا  على  ُوِضَعت 

 وتفصيالً وإمجااًل، ولعلَّ أشهرها : 
ارسٍة فَ نِ يٍَّة َمدودِة هي : َسْرٌد َمكُتوٌب أو َشَفويٌّ، يَُدوُر حوَل َأحَداٍث ََمُدودٍة، يف ممَُ  -

 .  (1) الزََّمان والَفضاِء والكتابةِ 
 .  (2) وقيل : ِهَي َنصٌّ َسْرديٌّ ُموَجٌز قَائٌم على َموضوٍع ُُمَتَصٍر، َسرِيٍع، ُمَكثٍَّف وََمِكي ٍ  -

هذان أشهرا تعريفني للقصَّة القصرية، على أنَّنا جند عشرات النقَّاد َمن أسهب وأطال يف  
 تعريفها، فضمَّنه جمموعة من عناصرها وأركاهنا، وميكننا مجع تعريفها ابآليت : 

هي : جنس أديبٌّ حكائيٌّ يتَّسم ابإلجياز والتكثيف، فال يتجاوز عشرة آالف كلمة، يعّبِ   
، وال يشرتط يف أحداثها الواقعية بل قد تكون خيالية.   عن حدث َمدَّد يف زمن معنيَّ

 ة : اهلدف من القصة القصري 
ا تؤدي جمموعة من األهداف  ال ختتلف القصة القصرية عن غريها من الفنون األدبية يف أهنَّ

 املرجوة منها، وهي : 
هتدف القصة القصرية إىل تقدمي موقف ُمعنيَّ يف احلياة، وغالًبا ما تعتمد على   .1

 شخصية واحدة أو عدَّة شخصيات جيمعها مكان واحد . 

 
 .  181، ص 1985الكتاب اللبناني، بيروت، ينظر : معجم المصطلحات األدبية المعاصرة، الدكتور سعيد علوش، دار  (  1)

- 145م، ص 2000ينظر : القصة الفرنسية القصيرة، رينيه غودين، ترجمة : الدكتور محمد نديم خشفة، دار فصلت، حلب،  (  2)

491   . 
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ْغُمورِيَن يف اجملتمع، والتَّنبيه على الوعي احلادِ  الَّذي  حتاول القصة التعبري عن   .2
َ
حال امل

 أدَّى إىل وحشيَّة اإلنسان، وَماولة الرتكيز على املصري الفردي وهو مع اجلماعة . 
 خصائص القصة القصرية :

األخرى،  تنماز القصة القصرية مبجموعة من اخلصائص اليت تنفرد فيها عن األنواع األدبية النثرية  
 :    ( 3) وميكن إجياز هذه اخلصائص ابآليت 

تقتضيه من   .1 ما  وفق  احلوارية، على  أو  السردية  الرواية  القصرية على  القصة  تعتمد 
 مضمون وشخوص.  

واحملسنات   .2 اللفظي  التكلُّف  عن  وبُ ْعِدها  األلفاظ ووضوحها  بسهولة  القصة  تتسم 
ب التنوعات اللغوية املتعددة، وهو ما أدى  البديعية العالية، فهي مكتوبة يف الغالب بلغة تستوع 

 إىل انتشارها.  
ِصَغُر حجمها قياًسا بغريها من األعمال األدبية النثرية، كالرواية واملسرحية وغريمها،   .3

 فكانت هذه اخلاصِ يَّة سبًبا يف انتشارها الواسع لدى القرَّاء . 
اإل  .4 الواقع  الكاتب  حياكي  إذ  ابلواقعية،  القصة  أحداث  إىل  تتَّسم  للوصول  نساين، 

 اهلدف الذي يريده، وإحداث تغيري فكريٍ  أو سلوكيٍ  يف اجملتمع .  
ليحث    .5 األديب  يطلبه  الذي  األساسي  الدافع  وهي  التشويق،  على  القصة  حتتوي 

 القارئ على قراءة قصته ومتابعة جمرايهتا .  
تض  .6 اليت  الصغرية  التفاصيل  بعض  تتخلَّله  الذي  أسلوهبا ابإلجياز  في على  اتصاف 

 الشخصيات طابع الواقعية .  
 جتنُّب استعمال التشبيهات األدبية والفنية الذي خُترِج القصة عن الواقعية .   .7
 أيخذ اخليال فيها مكاًًن كبريًا، ليضفي عليها جوًّا ساحرًا يربط القارئ أبسلوهبا األديب.   .8
رايهتا والتفاعل  َتِصُف القصة البيئات والشخصيات وصًفا دقيًقا، فيتخيَّل القارئ جمُ  .9

 .معها 
 

 وما بعدها . 14( ينظر : فنون النثر الحديث، الدكتور حسني محمود وجماعته، ص 3)
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 عناصرها : 
ال خيلو أيُّ نص أديبٍ  من جمموعة من العناصر اليت تضبطه وترفعه ملستوى النتاج األديب، فإذا  
الصنعة األدبية   فيه  العناصر اضطربت  النص من عنصر واحد أو أكثر من هذه  خال هذا 

 اجلمالية، وميكن حتديد عناصر القصة القصرية ابآليت : 
تعدُّ الشخصيَّات من أبرز عناصر القصة القصرية، ونقصد هبا الشخصيَّات     :الشخصيات .  1

ها، فيقع عليها تصوير احلدث، فريتبطون بدوافعه، فتختلف   الَّيت حُتَر ِك أحداث القصة وتسريِ 
 هذه الشخصيَّات حبسب واضع القصَّة، فنجدها شخصيات واقعيَّة أو خياليَّة . 

 :قسمني وتقسم الشخصيات على  
وهي الشَّخصيَّات اليت تؤدِ ي دورًا ابرزًا يف تسيري جمرى األحداث،     :أ. الشخصيَّات الرئيسة 

 .ويدور موضوع القصة حوهلا  
وهي الشَّخصيَّات اليت ترتكز عليها الشخصيَّات الرئيسة يف تسيري     :ب. الشخصيات الثانوية 

 .احلدث وتبديله   األحداث، دون أن يكون هلا دوٌر مباشر يف تغيري جمرى 
وهو السبب الرئيس والدافع األساسيُّ لقيام القصة وحدوثها، ويسمَّى الفعل     :. احلدث 2

 .القصصي  
 .وهو الوقت الذي جتري فيه أحداث القصَّة    :. الزمان 3
 .وهو املوقع الذي تدور فيه أحداث القصة  : . املكان 4
 من اللبنة األساسية للفكرة، مروًرا  . احلُْبكة : وهي طريقة تسلسل أحداث القصة، ابتداءً 5

 بنقطة الذروة اليت تتأزَّم فيها األحداث وتتعقد . 
وحتتوي القصة القصرية على ُحْبكة واحدة فقط، وهي العنصر األساسيُّ الذي يستند إليه  

 عنصر التَّشويق، فإذا أتزَّمت األحداث وتعقَّدت زادت نسبة التَّشويق لدى القارئ . 
 كة من عدَّة مفاصل مهمَّة، وهي :  تتكوَّن احلُبْ 

املقدمة : وهي الَّيت متهِ د ملعرفة القصة، فتكون أشبه ابلباب الذي يدخل منه اإلنسان إىل   - 
 البيت .  

 .تسلسل األحداث من أوهلا إىل النتيجة النهائية، أو الفكرة الرئيسة املطروحة يف القصة    - 
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ا تربط  نقطة الصراع : وهو من أبرز عناصر احلُبْ   -  كة، فال تقوم احلُْبكة يف القصة إالَّ هبا، ألهن 
 بعض األحداث ببعض، وحتر ِك ُحْبكَة القصَّة كلَّها . 

. اللغة : وهي الوسيلة الوحيدة الَّيت يعّبِ  هبا األديب عمَّا يف نفسه، فيعّبَّ عن كلِ  ما يرد يف  6
 عن أنَّ مجالية القصَّة متوقفة  القصَّة من شخصيَّات وأحداث وُحْبكة وغريها ابللغة، فضالً 

 على ُحسن استعمال اللغة . 
وهي النِ هاية الَّيت يعلن فيها الكاتب عن حتلحل عقدة القصَّة وتفكُّك ُحْبكها،     :. احلل  7

القصَّة   هناية  الكاتُب  فيرتك  العنصر،  هذا  حُيَذُف  وقد  هنايتها،  على  القصَّة  مبشارفة  ُمؤذًًن 
 .ابملشاركة يف توقُّع هناية القص ة وإجياد حلٍ  حلُْبكتها مفتوحًة، ليسمح للقارئ  

 سرية موجزة للمنفلوطي : 
َفُلوِطي . امسه ونسبه: َن ْ

 هو ُمْصَطَفى ُلْطِفي بُن َُمَمَّد ُلْطِفي بِن َُمَمَّد َحَسن ُلْطِفي امل
َفُلوط، وهي إحدى مدن َمافظة أسيوط، الواقعة   والدته وعائلته :  ُوِلَد األديُب يف مدينة َمن ْ

م(، من أسرة عربية شريفة  1872جنويب القاهرة، وتسمَّى الوجه القبلي مبصر، يف العام )
املبارك، ومنه إىل الرسول َممد  ي الفرع احُلَسيين  ، فاشتهرت عائلته ملسو هيلع هللا ىلص  نتهي نسبها إىل 

ابلتَّقوى والعلم واملعرفة، فكان أبوه قاضًيا يف مدينته ونقيًبا ألشرافها وزعيًما ألسرته، فضالً  
 شراف. عن ذلك فقد نَ َبغ يف أسرته خالل قَ ْرنني عدٌد كبرٌي من الُقَضاة الشرعيُّون ونقباء األ

بدأ نبوغ املنفلوطي العلمي مبكرًا، فحفظ القرآن الكرمي وهو يف سنِ  التاسعة من   دراسته : 
عمره، وبعدها أرسله أبوه إلكمال دراسته يف القاهرة، فاخنرط يف الدراسة ابألزهر الشريف،  

للغة  فدرس العلوم املختلفة كعلوم القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف والفقه والتاريخ وا
العربية، واطَّلع على أمهات الكتب الرتاثية، ككتاب األغاين والعمدة والعقد الفريد والبيان  

 والتبيني وغريها . 
واتَّصل ابلشيخ َممد عبده اتصاالً وثيًقا وتتلمذ له وتلقَّى عنه أوىل دروسه يف علم البيان  

عظم أخصَّائه، وهو ما دعا واملنطق والتفسري، فنَ َبَغ يف حلقاته حَّتَّ صار أجنب طالبه وأ
الشيخ َممد عبده الحرتامه واإلعجاب به إعجااًب شديًدا، فكان الشيخ َممد عبده أحد  

 الثالثة الذين أتثر هبم املنفلوطي كثريًا . 
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وما زال األديب املنفلوطي منقطًعا إىل األزهر حَّتَّ وفاة الشيخ َممد عبده، فقرر حينها  
 بقي من حياته يف مدينته منفلوط .االنقطاع عن األزهر وقضاء ما 

مل يلبث طويالً يف مدينته فراسل جمموعة من الصحف، ومنها جريدة )املؤي د(، منذ سنة  
م(، لينشر فيها مقاالته األدبية، فَ َعَلْت شهرته بعد نشر املقاالت األسبوعية حتت 1907)

 عنوان )النظرات( . 
َوِلَ األديب جمموعة من األعمال اإلدارية، ومنها أعمال كتابية يف وزارة    أعماله اإلدارية:

م(، ووزارة احلقانية يف العام  1909املعارف العمومية بعنوان )َمرر عريب( يف العام )
(1910( العام  يف  التشريعية  اجلمعية  وسكراترية  يف 1913م(،  وأخريًا  م(، 

 تويف.   سكراترية جملس النواب، واستمر فيها إىل أن
ترك لنا هذا األديب جمموعة طيِ بة من األعمال األدبية، ومنها : النَّظرات، ويف   مؤلفاته:

وُمتارات   وجمدولني،  برجراك،  دي  سريانو  أو  والشاعر  والعّبات،  التاج،  سبيل 
 املنفلوطي وغريها .

 .  (4) م( 1924: تويف األديب املنفلوطي يف العام )وفاته
 خصائص أسلوبه األديب : 

يعدُّ هذا األديُب ًَنبغًة من نوابغ العرب يف اإلنَشاِء واألدِب، إذ انفَرَد أبسلوٍب فينِ ٍ  
 نِقيٍ  جتلَّت به مقاالته وكتبه، فضالً عن أنَّ له ِشْعرًا جيِ ًدا، متثَّلت يف لغته الر ِقَّة والُعذوبة .  

 وميكن حتديد مواصفات أدبه يف النقاط اآلتية : 
 ابلطَّْبع الذي يصنُع أديًبا مبتكرًا ممتازًا له طريقة مستقلَّة .امناز أدبُه   .1
أحسن املنفلوطي التعبري عن الروح األدبية يف ذلك العصر، يف الوقت الذي أخفق  .2

 يف هذا التعبري كثرٌي من األدابء . 
عليه  .3 فغلبت  اجملتمع،  صميم  عن  املعّبِ   الواقعي  ابحِلسِ   املنفلوطي  أدب  اتَّسم 

اجملتمع ومشكالته    االجتماعية  املثاِل، ألهنا متسُّ روح  الطبيعي  املتأث ِرة ابملذهب 
 

  –  320/ 1، ومشاهير شعراء العصر 270ـ  268، والكنز الثمين 240ـ  239/  7( ينظر تفصيل سيرته في : األعالم، للزركلي 4)

341     . 
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 .  وآالمه وآماله
وصفه   .4 حَّت  والعاطفية،  النفسية  والتحليالت  األسلوب  بسهولة  اتَّصفت كتاابته 

َعة فيه .   الزايت أبنه قطعة موسيقية يف ظاهره وابطنه ال َصن ْ
 لُّف .  غلب على أدبه التشويق القصصي اخلاِل من التك .5

 كتاب العربات : 
يعدُّ كتاب )العّبات( من أبرز املؤلفات األدبية اليت وضعها املنفلوطي يف عصره، فهي  

أبسلوب بليغ وَنْسٍج َرقيق وقوَّة مؤثرة يف النفوس، فهي جمموعة قصصية قصرية، تتسم    مكتوبة
 ابحلزن املعّبِ  عن آالم الناس وأحزان اجملتمع .   

 الذكرى )من العربات( نبذة موجزة : 
تعدُّ قصة الذكرى من القصص اليت استلهمها األديب من التاريخ اإلسالمي، ليعّبِ  

ي املسلمني، وصاغها أبسلوب أديب شائق ومجيل وبديع، جيد  عن صورة من صور مآس
 القارئ نفسه مرتبطًا معها أشدَّ ارتباط، ولكي يقف القارئ عليها سأوجزها يف اآليت :

ِلِك ِفْرِديَناْند    (5) َوَقَف أبُو َعبِد هللِا آِخِر ُمُلوِك ِغْرًَنطَةَ 
َ
بَ ْعَد اْنِكَسارِِه أَماَم ُجُيوِش امل

ِلكِة إيزَاِبالَّ 
َ
َعَلى َشاِطِئ اخلَليِج الرُّوميِ  حَتَت َذيِل َجَبِل طَارٍِق، قَبَل نُ ُزولِِه إىَل السَِّفينِة  (6) وامل

الذَّاِهبِ  ُمْلِكِه  َعَلى  فَأَْلَقى  أَْفرِيقيا،  إىَل  حِلَْمِلِه  ِة  َعدَّ
ُ
ُمبَ لََّلًة   امل إالَّ  َيْسرَتِْجْعَها  مَل  َطِويَلًة  َنْظَرًة 

 اِبلدَّْمِع . 
َا يَ ْنَحِدُر إلَيِه ِمن  ِه ِبَصوٍت َكأمنَّ فَإنَّه َلَواِقٌف َموِقَفُه هَذا، إذ َأَحسَّ َهاتًِفا يَ ْهِتُف اِبْسِْ

نَ َعْم .. َلَك أن تَ ْبِكي أيُّها  َعْلَياِء السََّماِء، فَإَذا َشيٌخ ًَنِسٌك ُمتَِّكٌئ َعَلى َعَصاُه يَ قُ  وُل : 
ِلُك السَّاِقُط عَلى ُمْلِكَك ُبَكاَء النِ َساِء، فَإنََّك مَل حَتَْتِفْظ ِبِه اْحِتَفاَظ الر َِجاِل. 

َ
 امل

 
هي حاضرة ملك بني األحمر في األندلس وهي آخر مدينة بقيت في يد العرب* بعد جالئهم من اكثر بالد األندلس, فلما جلوا    ( 5)

 األندلس جميعها.عنها تم بذلك جالؤهم من 

كانت إسبانيا في أواخر حكم العرب في األندلس عبارة من عدة ممالك صغيرة انضم بعضها إلى بعض فأصبحت ملكتين قويتين  (  6)

م( واتحدا على طرد العرب من ١٤٩٦هما : )األراغون، وقشتلية(، فتزوج فرديناند ملك األراغون بايزابيال ملكة قشتلية سنة )

 ما ذلك بعد حروب كثيرة. غرناطة، فتم له
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إنَّك َضِحْكَت اِبأَلْمِس َكِثريًا, فَاْبِك اليوَم مبِْقَداِر َما َضِحْكَت ابأَلْمِس، فالسُّروُر  
 اِة َواحلُْزُن لَيُلَها, َواَل يَ ْلَبُث الن ََّهاُر السَّاِطُع أن يَ ْعقَبُه الَليُل الَقاِِتُ.هَنَاُر احلَيَ 

ِصرَي الَِّذي ِصْرُِت  
َ
ِل َفوَق هذه الصَّخرِة اي َبيِن اأَلْْحَِر َسبعُة أَْعَواٍم أَنَتِظُر ِفيَها َهَذا امل

ايِر، رِْحَلًة الَ َرْجَعَة  إليه، وأَتَ َرقَّب السَّاَعَة الَّيت أََرى ِفيَها آخِ  َر ُمْلِك َمِلٍك يَرَحل َعن َهِذه الدِ 
ْلَك الَّذي يَ َتوىلَّ أَْمَره اجلَاِهُلوَن اأَلْغِبَياُء ال َدَواَم َله َواَل بَ َق اَء 

ُ
 . ِمن بَعِدَها, ألين ِ أَعَلُم أنَّ امل

اِدِث مَل يَ ْبَق يف إْفرِيقية َحيٌّ ِمن َبيِن  بَعَد ُمُروِر أَْربَ َعٍة َوِعْشرِيَن َعاًما َعَلى تِْلَك احلَوَ 
 
َ
رْج اأَلْْحَِر إالَّ َفًَّت يف الِعشرِيَن ِمن ُعُمرِِه اْْسُُه )َسِعيٌد(، مَل يَ َر ِغْرًَنطََة َوالَ َقْصَر احلَْمرَاِء َوالَ امل

، َفكاَن الَ يَ َتَمَّنَّ َعَلى هللِا  (7) وال َجنَّة الَعرِيف وال هَنر ِشِنيل َوالَ َعنَي الدَّْمِع َوال َجَبَل الث َّْلجِ 
 ِمْن ُكلِ  َما يَ َتَمَّنَّ اْمُرٌؤ َعَلى َربِ ِه يف َحَياتِِه ِإالَّ َأن يَ َرى ِغْرًَنطََة َساَعًة ِمن َزَماٍن، َيْشِفي هِبَا 

ْهُر ِبِه بَعَد َذِلَك َما َيَشاُء .  (8)ُغلَّةَ   نَ ْفِسِه, ُُثَّ لَيْصَنع الدَّ
لََّما َهمَّ اِبلذََّهاِب إلَيَها قَ َعَد ِبه َعن َذِلَك َأن َورَاَءُه َعُجوزًا ِمن أَْهِلِه َمرِيَضًة, َحَّتَّ  وََكاَن كُ 

َتَة إىَل َشاِطئ َمَلَقة, ُُثَّ اْْنََدَر ِمنَها إىَل ِغْرًَنطََة ُمتَ َنكِ رًا    َوافَاَها َأَجُلَها، فَ رَِكَب الَبْحَر ِمن َسب ْ
يف ِجَباِل األنُدُلِس َوُسُهوهِلَا َحَّتَّ بَ َلَغ   (9)َريبٍ  ِمن َأِطبَّاِء اأَلعَشاِب، يَ تَ بَ قَّلُ يف ثَوٍب طَِبيٍب عَ 

ديَنِة فَ رَأى َعَلى البُ ْعِد أَبْ رَاَجَها الَعِقيِقيََّة احلَمرَاَء (10)َضاِحيَ تَ َها َساَعَة اأَلِصيلِ 
َ
, ُُثَّ اْلتَ َفَت إىَل امل

 
 ( هذه أسماء أماكن معروفة في غرناطة، وهي :7)

قصر الحمراء: وهو مقر ملوك بني األحمر، وأحد القصور العظيمة في مدينة غرناطة, بل أعظم قصور العـالم، وال يزال من 

 أكبر اآلثار التاريخية حتى اليوم .

 شبهونه بغوطة دمشق .ومرج غرناطة, مشهور بجمال منظره وإطراد مياهه وي

 وجنة العريف بستان عظيم جدًّا بغرناطة فيه قصور ومباٍن ومنازه كثيرة. 

 ونهر شنيل : أعظم أنهار غرناطة, وهو يخترق المدينة من أعالها إلى ادناها . 

 وعين الدمع : جبل بظاهر غرناطة به حدائق جميلة وبساتين .

غرناطة، ال يكاد يفارقه الثلج صيفًا وشتاء، وتجري منه ينابيع كثيرة وأنهار وجبل الثلج : أحد جبال المدينة، ويقع جنوب 

 صغيرة تسقي ما يحيط بها من الرياض والبساتين.

 ( ُغلَّة الشيء : ِشدَّتُه َوَحَراَرتُهُ، قلَّ أَو َكثَُر . 8)

 ( تبقل : خرج لطلب البقل .9)

 اعة العاشرة عند العرب .( ساعة األصيل : وهي إحدى ساعات العشاء، وتوافق الس10)
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, ُُثَّ َصاَح ِبَصوٍت َعاٍل َردََّدْتُه الَغااَبُت يَ ُقوُل : َهَذا ِمريَاُث آاَبِئي  (11) لشََّماءَ َوِقَباهَبَا الَعالَِيَة ا
اأَلْطاَلِل  أَيِدي  َبنَي  ْفُجوِع 

َ
امل الثَّاِكِل  يََديِه َكَوقْ َفِة  َبنَي  َوقْ َفٌة  ِمْنُه إالَّ  يَ ْبَق ِل  مَل  َوَأْجَداِدي، 

َواِرِس.  البَ َواِل َواآلََثِر الدَّ
َوِغطَاِء السََّماِء، فَ َلْم َيْسَتِفْق   (12) ُُثَّ تَ َوسََّد ِذرَاَعُه َواْستَ ْغَرَق يف نَوِمِه َبنَي َوطَاِء اأَلْرضِ 

َحَّتَّ َمَضْت َدوَلُة الَليِل، َفَمَشى إىَل هَنٍْر َجاٍر يف َسْفِح اجلََبِل َفَصلَّى ِعْنَدُه َصاَلَة الَفْجِر, ُُثَّ 
ْد يف طَرِيِقِه َمن يُ رْ  َِديَنِة يُ َفتِ ُش َعن َخاٍن أَيِوي إلَيِه فَ َلْم جيَِ

 ِشُدُه إىَل طََلبِه.اْْنََدَر إىَل امل
وإنَّه َلَكَذِلَك إذ انْ َفَتَح َبنَي يََديِه اَبُب َقْصٍر َعِظيٍم َوإَذا فَ تَ اٌة إْسَبانِيٌَّة َخارَِجٌة ِمْنُه، 
َذَهِبيًّا َصِغريًا،   َصِليًبا  َوأَْرَسَلْت َعَلى َصْدرَِها  َأْسَوَد َشفَّافًا،  َوْجِهَها ِِخَارًا  َأْسبَ َلْت َعَلى  َقد 

َقدََّس . وَ 
ُ
 َمَشى َورَاَءَها ُغاَلٌم حَيِْمُل َعَلى يَِده الِكَتاَب امل

أي َُّها   البَ َلِد  َهَذا  أَْنَت َعن  أََغرِيٌب   : الُعْجَمِة  بَعُض  خُتَاِلطُُه  َعَريبٍ   بِِلَساٍن  َلُه  قَاَلْت 
 الَفََّت؟  

يَق اخلَاِن الَِّذي أَيِوي إلَيِه الُغَراَبُء, قَاَل : نَ َعْم َلَقْد نَ زَْلُت ِبِه السَّاَعَة فَ َلْم أَْعِرْف طَرِ 
 َوملَْ َأِجْد يف طَرِيِقي َمن يَُدلُّيِن َعَليِه .

َوَأَشاَرْت إلَيِه أن يَ تَِّبَعَها لَِتُدلَُّه َعَلى َما يُرِيُد, َفَمَشى ِِبَانِِبَها َحَّتَّ بَ َلَغا َموِضَع اخلَاِن  
 َفَحي َّْتُه اِببِْتَساَمٍة َعْذبٍَة . 

اَلْت َلُه : الَ تَ ْنَس َأن تَ ُزوَرين أَي َُّها الَغرِيُب ُكلََّما َعَرَضْت َلَك َحاَجٌة ... ُُثَّ َساَرْت قَ 
 يف طَرِيِق َكِنيَسِتَها . 

فَ َقْد َأْصَبَح اأَلِمرُي يَ ْنظُُر إىَل ِغرًَنطََة ُمنُذ السَّاَعِة ِبَعنٍي َغرِي الَعنِي الَّيِت َكاَن يَ ْنظُُر هِبَا  
يَها ِمن قَبُل, َويَ َرى يف َوْجِهَها ُصوَرَة األُْنِس بَعَد الَوْحَشِة, َوالنُّوَر بَعَد الظُّْلَمِة, واحلََياَة بَعَد  إلَ 

وِت، وََكَذِلَك َأْصَبَح هَذا اأَلِمرُي املِْسِكنُي َوالَ َهمَّ َلُه إالَّ َأن يَ َتَمشَّى َصِبيَحَة ُكلِ  يَوٍم َعَلى  
َ
امل

ْشرَِفِة عَلى َذلَك الن َّْهِر، َعلَُّه يَ ْعِرُف  ِضَفاِف هَنْرِ 
ُ
 )ِشِنيل( يُ َقلِ ُب َنظََرُه يف أَبْ َواِب الُقُصوِر امل

 
اء : المرتفعة .11)  ( الشَّمَّ

 ( َوَطاُء األرض : ما انخفض منها . 12)
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  َقْصَر الَفَتاِة َفال يَ ْعرِفُُه, َويف ُوُجوِه الَغاِداَيِت َوالرَّاِئَحاِت ِمَن الَفتَ َياِت َعلَُّه يَ رَاَها بَينَ ُهنَّ َفال 
 يَ رَاَها . 

ْهُر )فُ ُلورِْنَدا( ُمْنُذ َعاَمنِي َنْكَبًة الَ تَ زَاُل َلوَعِتَها ُمتَِّصَلًة ِبَقْلِبَها َحَّتَّ الَيوِم, َنَكَب الدَّ 
َقدََّسِة(, الَّيِت قَاَمْت يف َوْجِه احلُُكوَمِة أَْعَواًما طَوا

ُ
الً  فَ َقْد َكاَن أَبُوَها َرئِيَس مَجِْعيَِّة )الِعَصابَِة امل

يِنيَِّة َوالشَّْخِصيَِّة, َفَدسُّواُتطَالِبُ َه ا اِبحلُ  لَِرئِيِسَها َمن قَ تَ َلُه ِغيَلًة حَتَْت ِسَتاِر الظَّاَلِم,   (13)ر ِيَِّة الدِ 
 َفَحَزَنت ابْ نَ ُتُه َعَليِه َوَعَلى أُمِ َها الَّيِت َماَتْت َعَلى أَثَرِِه ُحْزًًن َشِديًدا، فََأْصَبَحْت َوِهَي مَل َتْسَلخُ 

ُتَ بَ تِ اَلِت .  الثَّاِمَنةَ 
 ِمن ُعُمرَِها َتِعيُش يف َقْصرَِها َعيَش الزَّاِهَداِت امل

َا َلَسائَِرٌة يَوًما ِِبَاِنِب َمْقَّبَِة َبيِن اأَلْْحَِر إْذ َلَمَحْت َعَلى البُ ْعِد َفًَّت َعَربِيًّا ُمِكبًّا   فَإهنَّ
 رفَ ْتُه. َعَلى َأَحِد الُقُبوِر، فَ َرَثْت حِلَالِِه َوَمَشْت َْنَوُه َحَّتَّ َدنَ ْتُه فََأَحسَّ هِبَا فَ َرَفَع رَْأَسُه فَ َعَرفَ َها َوعَ 

فَ َقاَلْت َلُه : إنََّك تَ ْبِكي ُمُلوَكَك اِبأَلْمِس أي َُّها الَفََّت فَاْبِكِهْم َكِثريًا، فَ َقْد َجفَّ تُ رَاُب 
 قُ ُبورِِهْم لِِقلَِّة َمن يَبِكي َعَليِهْم .

 قَاَل : أَتَ ْرِثنَي هَلُْم اَي َسيِ َديت ؟ 
ُْم َكانُوا ُعَظَماَء فَ َنكَ  ِبُدُموِع الَباِكنَي ِمن قَاَلْت : نَ َعْم, أَلهنَّ بَ ُهُم الدَّْهُر َولَيَس َأَحقُّ 

 الُعَظَماِء السَّاِقِطنَي . 
قَاَل : ُشْكرًا َلِك اَي َسيِ َديت َفهِذه أَوَُّل َساَعٍة َشَعْرُت ِفيَها ِبَّبِْد الَعزَاِء يَُدبُّ يف َصْدرِي 

 ُمْذ َوِطَئْت َقَدَماَي أَرَضُكْم َهِذه .  
اَيِر؟  قَاَلْت : َهلْ    ُزْرَت ُقُصوَرُهْم َوآََثَرُهْم الَّيِت تَ رَُكوَها ِمن بَعِدِهْم يف هِذِه الدِ 

 فََأْطَرق قَِليالً ُُثَّ َرَفَع رَأَسُه فَإَذا َدْمَعٌة َترَتَجَُّج يف ُمْقَلَتيِه، وقَاَل : الَ اَي َسيِ َديت . 
 بَِنَسٍب أَو َرِحٍم؟ إىَل َأَحٍد ِمن أْصَحاهِبَا  (14)قَاَلْت : أمََتتُّ 

 قَاَل : الَ اَي َسيِ َديت َوَلِكينِ  َعْبُدُهْم َوَمواَلُهْم, َوَصِنيَعُة أَيِديِهْم . 
 

 ( دَسُّوا : أرسلوا له شخًصا في خفاء .13)

 ( مت إليه بالشيء : توسل به إليه.14)
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َكاِن َذَهْبُت ِبَك إىَل َما تُرِيُد 
َ
قَاَلْت : إن رَأَيُتَك َغًدا يف ِمْثِل َهِذِه السَّاَعِة يف َهَذا امل

َها .    ِمن ْ
  َيُكوَننَّ اْمُرٌؤ َعَلى َوْجِه اأَلرِض َأْشَكُر لِِنْعَمِتِك ِمينِ  .قَاَل : لَِئْن فَ َعْلِت الَ 

 َفَحي َّْتُه َواْنَصَرَفْت, َوَمَضى هو إىَل َخانِِه َبنَي َصَبابٍَة تُِقيُمُه َوتُ ْقعُدُه, َوأََمٍل مُيِيُتُه وحُيِْييِه. 
َوَعَدْتُه ِبِه، َفَجاَءْتُه يف الَيوِم الثَّاين فََأزَاَرْتُه بَعَض َوفَّْت )فُلورِْنَدا( ِلَصِديِقَها الَعَريبِ  مبَا 

َها, َوَهَكَذا, َحَّتَّ َجاَء اليَ ُوم الَِّذي  اآلََثِر, ُُثَّ َجاَءْتُه يف الَيوِم الثَّاِلِث فََأزَاَرْتُه بَعًضا آَخَر ِمن ْ
َما بَِقَي َبنِي أَيِديِهَما ِمَن اآلََثِر, َفالَ لَِقاَء بَينَ ُهَما  َعَزَم ِفيِه َعَلى زاَِيرَِة َقصِر احلَمرَاِء, َوُهَو آِخُر  

 بَعَد الَيوِم.
َوَقَف اأَلِمرُي أََماَم َقصِر احلَمرَاِء فَ رََأى َْسَاًء ُتطَاِوُل السََّماَء, َوَطوًدا يُ َناِطُح اجلَوزَاَء,  

اَحِة الُكّْبَى فَ رََأى َصْحًنا َمْفُروًشا بِِبَساٍط  َوَهَضَبٍة ُتْشِرُف َعَلى اهِلَضاِب, َحَّتَّ َوَصَل اىَل السَّ 
ْرَمِر اأَلْصَفِر َقد َداَرْت ِبِه يف ِجَهاتِِه اأَلْربَِع أَْربَ َعُة ُصُفوٍف ِمَن اأَلْعِمَدِة النِ َحاِف الط َوالِ 

َ
, ِمَن امل

َا ُحُجرَ  اُت األَُمرَاِء واأَلِمريَاِت ِمن أَهِل بَيِتِه,  َوتَ رَاَءْت يف َجَوانِِبِه ُحُجرَاٍت ُمتَ َقاِبالٍت, فَ َعِلَم أهنَّ
  َوَأَحسَّ حِبَاَجِتِه إىَل الُبَكاِء فَاْسَتْحَيا َأن يَبِكَي أََماَم )فُلورِْنَدا( َفرَتََكَها يف َمَكاهِنا اَلِهَيًة َعنهُ 

اًَنَها َفَكاَن أَوَُّل َما تَ َناَوَل  اِبلنَّظَِر إىَل بَعِض الن ُُّقوِش, َوَمَشى إىَل بَعِض تِْلَك الَقاَعاِت َحَّتَّ دَ 
َنظَرُُه ِمنَها َسْطرًا َمكُتواًب َعَلى اَبهِبَا، َفَما قَ رَأَُه حَّتَّ َصاَح َصيَحًة َشِديَدًة قَاِئالً : )َوا أَبَ َتاُه(  

فَ َوَجَد رَأَسُه يف ِحْجِر وَسَقَط َمْغِشيًّا َعَليِه, فَ َلْم َيْسَتِفْق إالَّ بَعَد َساَعٍة َطِويَلٍة, فَ َفَتَح َعيَنيِه  
 )فُلورِْنَدا( َووَجَد يف َعيَنيَها آََثَر الُبَكاِء. 

فَ َقاَلْت َله : َلَقْد ُكْنُت أَْعَلُم قَبَل الَيوِم أَنََّك ُتَكامُتيُِن َشيًئا ِمن َأْسرَاِر نَفِسَك, َواآلَن  
َمواَلُهمْ  اأَلْْحَِر َوالَ  َبيِن  َلْسَت َعبَد  أنََّك  َوأنََّك   َعَرْفُت  أَُمَرائِِهم,  َأَحُد  َوَلِكنََّك  تَ ُقوُل,  َكَما 

َك َوأََماَم ُحْجَرِة أَبِيَك، َفَما َأْسَوأَ َحظَُّكْم اَي َبيِن اأَلْْحَِر َوَما أَْعَظَم َشَقاءَ  َك السَّاَعَة يف َقْصِر َجدِ 
 أي َُّها اأَلِمرُي املِْسِكنُي. 

ْد َسِبيالً بَعَد َذِلَك إ  ىَل ِكْتَماِن أَْمرِِه فَأَْنَشأَ يَ ُقصُّ َعَليَها ِقصََّتُه َوِقصََّة أَهِل بَيِتِه  فَ َلْم جيَِ
 َوَما َصنَ َعْت يَُد الدَّْهِر هِبِْم ُمْذ ُجُلوا َعن األنُدُلِس َحَّتَّ الَيوِم .
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يَع َما َلقيُتُه فَ َلمَّا فَ رََغ ِمن ِقصَِّتِه َنظََر إلَيَها َنْظَرًة ُمْنَكِسَرًة َوقَاَل هَلَا : فُلورِنْ  َدا إنَّ مجَِ
ُم َغًدا .   ِمَن الشََّقاِء اِبأَلْمِس َيصُغُر ِِبَاِنِب الشََّقاِء الَِّذي َتدَِّخرُُه ِل األايَّ

َتِظُرَك َأْكثَ ُر ممَّا أَنَت ِفيِه؟    قَاَلْت : َوَأيُّ َشَقاٍء يَ ن ْ
 َأْسَتِطيُع أن َأْحَتِمَل ُكلَّ َشيٍء يف احلََياِة إالَّ فََأْطَرَق ُهَنيَهٍة ُُثَّ َرَفَع رَأَسُه َوقَاَل : إنَّيِن 

 أن أُفَارَِقِك ِفرَاقًا الَ لَِقاَء ِمن بَعِدِه . 
 قاَلْت : َأحتُِبُّيِن أَيُّها اأَلِمرُي؟  

ابَِلِة لِلَقْطَرِة اهلَاِطَلِة .    قَاَل : نَ َعْم, ُحبُّ الزَّهَرِة الذَّ
 حتُِبَّ فَ َتاًة َمِسيِحيًَّة الَ َتِديُن ِبِديِنَك؟  قَاَلْت : َوَهْل َتْسَتِطيُع أن

ِفيِك  َوَجْدُت  َوَلَقْد   , احُلبِ  طَرِيِق  َغرُي  الَقْلِب  يف  يِن  الدِ  طَرِيَق  أَلنَّ  نَ َعْم،   : قَاَل 
ُتِك هَلَا، ُُثَّ الَ َشْأَن ِل بَ ْعَد َذِلَك ِفيَما تَ ْعَتقِ   ِديَن . الصِ َفاِت الَّيِت ُأِحب َُّها فََأْحبَ ب ْ

 قَاَلْت : َوَهْل َتسَتِطيُع َأن حتُِبَّ ِباَل أََمٍل؟ 
ُد ِفيَها السََّعادَة إن ظََفْرًَن  قَاَل : َوملَ اَل َيُكوُن احُلبُّ نَ ْفُسُه َغايًَة ِمن الَغااَيِت الَّيِت جنَِ

ََمُْدوَدٌة, َفال هِنَايٌَة  احلََياِة  َهِذِه  للسََّعاَدِة يف  َوَمََّت َكاَن  إىَل هبا؟  َوَصْلَنا  إَذا  الرَّاَحَة إالَّ  ُد   جنَِ
 هِنَايَِتَها؟ 

الَِّذي   وِضَع 
َ
امل بَ َلَغا  يَ َتَحدَََّثِن َحَّتَّ  َوَمَشَيا  َمَكاهَنَُما  َفَّبَِحا  َأظَلَُّهَما  َقد  الَليُل  وََكاَن 

َتيِن  اْعَتاَدا أن يَ ْفرَتِقَا ِفيِه, فَ َوَضَعْت )فُلورِْنَدا( يََدَها يف يَِدِه َوقَالَ  ْت َلُه : َسُأِحبَُّك َكَما َأْحبَ ب ْ
يُن َبنَي َجَسَديَنا, فَ ْلَيْجَمَع  أي َُّها اأَلِمرُي, َوَسَيُكوُن ُحّبِ  َلَك ِبالَ أََمٍل َكُحبِ َك، َوَلَقْد فَ رََّق الدِ 

 احُلبُّ َبنَي قَ ْلَبيَنا، َوتَ رََكْتُه َواْنَصَرَفْت. 
ٍم َعَلى ِضفِة َجْدوٍل ِمن َجَداِوِل َعنِي الدَّْمِع، إذ َمرَّ هِبَِما بَيَنَما مُهَا َجاِلَساِن َذاَت يَو 

يَ َراَينِِه,   )اْلُدون ُروْدرِيك( اْبُن َحاِكِم َمِديَنِة ِغْرًَنطََة, فَ َرآَها يف جَمِْلِسِهَما َهَذا ِمن َحيُث الَ 
َأن ُتْصِغَي إلَيِه، َوقَاَلْت َلُه : إين ِ الَ أَتَ َزوَُّج وََكاَن َقد رََأى )فُلورِْنَدا( قَبَل الَيوِم فََأَحب ََّها فَأََبْت  
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َا َما أَوَصَدْت اَبَب قَ ْلِبَها يف   اْبَن قَاِتِل َأيب، فَ َلمَّا َرآَها َجاِلَسًة جَمِْلَسَها َهَذا َزَعَم يف نَ ْفِسِه أهنَّ
َا َكاَنْت َقد فَ َتَحْتُه ِمن قَبُل ِلَذِلَك ال  َفََّت الَعريبِ  اجلَِميِل الَِّذي جُيَاِلُسَها . َوْجِهِه إالَّ أَلهنَّ

ٌم َقالِئُل َحَّتَّ ِسيَق اأَلِمرُي َسِعيٌد َذلِيالً ُمَهاًًن إىَل ََمَْكَمِة الت َّْفِتيشِ   (15) َوَما ِهَي إالَّ َأايَّ
 أَْفَظُع اجلَرَائِِم َوأْهَوهُلَا.  ُمت ََّهًما مبَُحاَوَلِة إْغرَاِء فَ َتاٍة َمِسيحيٍَّة ِبرَتِْك ِديِنَها, َوِهَي ِعنَدُهمْ 

 ْنَكارِِه . َوَقَف اأَلِمرُي أََماَم ُقَضاِة ََمَْكَمِة الت َّْفِتيِش َفَسأََلُه الرَّئِيُس َعن هُتَْمِتِه فَأَْنَكَرَها فَ َلْم حَيَْفْل بِ 
َك ِديَنَك َوأَتُخَذ ِبِديِن َوقَاَل َلُه : الَ يَُدلُّ َعَلى بَ رَاَءِتَك إالَّ أَْمٌر َواِحٌد, َوُهَو أن َترتُْ 

ِسيِح. 
َ
 امل

َأيِ   وقَاَل: يف  الَقاَعِة،  أَرَجاُء  هِبَا  َدوَّْت  َصْرَخًة  َوَصرََخ  َدَماِغِه,  الَغَضُب يف  َفطَاَر 
ِعَقاُب الَِّذيَن ِكَتاٍب ِمن ُكتُِبُكْم, َويف َأيِ  َعْهٍد ِمن ُعُهوِد أَنِبَياِئُكْم َوُرُسِلُكْم َأنَّ َسْفَك الدَِّم  

يَِديُنوَن ِبِديِنُكْم؟ ِمن َأيِ  َعاملٍَ ِمن َعَواملِِ اأَلْرِض أَو السََّماِء أَتَيُتمْ  يُؤِمُنوَن ِبمْيَاِنُكْم, َوالَ    الَ 
ْسَقى للنَّاِس هِبِذِه الُعُقوِل الَّيِت ُتَصو ُِر َلُكْم َأنَّ الشُُّعوَب ُتَساُق إىَل اإلميَاِن َسوقًا, وَأنَّ الَعَقائَِد تُ 

اُء واخلَْمُر؟ 
َ
 َكَما ُيْسَقى امل

أَْيَن الَعهُد الَِّذي اختََّْذمُتُوُه َعَلى أَنْ ُفِسِكم يَوَم َوِطَئْت أَقَداُمُكْم هِذِه الِباَلَد أْن َترْتُُكوًَن  
َعَواِطِف قُ ُلوبَِنا, َوال يف َشِعريٍَة ِمن َأْحرَارًا يف َعَقائِِدًَن َوَمَذاِهِبَنا، َوَأْن الَ ُتؤُذوًَن يف َعاِطَفٍة ِمن  

 َشَعائِِر ِديِنَنا؟ 
وِت الَّيِت 

َ
ُُثَّ َحاَوَل االْسِتْمرَاَر يف َحِديِثِه فَ َقاطََعُه الرَّئِيُس َوأََمَر َأن ُيَساَق إىَل َساَحِة امل

ْسِلِمنَي قَ ْتالً َأو َحرْ 
ُ
قًا, َفِسيَق إلَيَها َواْجَتَمَع النَّاُس  َهَلَك ِفيَها ِمن قَبِلِه َعشَرُة آاَلٍف ِمَن امل

َع النَّاُس َصرَخَة اْمرَأٍة   َحوَل َمْصَرِعِه رَِجاالً َوِنَساًء, َوَما َجرََّد اجَلالَُّد َسيَفُه َفوَق رَأِسِه َحَّتَّ ْسَِ
انِْتَباَهٌة َأن َسَقَط َذِلَك َبنَي الصُُّفوِف, فَالتَ َفُتوا فَ َلم يَ ْعرُِفوا َمْصَدَرَها, َوَما ِهَي إالَّ َغْمَضٌة وَ 

 الرَّأُس الَِّذي لَيَس َلٌه َمِثيٌل. 

 
َسْت هذه الَمحَكَمةُ بأسبانيا على أثَر َجالء العََرب منها, لتنصير المسلمين 15) واليهود الباقين فيها قهًرا, وارتكبت فيها فظائع كثيرة  ( أُس ِ

 مشهورة.
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ُمَزْخَرفًا، ُهَو   يالً  ارُّ الَيوَم ِِبَاِنِب َمْقَّبَِة َبيِن اأَلْْحَِر يف ظَاِهِر ِغْرًَنطََة َقّْبًا مجَِ
َ
يَ َرى امل

طَِر ِقْطَعٌة َواِحَدٌة ِمَن الرَُّخاِم اأَلْزَرِق الصَّايف، َقد ْنَُِتتْ 
َ
 يف َسْطِحَها ُحْفَرٌة َجوفَاُء مَتَْتِلُئ مبَاِء امل

ِم الصَّيِف احلَارِ  فَ َيْشَرُب منَها, َونُِقَشْت َعَلى ِضْلٍع ِمن َأْضاَلِعَها   فَ يَ ْهِوى إلَيَها الطَّرُي يف أايَّ
 هِذِه السُُّطوِر :

 )هَذا َقّْبُ آِخِر َبيِن اأَلْْحَِر( 
وِت()ِمن َصِديَقِتِه الوَ 

َ
 ِفيَِّة ِبَعْهِدِه َحَّتَّ امل

 )فُلورِْنَدا ِفيِليب(
 

 دراسة النَّص ِّ وشرحه والتعليق عليه : 
قصة )الذكرى( يف عهد سابق قبل قرون، لتصو ِر لنا حقبة مظلمة  تدور أحداث  

من حقب التاريخ اإلسالمي يف األندلس، وهي حقبة سقوط غرًنطة، فهي ذكرى مؤملة،  
املس  َحَكم  أن  فشيًئا،  فبعد  شيًئا  يضعف  وسلطاهنم  تتقلص  دولتهم  بدأت  العامل  لمون 

 ليخسروا آخر معاقلهم يف األندلس، وهو مدينة غرًنطة . 
سلَّم   بدأ األديب قصته مبقدمة متهيدية لعرض أصل الفكرة، فصوَّر للقارئ كيف

بعد أن شغلته الدنيا  املدينَة أمريُها إىل فرديناند قائد اإلفرجنة، يف حلظة ذلٍ  وانكسار واهنزام،  
ْلِك الزائل، ليعود بعد هذا احلدث ذليالً مهزوًما 

ُ
مبلذاهتا والصراع مع أهله وأقاربه على امل

 بعد أن كان َمِلًكا عزيزًا . 
ففي هذه املقدمة تعبري جليٌّ عن مأساة املوقف وهوله، فامللك يود ِع ُمْلَكُه وحياته 

الزَّائل إىل األبد، وهي حلظات ال ميكن وصفها إالَّ أببلغ عبارات احلزن   الفارهة ونعيمه 
واألسى املختلط بصورة الذل واهلزمية واالنكسار، فعّبَّ عنها األديب أببلغ تعبري وأدَّاه أببني  
اِهِب َنْظَرًة َطِويَلًة   عبارة وأفصح أداء، إذ تتجلى هذه الصور يف قوله : )فَأَْلَقى َعَلى ُمْلِكِه الذَّ

َها إالَّ ُمبَ لََّلًة اِبلدَّْمِع(، ليتساوى معه يف هذا احلزن َمن كان معه من أهله وحاشيته  مَل َيْسرَتِْجعْ 
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الزَّفرات,   فيها  ترتدَّد  قائمة  مناحٌة  البحر كأنَّه  شاطئ  وأصبح  اجلمادات،  من  حوله  وما 
 ويستبق العّبات . 

، لُيظهر ُثَّ اتبع األديب وصف صورة األمري، فلم يرتكه وحده يف هذا احلزن الكبري
معه شخصية أتتيه من خلف اخليال ال لتشاركه حزنه وتواسيه، بل تؤن ِبه وتلومه على ما 

 أضاع من بني يديه.  
ويواصل الشيخ النَّاسك املتَّشح ابخليال األبدي أتنيب امللك على ما أضاع، ولكن 

 الت ساعة َمْنَدٍم .
يب ولوًما عنيًفا، وهو أنَّ  وجيد القارئ يف هذه املقدمة جمموعة من عبارات التَّأن

الرَّجل الذي مل يدافع عن حقِ ه وُمْلِكِه دفاع الرجال عليه أن يبكي بكاء النساء، فضالً عن 
عدد من املواعظ اليت جيب على اإلنسان العاقل عدم اإلغفال عنها، ألنَّ تركها يؤدي بال  

 شكٍ  إىل الندم .
ْلك، ويذكُر له أنَّه كان يعلم ما زال الشيُخ النَّاسُك يلوُم امللَك على م

ُ
ا أضاع من امل

هبذا املصري وَيرَتق َُّبه، أي : انْ َتظََره وَرَصَده، ألنَّ احلياة اليت عاشها تعلمه جتارب الشعوب  
 واألمم، فكل أمَّة حيكمها اجلاهل أو الغّب البدَّ أن تزول، فال دوام هلا وال بقاء . 

 سعيد بن يوسف بن أيب عبدهللا سليل األمريَ وبعد سنني طوال ذهب ابُن امللك  
املدينة وشوارعها متنكرًا،    بين األْحر أزقة  فتجوَّل يف  وأهله  أبيه  إىل غرًنطة، لريى ملك 

من هنا بدأت قصَّة بطل الذكرى، وفيها  خيشى أن يُعَرف فُيقَتل كما قُِتَل أهله من قبُل،  
أحداٍث عاشها يف صغره،  يتحدث األديب عن ذكرايت ذلك الفَّت العريب األندلسي مع  

حيث األًنشيد واألغاين واألشعار، فلم يبق منها إال الذكرى احملزنة املختلطة ابلبكاء على 
ْلك الضائع .

ُ
 امل

إالَّ أن هذا الفَّت مل يَر األماكن اجلميلة يف مدينة غرًنطة، ومل يتجول يف حدائقها  
صغري، وما علق يف ذاكرته شيء إال  وقصورها وجباهلا وأهنارها، ألنه خرج من املدينة وهو  

 ما بقي من األغاين واألشعار . 
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واصل األديب وصف حال الفَّت العريب، وما كان يريده يف حياته كلها سوى نظرة 
إىل ما بقى من ُمْلك أهله يف غرًنطة، وبعد ذلك ال حيزن على ما حيصل له، حَّتَّ لو  

ان يرعاها، فلمَّا ماتت رأى الفرصة أمامه  مات، إالَّ أن ما مينعه من السفر امرأٌة عجوٌز ك
 ليسافر إىل غرًنطة . 

وبعد أن هيَّأ هللا تعاىل له الفرصة يف السفر، ألنَّ املرأة العجوز ماتت، ركب السفينة 
العريب، إىل مدينة ملقة، وهي إحدى مدن   املغرب  من مدينة سبتة، وهي إحدى مدن 
األندلس، فادَّعى أنَّه طبيب أعشاب خشية أن ينال منه الناس، فتجوَّل فيها ورأى معاملها  

 يها .  وجباهلا واستمتع ف
نعم إنَّ وقفته أمام هذا الرتاث الكبري واجلمال الساحر تشبه وقفة َمن أصابته مصيبة  
بقي من   ما  أمام  الواقف  َوَلَده،  فَ َقَد  الذي  وهو  وفاجعة كبرية، فصار كالثَّاكل،  عظيمة 

 األبنية والقصور . 
 ونلحظ يف النص أيًضا التشبيه البديع بصورتني، مها : 

 هه مبن فَ َقَد ولده .صورة الفَّت يف تشبي
وتشبيه املباين والقصور ابألطالل، وهي البيوت القدمية اليت هجرها أهلها، واآلَثر 

 الدوارس، واليت ذهبت مبرور الزمن .
انقضت ساعات النهار ومضى وقت الفَّت العريب بسرعة، ليذهب النهار وأييت  

النهار والليل ِبيشني يهزم أحدمها اآل خر، فإذا انقضت ساعات الليل، فيصو ر األديب 
النهار هزم جيش الليل جيش النهار، وإذا انقضت ساعات الليل هزم جيش النهار جيش  

 الليل، وهو تصوير بالغي مجيل .  
ويف أثناء جتواله التقى بفتاة نصرانية من تلك املدينة اْسها )فلورندا(، لتنشأ بينهما  

نَّ غايته يف هذه اجلولة البحث عن ُمْلِك عالقة ما كان يفكر هبا يوًما، وال تفكر هي به، أل
، فأحدث األديب انتقالة  أهله واستعادة ذكرايته فيه،   ومن هنا بدأت قصة الفَّت العريب تتغريَّ

جديدة يف قصته من عامل القصور واجلبال إىل عامل احلب، الذي بدأ بلقاء الفتاة املسيحية،  



146 

 

 

 

االنتقالة   هذه  لنا  فصوَّر  واجلمال،  احلسن  بني  ذات  ووازن  عبارة،  وأمجل  تصوير  أببلغ 
فإذا  والشهب  الليل وهي مضيئة ابلنجوم  أن ظلمة  الكلمات، فكما  الصورتني يف رسم 
جاءها النهار ذهبت النجوم واختفت الشهب، فهو يشبه قلب اإلنسان الذي احتوى على 

 األهواء والعواطف ولكنها تذهب حني أتيت مشس احلب .
الت له بلسان عريب ختالطه بعض العجمة : أغريب أنت وقوملَّا سألته عن نفسه  

رأى أن األمر يستدعي منه التنكُّر وإخفاء شخصيته فأعرض  عن هذا البلد أيها الفَّت؟  
فقال هلا : نعم لقد نزلت به الساعة فلم أعرف طريق اخلان  عن الكشف عن نفسه هلا،  

فادَّعى أنَّه من عبيد بين األْحر   ,الذي أيوي إليه الغرابء, ومل أجد يف طريقي من يدلين عليه
ومواليهم، جاء لريى املدينة بعد أن فارقها مدَّة طويلة، فأخذت على نفسها عهًدا أن تُرِيَه  

 قصور غرًنطة وحاراهتا ومساجدها . 
وجرى التغيري على حياة الفَّت العريب، فصار يرى غرًنطة بعني غري العني اليت رآها  

ه املدينة العابس إىل وجه الفرح اململوء ابألمل، وانقلبت من قبل، وانقلب يف نفسه وج
شوارع املدينة اململوءة ابحلزن والوحشة إىل شوارع مملوءة ابلفرح والسعادة، وانقلب حال 
الفَّت من الباحث عن آَثر آابئه وأجداده إىل الباحث عن وجه الفتاة يف وجوه الداخالت 

 إىل الكنائس واخلارجات منها .  
الف وقصورها أوفت  العظيمة  املدينة  أماكن  إىل  يوم  واصطحبته كل  بعهدها  تاة 

فيه ذكرايت أهله وإخوانه وأخواته وهو يرى   الذي استعاد  ومساجدها، كقصر احلمراء، 
فأجهش   نفسه  يتمالك  فلم  وأسواره،  ونقوشه  وُمارجه  ومداخله  وغرفه  القصر  ساحات 

ا لبث أن رأى فيما رآه يف نقوشها وزخارفها،  ابلبكاء بعيًدا عن الفتاة، لئالَّ تعلم أبمره، وم
رأى سطرًا مكتواًب على أحد األبواب يعود ألبيه، فصرخ صرخة شديدة : وا أبتاه، وأُغِمَي  
عليه، فلمَّا استفاق وجد نفسه يف حجر صاحبته )فلورندا( فقالت له : كنُت أعلم سابًقا  

ما رأيته منك اليوم أزال عن أنك تكتم يف نفسك أمرك، وال تريد أن تفصح عن أصلك، و 
، فال يقوم مبا قمت به اليوم عبُد بين األْحر وال موالهم، بل هو فعل أحد   نفسي الشكَّ
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أمرائهم، وإنَّك اليوم يف قصر آابئك وأجدادك، فما كان منه إالَّ أن أابح هلا بسر ِه وعرَّفها  
 بنفسه . 

بل اعرتف مبا يف داخله هلا،   مل يكتف أمري بين األْحر ابالعرتاف هلا بنفسه وأصله،
فأابح هلا حببه، فشاطرته ما يبوح به، غري أن اختالف دينها عن دينه يعرتض حبهما، فقال  

نعم  فاعرتض كالمها وقال هلا :  وهل تستطيع أن حتب فتاة مسيحية ال تدين بدينك؟  له :  
أح اليت  الصفات  فيك  ولقد وجدت  احلب,  طريق  القلب غري  الدين يف  طريق  بها  ألن 

 .  فأحببتك هلا ُث ال شأن ِل بعد ذلك فيما تعتقدين
ُث مرت هبما بعد ذلك أايم ُسِعَدا فيها بنعمة العيش سعادة أنستهما مجيع ما لقيا  

، وبينما مها جالسان على يف حياهتما املاضية من شقاء وعناء، فأصبحا فوق أرض غرًنطة
رودريك(، الذي كان من قبُل حيب   أحد جداول املدينة فإذا اببن حاكمها، ويدعى )الدون 

الفتاة فلورندا، ولكنها رفضته، ألنه قاتل أبيها، وحني رآمها من حيث مل يرايه اعتقد أن 
فلورندا ابعته ألجل هذا العريب، فاستشاط غضًبا وامتأل قلبه غيًضا، فرأى أن يشكوه إىل  

عوى أنه يريد إغراء الفتاة َماكم التفتيش، وهي احملاكم اليت أقيمت لقتل املسلمني هناك، بد
املسيحية برتك دينها وتكون مسلمة، فاستدعاه القاضي، فلمَّا امتثل أمامه وجَّه له القاضي  
التهمة املفرتاة عليه، فأنكرها فلم حيفل بنكاره, وقال له القاضي : ال يدل على براءتك 

 دماغه, وجادهلم  إال أمٌر واحد, وهو أن ترتك دينك وتتبع دين املسيح, فطار الغضب يف
 مبا يعتقدون يف دينهم، وألقى عليهم احلجج القوية اليت تدحض ما ينوون فعله به .

وبعد أن دافع عن نفسه قاطعه القاضي وأمر أن يساق إىل ساحة املوت اليت هلك 
فيها من قبله عدد كبري من املسلمني قتالً أو حرقًا, فسيق إليها واجتمع الناس حول مكان  

االً ونساء, وما جرد اجلالد سيفه فوق رأسه حَّت ْسع الناس صرخة خرجت من إعدامه رج
غمضة   إال  هي  وما  مصدرها,  يعرفوا  فلم  فالتفتوا  معاًنته،  وعاشت  أحبته  امرأة  أعماق 

 وانتباهة حَّت سقط ذلك الرأس الذي ليس له مثيل. 
ملوت، ختم األديب القصة خبامتة ما كان يتوقعها القارئ، إذ حكم على بطلها اب 

إالَّ أنَّه موت خيتلف عن موت اآلخرين، أنَّه املوت اخلالد للباحث عن احلقيقة، ما أدلَّ  
على خلود ذكراه أنَّ املارَّ اليوم يرى ِبانب مقّبة بين األْحر يف ظاهر غرًنطة قّبًا مجيالً  
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لئ مزخرفًا، هو قطعة واحدة من الرخام األزرق الصايف، ْنتت يف سطحها حفرة جوفاء متت
مباء املطر فيهوى إليها الطري يف أايم الصيف احلار فيشرب منها, ونقشت على ضلع من 

 أضالعها هذه السطور : 
 )هذا قّب آخر بين األْحر( 

 )من صديقته الوفية بعهده حَّت املوت(
 )فلورندا فيليب(

 
 األسئلة 

 : 1س
املهمة   الفنون األدبية  القصرية/ األقصوصة كفن من  القصة  وكيف أهم  األدابء هلا  عر ف 

 إهتماما كبرياً يف األدب العريب؟ 
 : 2س

 اكتب خصائص القصة القصرية كاشفاً الضوء على انفراديتها عن األنواع النثرية األخرى.
 : 3س

 مباذا تتميز عناصر القصة القصرية كفن أديب رائع، وض ح أبسلوبك العريب املفيد. 
 : 4س

وهذا الطباع يظهر يف أسولبه أيضاً، هات مثاالً من للمنفلوطي مكانة مرقة كأديب اجملتمع  
 قصته "الذكرى" من العّبات.

 : 5س
كيف عّب  املنفلوطي عن مأساة املوقف وهوله يف قصته حول فريديناد، قائد اإلفرجنة؟ وض ح  

 أبسلوبك.
 : 6س

 اكتب ميزات أسلوب منفلوطي بعد ماالحظتم يف قصته "الذكرى" وبالغته األذِل.
 : 7س

العجمة .   الفتاة. اجلولة.  الكلمات ِبمل عربية مفيدة أبسوار. زخارف.  استخدم هذه 
 الكشف. الباحث . اللنائس. نقوش التفتيش. 
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 د. انوار حممود الصاحلى )العراق(     :إعداد

       ءد. مسيع هللا زبريي بن حممد منشامراَجعة: 
 احمليسعاطف امساعيل   د.  



150 

 

 

 

 

 المحتــــويات
 الصفحة  العنوان الرقم

  التعارف  

  أهداف 

  االقصوصة و تعريفها معنى  -1

     الخصائص الفنية ألقصوصة -2

  حجم األقصوصـــــة:   -3

 جبران خليل جبران -4

 حياته ونشأته: أعماله األدبية 

 مؤلّفاته باللغة اإلنجليزيّة:

 

  دراسة النص مع الشرح والتعليق:  -5

  األسئلة  -6
 

 

 

 

 

  



151 

 

 

 

 التعارف 
 أن يتعرف الطالب على ما أييت: 
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بعد قراءة هذه الوحدة، يجب أن يكون الطالب/الطالبة قادراً على  
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 جربان خليل جربان 
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 مؤلّفاته ابللغة اإلجنليزيّة:

 حجم األقصوصـــــة 
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 تعريف األقصوصة 

وهي نوٌع من أنواع القصص القصرية، ويشار إليها أيضاً أبّّنا قصة قصرية، ولكنها تتميز   
عن القصص القصرية العادية، أو القصص عموماً أبن نصها بسيٌط، وال حيتوي على الكثري  
من التفاصيل، كما أّنا تتكون من عناصر القصة املعروفة، وتعرف أيضاً أبّنا نوٌع من أنواع 

دبّية يف األدب العريب، وهي عبارٌة عن سرٍد جملموعة من األحداث املرتبطة مع الفنون األ
بعضها البعض، واليت تعرب عن حدٍث معّّيٍ من األحداث احلياتية لشخٍص، أو جمموعٍة  
من األشخاص. يغلب على األقصوصة أّن شخصّياهتا تكون قليلة العدد، وأحياانً ال تتجاوز  

ول رئيسية،  واحدًة  احملرك شخصيًة  تعترب  إذ  األحداث؛  يف كافة  حمورّّيً  دوراً  تلعب  كنها 
تتمّيز   األساسي هلا، واليت تبىن عليها األقصوصة من بدايتها حىت ّنايتها، لذلك قد ال 
الشخصية الرئيسية بدور البطولة املطلقة، بل أبّنا اليت أثرت يف الفكرة الرئيسّية، وسامهت 

 هبا. يف تربير كافة األحداث املرتبطة 
  اخلصائص الفنية لألقصوصة 

املهتمون   واألدابء  الُكتاب  اتفق  اليت  الفنّية،  اخلصائص  من  مبجموعٍة  األقصوصة  تتمّيز 
بدراسة فن القصة على صياغتها، واشرتطوا أن تتكون منها حىت يتم متييزها أبّنا أقصوصٌة 

 أدبية، لذلك مت وضع ثالث خصائص فنية لألقصوصة، وهي:  
عند  :    االنطباع  وضوحاً  وأدقها  األقصوصة،  يف  املهمة  الفنّية  اخلصائص  أكثر  من  هو 

الُكّتاب، والقراء؛ ألنه يعكس الرأي الشخصي للكاتب بعد انتهائه من كتابة أقصوصته،  
عن طريق االعتماد على أسلوب التقييم الذايت هلا، وتوقع مدى جناحه يف صياغتها بطريقٍة  

الشخصي لكل قارئ، وحيدد مدى قبولِه ألحداث صحيحة، كما يساهم يف عكس الرأي  
االنطباع بّي   الرئيسية. وخيتلف  لفكرهتا  توصيلها  األقصوصة، وألسلوب كتابتها، وكيفية 
القراء، والنقاد فلكٍل منهم رأيه، والذي يعتمد على جمموعٍة من العوامل املؤثرة، كالذوق 

سلوب انجح، وغريها من العوامل  الشخصي يف القراءة، وقوة أتثري النص، ووصول الفكرة أب
األخرى، وأيضاً يعد نص األقصوصة دوراً مهماً يف االنطباع حوهلا، فعندما يكون انجحاً،  

 ومؤثراً عندها يساهم يف فهم فكرهتا الرئيسية بشكل أفضل من قبل القراء. 
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ة، أو  : واليت تعرف يف فن القصة عموماً ابسم )احلبك احلبكة أو العقدة  أو    حلظة األزمة
الُعقدة(، ولكنها ختتلف يف األقصوصة، ففي القصة العادية ترتبط بتعقد األحداث، وكيفية 
تفاعل األبطال الرئيسّي، والثانويّي معها، أما يف األقصوصة فهي ترتبط بشكل مباشٍر يف  
شخصّية بطلها، وتكشف دوره الرئيسي يف التأثري يف أحداث األقصوصة. وليس ابلضرورة  

ذه اللحظة قصرية زمنّياً، ولكن من املمكن أن حتتاج جملموعة من الفقرات حىت أن تكون ه
يتم الكشف عن كافة تفاصيلها، ولكن من الواجب على الكاتب أن حُيسن صياغة نص  
األقصوصة، حىت يساعد القارئ على معرفة بداية حلظة األزمة، ومىت تنتهي، وطبيعة أتثريها  

االحتفاظ بدور عنصر التشويق يف التحكم ابألحداث يف سري األحداث، مع احلرص على  
 احمليطة هبا.  

بطريقة صحيحة، ومناسبة مما  التصميم فقراته  النص، وتوزيع  ترتيب  به هنا  واملقصود    :
يساهم يف توضيح مالمح النص، والعناصر اليت اعتمد عليها الكاتب يف صياغته، وكلما  

م ذلك يف سهولة فهمه من قبل القراء،  كان تصميم النص متناسقاً مع بعضه البعض ساه
 .وجعل أحداثه أكثر منطقية، وواقعية

   حجم األقصوصـــــة:
أصبحت القصــة القصيـــرة أحب األنواع األدبيـــة اىل القــراء يف عصران احلاضـــر ألّنـــا تالئمهـــم  

 تستغرقمــن احملدود الذي  من حيــث سرعــة قراءهتـــا يف احليـــز الصغيـــر اليت تشغله .. والز 

 ما مييـــز األقصوصـــة عن الروايــة والقصــة هو صغر حجمهـــا.  وأول
وقد حاول الباحثــون حتديد حجمهــا حيث اّنا ال تقل عن ألف ومخسمــائة كلمــة .. وال  

فاحلد   القصـــة  أو  الروايـــة  بينمـــا  عشـــرة آالف كلمة،   ألف كلمـــة   50األدنـــى  تزيــد عن 
ولكن هذا التحديـــد العددي ليس مقياســـاً للحكم عليهـــا فال بد ان يكون هلــــا من مســـات  

 .. وهي
عاطفـــة   أو  أو شخصيـــة  تدور حول حادثـــة  .. يف  الرتكيـــز  االقصـــوصــة هي  طبيعـــــة  ان 

ا موقف مفـــرد، ولذلك فهــــي ال تزدحـــم ابألحداث مفردة .. أو جمموعـــة من العواطــف يثريهـــ
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وجزئيـــات تتصـــل ...  والشخصيـــات واملواقــف كالروايــــة والقصـــة وال جتــد فيهـــا تفصيالت 
 ابلزمان واملكـــان أو األحداث والشخصيـــات.

أساس فيهـــا، وهلـــذا تكون  وال جمال فيهـــا لالستطراد واالطالــة يف الوصـــف ووحدة احلديـــث  
كل عناصــرها خاضعــة لتصويـــر احلدث وحده حىت يبلغ غايتـــه، بل جنـــد كل كلمـــة فيه  

 ... تؤدي دوراً ال غىن فيــه كلمــة سواهـــا، وال يستعيــن كاتبهـــا ابلوصف لذاتـــه 
قصـــة القصيـــرة حتــى مع امتداد وال بــد من وحـــدة الزمن يف ال  بل للمسامهـــة يف منو احلدث 

واحد أو شخصيـــة مفردة، واذا كثرت  تتناول فكرة واحدة أو حداثً  لنها  الزمــن ..  هذا 
الشخصيـــات يف القصـــة القصيـــرة ال بد ان جيمعــها حدث واحـــد، واال انقطع تطور احلدث 

احلدث مداراً للقصـــة القصيـــرة   بتشتت ذهــن القارئ بّي شخصيـــات متبايـــنة وحّي يكون
تكون له بدايـــة ........ يسميها النقـــاد املوقــف، وله وسط ........ ينمو من املوقـــف 
ويتطــور اىل سلســـة من املواقـــف الصغيـــرة اليت تتشابك بّي العوامل اليت يتضمنهـــا املوقف  

مــع فيه العوامــل والقوى يف نقطـــة واحدة يكتمل  الرئيســـي، ولكون له ّنـــاية ....... تتج
التنويـــــر.  حلظة  النقطـــة  هذه  النقاد  ويسمي  احلدث   هبا 

 تعددت أنــــواع القصـــة حبســـب اختالف أساليبهـــا ومواقف كاتبهـــا فهناك 
 = من يعتمد على عنصـــر الشخصيـــة اعتماداً كبيـــراً 

 دث= االعتمـــاد على احلــ
 االعتمــاد على اجلــو .... وهو االطار الذي يشمـــل احلدث والشخصيـــــة =
 االعتماد على أسلوب التحليـــل .. وهو عرض الدوافــع اليت حترك الشخصيـــة .. =

 وذلك ما يسمـــى حبديث النفـــس 
ور الدوافـــع االعتمـــاد على الوصــف اخلارجي .. وهو االستعانة ابحلوار وترك القارئ يتص=

 ويف مجيــع األحوال تظل وحدة االنطبـــاع مسيطرة على القصـــة القصيـــرة.  النفسيـــة
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 جربان خليل جربان 
 حياته ونشأته:

ولد األديب اللبناين والشاعر والفيلسوف والتصوف والرسام جربان خليل جربان  يف أسرة 
صغرية فقرية  يف قرية بشرى اللبنانية الرابضة على كتف وادي قاديشا يف ظالل األرز صباح  

امسه األصلى جربان خليل جربان  ولكنه اشتهر    -م  ۱۸۸۳السادس من كانون الثاين سنه  
ونشأ يف كنف عائلة حمافظة يسمع شتاء حول املوقد، حكاّيت البطولة   ابسم خليل جربان  

 .1واألساطري على ايقاع العواصف ويسرح صيفا مع الرعاة يف الغاب 
يف البداية كانت أسرته تسكن يف دمشق مث هاجر جده يوسف مع ابنه سعد جربان خليل   

الد جربان كاملة بنت اخلوري  ) ولد جربان( إىل قرية بشرّي، ويف هذه القرية التقي خليل و 
اصطفان عبد القدر رمحة، ومل تكن كاملة حّي التقاها خليل بكراً، وإمنا كانت أرملة تويف  

 .2عنها زوجها الذى خلف معها ولدا منه هو بطرس 
كان والده خليل الزوج الثاين ألمه كان راعيا للماشية وميلك بعض األراضى وحدائق اجلوز 

صاحل وسيئ اخللق كسوال، يفضل الكأس على العمل ويصرف معظم  ولكنه كان رجال غري  
 . 3وقته يف السكر ومل يهتم ابسرته اليت كانت تعتمد على زوجته كاملة 

ولكنه على هذا كان فكها ظريفا، ذلق اللسان طيب العثرة، ولعل تلك األسباب هي اليت 
 .   4قريته من نفس کاملة فرضت به زوجا بعد زوجها األول

أمه كاملة رمحت كانت من عائلة حمرتمة وذات خلقية دينية ، وكانت امرأة مجيلة وذكية    أما
وقوية الشخصية وعزيزة النفس، فأجنبت ابنا ) جربان ( يف السادس من كانون األول من 

 م مث أجنبت كاملة بعده بعامّي بنتا امستها مرّيان، مث أخرى دعتها سلطانة . 1883عام 

 
م  1998 -ه1418جبران خليل جبران ـ "يسوع ابن اإلنسان" ـ تقديم، تعريف دكتور جميل جبر، دار الجيل بيروت ـ الطبعة األولى  - 1

 .2،ص:

 .  4مصر ص:  -النبي ـ ترجمة ثروت عكاشة ـ دار الشروق القاهرة  -جبران خليل جبران  - 2

 .  1انترنيت رقم المشاركة  -منتديات مقهى األصدقاء مستقر القلم  -قصة حياة جبران خليل جبران  - 3

 .  25م ص: 1951بيروت، مكتبة صادر،  3ط  -ميخائيل نعيمة : " جبران خليل جبران   - 4
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أكثر من والده ألّنا كانت صاحلة ورحيمة وأبوه كان رجال خشن كان جربان حيب أمه  
مشغوال   األب  لقد كان  أتثرا كبريا.  الكرمية  بشخصيتها  أتثر جربان  اخللق.  وسيئ  الطبع 
بنفسه وكانت األم مشغولة ابوالدها، من أجل هذا أثرت األم يف أوالدها وما ترك األب 

 5شيئا من األثر يف أوالده
املتحدة    وحّي بلغ جربان  الثانية عشر من عمره هاجرت أمه مع أوالدها إىل الوالّيت 

يورك يف عام  نيو  إىل  أوالدها  الزوج. فرتكته ووطنها ووصلت مع  امهال  و  الفقر  بسبب 
م، ومنها انتقلوا إىل بوسطن حيث هلم بعض األنسباء، اهتمت اجلمعيات اخلريية  ١٨٩٥

صل خطأ يف تسجيل اسم جربان يف املدرسة  إبدخال جربان إىل املدرسة الشعبية ، وقد ح
واعطى اسم والده ، وبذلك عرف يف الوال ّيت املتحدة إبسم )) خليل جربان (( وقد  

 .6حاول جربان عدة مرات تصحيح هذا اخلطا فيما بعد إال أنه فشل
قبل اهلجرة كان يدرس يف املدرسة إليشاع ) مدرسة حتت السند ّينة ( حيث تعلم مبادئ  

ة والفرنسية والسرّينية. فعرف يف املدرسة بقوة الشخصية وحدة الذكاء والنزعة إىل العربي
 .  7احللم والتمرد على النظام ويف املدرسة الشعبية تعلم أصول اإلنكليزية والرسم

تتحسن مادّي   العائلة  بدأت أمه تعمل كبائعة متجولة يف شوارع بوسطن فبدأت أحوال 
مبلغا كافي الذي يكرب جربان بست وعندما مجعت األم  املال أعطته إلبنها بطرس  ا من 

 سنوات، وفتحت العائلة حمال جتارّي.  
وكان معلموا جربان يف ذلك الوقت يكتشفون مواهبه أصلية يف الرسم ويعجبون هبا إىل حد 
أن مدير املدرسة استدعى الرسام الشهري هوالن داي إلعطاء دروس خاصة جلربان مما فتح  

ملعرفة الفنية وزّيرة املعارض واإلختالط مع بيئة اجتماعية خمتلفة متاما عما  أمامه أبواب ا
 . 8عرفه يف السابق 

 
 .   10"النبي" ـ ترجمة ثروت عكاشة الشروق القاهرة مصر ـ ص  -جبران خليل جبران  - 5

 قصة حياة خبران ـ منتديات مقهى األصداقاء مستقر القلم"- 6

 .  5األرواح المتمردة ـ من  -جبران خليل جبران  - 7

 منتديات مقهى األصدقاء مستقر القلم .  -قصة حياة جبران خليل  - 8
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 فـي مـعـهـد الـحـكـمـة : 
رغم التفوق الذي أحرزه جربان يف درس اإلنكليزية والرسم، ظل حين إىل لبنان منذ طفولته  

 مه بعد سنوات ثالثة . ويتفوق إىل إكمال حتصيله يف العربية ، لغة بالده ، فتتحقق حل 
م ١٨٩٨فأراد أن يعود إىل لبنان ألجل إتقان اللغة العربية ـ وصل جربان إىل بريوت عام   

والتحق مبدرسة حكمة اليت كانت تعطى دروسا خاصة يف اللغة العربية وسجل امسه يف 
 . 9املدرسة وكان بّي رفقائه النحات يوسف حويك فهناك وسع معرفته ابللغة العربية

ستاذه يوسف حداد كليلة ودمنة ومقدمة ابن خلدون وأشعار ويف معهد احلكمة درسه أ 
املتنيب وغريها وخالل قيامه يف املدرسة درس أيضا العلوم األخالقية والتارخيية دقة وانتهت  

 .10م ١٩٠٢ –دروسه بتفوق واضح يف العربية والفرنسية والشعر والعلوم األخرى يف سنة 
 يف بوسطن مبواجهة املوت : 

عن مرض شقيقته سلطانة ابلسل فغادر لبنان عائال إىل بوسطن ولكنه قد وصلته أخبار  
 بسوء حظه

 وصل بعد وفاهتا . 
وقد أثرت عليه الصدمة أتثريا عميقا وافقدته إميانه ابهلل ، مث توىف أخاه وأمه ابلسل أيضا ، 

عن  ومل يبقى إال أخته مرّيان وهكذا قضى جربان شبااب حزينا وحييط به األمل واحلرمان فعرب
 ضراوة أمله هبذه العبارة: 

تباركين   اليت  واليد  رأسي  إليه  أسند  الذي  والصدر  والغفران  والرأفة  احلنو  ينبوع  "فقدت 
العامل  اإلنطالق يف  على  لبثت حىت حفزت جربان  ما  األحزان  هذه  ولكن   . وحترسين" 

م، مث التقي إبمراة اليت كانت 1904التصوير فأقام معرضه األول للوحاته بنجاح يف عام  
ت يف  احلاسم  دورها  برسومه،  هلا  أعجبت  اليت  هاسكل  ماري  وهي  والفين  األديب  وجيهه 

 
 .4جبران خليل جبران ، األجنحة المتكسرة، ص: - 9

 .17، مكتبة الهالل بيروت ـ ص:  7ليل جبران، ج / ميخائل نعيمة ـ " المجموعة الكاملة لمؤلفات خ - 10
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فأوفدت جربان على نفقتها للدراسة يف املدرسة اليت كانت تديرها، وكانت تدفع له كل  
 .11شهر مخس وسبعّي دوالرا

 البداية األدبية : 
م التقى جربان أبمّي الغريب الذي كان قد أنشأ جريدة ) املهاجر(  1904يف مطلع سنة 

عه على بعض خواطره ورسومه، فأعجب هبا هذا إعجااب شديدا وعرض أن ينشرها فأطل 
وتشجع جربان فنشر سلسلة مقاالت وجدانية يف املهاجر    )رؤاي(فظهر له أول مقال عنوانه  

حتت عنوان "رسائل النا" ظهر معظمها فيما بعد يف "دمعة وابتسامة" مث أصدر بعد سنة  
"املوسيقى يف عنوانه  طويال  عام  مقاال  قاصدر  1905  القصص  إىل كتابة  مال  مث   . م 

على  ثورته  فيهما عن  عرب  املتمردة"  "األرواح  والثانية  املروج"،  "عرائس  األوىل  جمموعتّي 
 .12اجملمتمع اإلقطاعي املتحجر املستعبد

مت نشر مقاالت من الشعر املنثور حتت عنوان " دمعة وابتسامة ". وهذه املقاالت هي  
م ، ونشرت يف كتاب بنفس العنوان. وكان الفضل يف نشرها 1914ام  اليت مجعت يف ع

 .13لنسيب عريضة
 يف ابريس : 

يف هذه األثناء اشتهر جربان كرسام يف أوساط بوسطن لكنه يطمح إىل شهرة عاملية. اتصل 
م ليتخصص فيه ، فهناك التقى  ١٩٠٨مباري هاسكل اليت أوفدته على نفقتها إىل ابريس  

 .14الشهري)رودان ( وأتثريه  ابلرسام العاملي
كانت ابريس املركز العاملي للفنون اجلميلة عهد ذاك، جييئها الرسامون من كل بلد، ليعرضوا 
نتاجهم يف قاعاهتا والناشؤن إلستكمال حتصيلهم الفين يف جامعاهتا، يف مدينة النور تردد  

 
  ۲۰م بيروت من ١٩٥٧الدكتور سهيل ادريس "زيدان وجبران ونعيمة رواد القصة في لبنان" ـ مجلة اآلداب العدد الثالث ـ مارس  - 11

۰ 

      9 -8خليل جبران، "دمعة وابتسامة ، ص: - 12

 .21ج/ادار مكتبة الهالل بيروت ـ ص  -ت جبران خليل جبران ميخائيل نعيمة ، " المجموعة الكاملة لمؤلفا -  13

 ( ـ4. 461قطر ص  -الدكتور حسين جاد حسن ـ األدب العربي في المهجر ـ دار النشر والتوزيع الدوحة  - 14
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تقى برفيقه يف الدراسة  جربان على أكادميية جوليان وعلى املتاحف واملعارض واملكتبات وال
يف بريوت يوسف احلويك. كانت املرحلة الباريسية حمطة ابرزة يف حياته فتحت له أفاقا 

 .15جديدة، لكن جناحه الباهر يف العاصمة الفرنسية مل ينسه لبنان، فظل يصن إليه ويتذكره
بوسطن يف   أمريكا، وصل إىل  السنتّي مث عاد إىل  مايقارب  م ۱۹۱۰مكث يف ابريس 

مرهف الفن، وصقول احلسن، جملو املواهب ، يشق طريقة إىل جمد الشهرة وقد التقى فيه 
 .16جربان الكاتب الشاعر جربان املصور الرسام 

شية أن  طلب اب ماري هاسكل ولكنها رفضت الزواج منه بلطف بسبب فارق السن وخ 
 .17ابلسل كاسرته يكون مصااب
 يف نيويورك : 

بعد ابريس بدت بوسطن جلربان ضيقة األفاق وكان أمّي الرحياين، الذي التقاه يف ابريس  
وقضى معه شهرا يف لندن ، قد دعاه إىل نيويورك. تردد يف البداية ألن يف بوسطن أخته 

مارى هاسكل وقد حتولت الصداقة بينهما إىل مرّيان الوحيدة الباقية من عائلته وألن فيها  
حب، لكنه استطاع أن يطمئنهما أبنه إن ابتعد عنهما جبسده فإنه سيبقى بقرهبما قلبا  

 . 18وروحا واملسافة بّي بوسطن ونيويورك ليست بعيدة فسيلتقي هبما سريعا
عمال األدبية وقام وانتقل إىل نيويورك واستقر هبا ومل يغادرها حىت وفاته ، وهنا اجته إىل األ 

 .19برسم العديد من اللوحات لكبار املشاهري مثل رودان وبرانر وغوستاف ّينغ وغريهم
وعكف على دراسة اللغة اإلجنليزية حىت اتقنها وصار جييد الكتابة فيها ، وقد انتج يف   

 .20العربية واإلجنليزية انتاجا ضخما يف القصة واخلواطر واملقطعات احلكمية والشعر 

 
 . 9م( ص:1998هـ 1418)  1األرواح المتمردة ـ ط/ -خليل جبران  - 15

 .    462 -461"األدب العربي في المهجر ـ ص -د. حسن جاد حسن  - 16

 ۰21بيروت ـ ص  ١٩٥٧د.سيبل إدريس ـ " زيدان وجبران ونعيمة زواد القصة في لبنان أمجلة اآلداب العدد الثالث ـ مارس  - 17

 .   10،  9من  -م 1998هـ 1418ـ  1جبران خليل جبران ـ "يسوع ابن اإلنسان" ـ دار الجيل بيروت ط/ - 18

 منتديات مقهى األصدقاء مستقر القلم . -قصة حياة جبران خليل جبران  - 19

 .  27 -19ميخائيل نعيمة ـ "المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران ، ص  - 20
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 بدأ يقرأ نيتشه ويتغذى من كتبه، اثر جربان يف بدء حياته األدبية على الظلم الذي مث
جتسد له أول ماجتد يف جورالتقاليد واحلكام. وغطرسة رجال الدين يف لبنان. وانتهت تلك 
ولكنها   رواية  يكتب  أن  الرواية  هذه  حاول جربان يف  املتكسرة"  "األجنحة  برواية  الثورة 

رواية كامال، إال أنه ما استطاع أن خيرج يف حماولته هذه عن نطاق  التستكمل شروط ال
 .  21حماولته السابقة وأصابت هذه الرواية يف العامل العريب جناحا عظيما 

فصور يف قصصه وفصوله عواطفه اجلرمية واآلمه التائرة،  ومث ديوانه "املواكب" الذي مجع  
قصائده بلوحات من الرسم الزمري ، متثل  فيه بّي تعبري القلم وتصوير الريشة حيث زين  

 . 22الصور الفكرية وتكملها ، وإن كانت رموزه عميقة اإلحياء ، غامضة الشكل
 يف احلرب العاملية :

مث كانت احلرب العاملية األوىل مبآسيها، واجملاعة اللبنانية اليت فتكت أبهله، فأصدر يف عام  
 . 23حداث م كتاب "العواصف الذي كان صدى هلذه األ ۱۹۲۰

للمنكوبّي   إغاثة  إنشاء جلنة  إخوانه األدابء يف  بل ساهم مع بعض  يكتف ابلكتابة  ومل 
 خففت من وطأة املاساة على اللبنانيّي. 

خالل هذه احلرب اتصل جربان ابألدابء اللبنانيّي والسوريّي املعروفّي يف نيويورك فعقدوا 
الراكد إىل املستوى العاملي. واستمرت  العزم على انشاء مجعية أدبية تنهض ابألدب العريب  

هذه االتصاالت بعد اهلدنة ، فانتهت إىل أتسيس " الرابطة القلمية" ويف هذه األثناء أصدر  
 .24جربان "اجملنون" و"املواكب" و "السابق. 

وإىل هنا تنتهى مرحلة من حياته، كلها عنف وثورة على األوضاع وكلها نقمة وسخط على 
 

 .19ميخائيل نعيمة ـ "المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران، ص: -  21

 . 27" ص "المجموعة الكاملة لمؤلفات جيران  -ميخائيل لميمة  - 22

 .  462د . حسن جاد حسن ـ "األدب العربي في المهجر ـ ص  - 23

 . 462م، ص:1998 -ه1418،  1جبران خليل جبران ، األجنحة المتكسرة،  تعريف د جميل جبر، دار الجيل بيروت، - 24
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ومل يكن ذلك االصدى لشقائه وحرمائه ومل تكن تلك الكتب السالفة احلياة واألحياء،  
 . 25إالصدي ملا يف نفسه من ثورة عارمة ونقمة صارخة 

 الرابطة القلمية : 
سنة   نيسان  من  العشرين  يف  القلمية  "الرابطة  بتأسيس  حياته  من  اجلديدة  املرحلة  وتبدأ 

ء رابطة تنشل األدب العريب م عقد بعض األدابء املهجريّي اجتماعا وقرروا إنشا١٩٢٠
من وهدة اخلمول والتقليد إىل حيث يصبح قوة فعالة يف حياة األمة وبعد أسبوع أعلنت  
"الرابطة القلمية برائسة خليل جربان وأعضائها املؤسسون هم : ميخائيل نعيمه، نسيب 

كانت  عريضة، رشيد أيوب، ندرة حداد، وليد كستـفليس، إيليا أبوماضي ورشيد الباحوط .  
هذه اجلمعية مركز انطالق األدب املهجرى كردة فعل على األدب احملنط، وقد متيز ابلنزعة  

 . 26اإلنسانية واألسلوب احلديث الذي يواكب تطور العصر 
 النيب : 

"النبی‘‘ يف عام   بكتاب  يسمعوا  الذين مل  العامل هم  نشر هذا ۱۹۲٣قليلون جدا يف  م 
الكتاب ابإلنكليزية مزينا بعشر لوحات فأحرز جناحا عظيما وأصبح كتااب دينييا تقرأ بعض 

.حىت طبع منه حنو مليونّي نسخة وقد ترجم إىل  27مقاطعه يف كنيسة سان مارك بنيويورك  
لغات العامل احلية كلها وكانت آخرها الصينية، وفيه عصارة فكره وخالصة فلسفته املتألفة  
ابحلب واحلق واجلمال، حيث يفسر للناس كيف يولدون وكيف حييون ، يف أسلوب شائق  

البليغ والتأثري  واملواعظ  األمثال  سبيل  تسلك  مبتكرة  واعترب وطريقة   .
ابسم   جديد  نشرله كتاب  العام  نفس  ويف  جديدا،  إجنيال  ’’النبی‘‘  األمريكيون 

م وكذلك ترمجت الكتب األخرى وبيع  ١٩٢٠"العواصف‘‘ نشرته إدارة اهلالل يف مصر  
منها آالف عديدة ويرى املهاجرون هذا اإلقبال والرواج فيرتمجون هذه الكتب إىل اللغة  

 
 .  422األدب العربي في المهجر ـ ص -د. حسن جاد حسن  - 25

 . 13دار بيروت ص  -م 1998هـ 1418 1ط/  جبران خليل جبران، البدائع والطرائف  - 26

 .  21م بيروت ص 1957د. سهيل ادريس ، زيدان وجبران ونعيمة رواد القصة في لبنان، مجلة اآلداب ـ العدد الثالث ـ مارس  - 27
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 . 28العربية 
كتبه وضعت ابإلجنليزية وهذا ماساعد كثريا على انتشارها ولكن جربان   صحيح أن معظم

كتب ورسم و’’فلسف‘‘ األمور بروح مشرقية أصلية ، الغبار عليها سوى غبار املزج بّي  
 .29ثقافات تعددة

كانت "العواصف‘‘ آخر كتاب عريب أصدره جربان أما "البدائع والطرائف" اليت نشرهتا 
م فلم تكن غري جمموعة اختارها صاحب املطبعة من ١٩٢٣ام  مكتبة العرب يف مصر ع

"دمعة  من  مأخوذ  وجلها  تسميتها  أوىف  اخيتارها  يف  رأى  له  يكن  ومل  جربان  كتاابت 
وابتسامة، ومن "العواصف وغريمها مؤلفات جربان العربية واإلنكليزية ولكن ليس معىن هذا  

ية، ما أصدر كتااب عربيا جديدا ، ولكنه  أنه انقطع من بعده انقطاعا اتما عن الكتابة ابلعرب
 .30ظل يكتب مقاالت متقطعة كانت تنشرها جريدة "السائح‘‘ يف مطلع كل عام 

اختذ الكاتبة األمريكية ) برابرا يونغ ( سكرترية له ، و ) قابلة ( تتلقى   ١٩٢٥ومنذ عام  
اما ورفيقا  مولد قصائده ومؤلفاته وهي تقول: "من حسن حظي أن أعرف جربان شاعرا ورس 

وحبيبا ملدة سبع سنوات وحىت اللحظة األخرية من حياته، نعمل معا ابسم اجلمال.. وقد 
 .31كتبت عنه كتااب قدسته فيه تقديس اآلهلة" 

 النهاية : 
كانت له عالقة ثقافية مبي زّيدة حيث تبادال الرسائل وعالقته ومباري هاسكل فرتت إىل 

 .32م ١٩٢٦حد ما بعد أن تزوجت سنة ـ 
الذين قضوا  العشرين  القرن  واملفكرين يف  أعظم األدابء  أن جربان كان من  وال شك يف 
حياهتم كلها ضد العصبية واجلهالة والظلم واإلستبداد ، كان حيب الضعفاء والفقراء ويدعوا  

 إىل احلب واخلري والسالمة أبدا.
 

 . 462د. حسن جاد حسن ، األدب العربي في المهجر ـ ص  - 28

 مستقر العلم.قصة حياة جبران خليل جبران منتديات مقهى األصدقاء  - 29

 . 31-30ميخائيل نعيمة "المجموعة الكاملة لمؤلفات خليل جبران، ص:  - 30
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نه كتب كثريا يف مجيع فقد ترك رسالة احلب جلميع العامل عاش فقط مثانية وأربعّي عاما ولك
جملاالت األدبية واشتهر بسبب مؤلفاته يف كل العامل حىت بدأ يلمع كالنجم يف عامل األدب 

 ويف مجيع لغات العامل الناس يقرأون كتبه ويستفيدون من حماوالته يف جمال العلم . 
 وفاته

القائمة أصدر١٩٢٦منذ عام   املرحلة  "    م سيطر هاحبس املوت على جربان ويف هذه 
يسوع ابن اإلنسان. رغم العلة املزمنة استمر جربان يكتب ويرسم فاجنز "اهلة األرض ومضى 

 . 33ينفح "الثالة" ويباشر كتابة "حديقة النيب" مبعاونة بر ابرة يونغ  
مث ازداد مرض جربان وتبّي أنه أيضا مصااب ابلسل ولكنه مل يشكوا أو يتأمل حىت انطفأت   

م يف مستشفى سان فنست بنيويورك. وقد نقلت شقيقته ۱۹۳۱  ابريل  ۱۰شعلة حياته يوم  
دير  بشري يف صومعة  قريته  ودفن يف  لبنان  إىل  ماری هاسكل جثمانه  مرّيان وصديقته 

 . 34مارسركيس، ومل يتجاوز الثامنة واألربعون من عمره
قبـرى : أان  مـكتـوبـة عـلـى   وإىل جوار قربه نقشت هذه العبارة : "كلمة أريد رؤيتـهـا 

حولـكم   انظروا   ، عـيونـكم  أعمـضـوا  جـائـبـكم  إلـى  اآلن  وأان  مثلكم  حـي 
 .35وسـرتونـی ...". 

 بعض املالحظات حول شخصيته :
رغم أنه كان أحد أعالم األدب العريب وأشهر أدابء املهجر الذي رفع صوته ضد الظلم 

ذلك   مع  ولكن  والسالمة  احلب  إىل  الناس  ودعا  بعض واإلستبداد  توجد يف شخصيته 
 األشياء املعيبة فمنها : 

 ا: أعظم العيب أنه احنرف من النصرانية وليس بعد الكفر ذنب . 
 

 . 15ص  -"األرواح المتمردة  -جبران خليل جبران  - 33

 . 21مجلة اآلداب من  - 34

 منتديات شبكة األسهم القطرية . -شاعر جبران خليل جبران  -  35
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ثورته العنيفة ضد األدّين ) ومن ضمنها اإلسالم ( والتقليد وحماولته قدم ماجاءت    -  ۲
أهداف مدرسته  به او التقليل من شأّنا، وهو يف هذا ال ينبع من تصرف فردي إمنا يتابع  

املهجر الىت أنشاها مع جمموعة من النصارى، كميخائيل نعيمة وإيليا أبو ماضي وغريمها، 
يقول األستاذ أنور اجلندي "الواقع أن األدب املهجرى قد اعتمد على مصدر أساسي هو  
 احلملة العنيفة على الدين واللغة، ومقومات اجملتمع العريب اإلسالمي والثورة على كل القيم 

والعقل واإلفراط يف اإلابحية ومهامجة القيم األخالقية يف احلب والزواج من إدخال أسلوب  
 جديد مستغرب يصادم احلس اإلسالمي"، 

ولو كانت ثورة جريان على اخلرافات واألغالل النصرانية ، لكنه كان يثور على األدّين   
مجيعا وينشر اإلحلاد وإلابحية والفوضوية. وهذا ممكن على اخلطر على قرائه من املسلمّي 
الذين قد يتأثر بعضهم إبجنرافاته، ويتابعه يف ثورته اإلحلادية تلك اليت يقول عنها جربان  

 . 36رسالة له إلميل زيدان" إن فكرى مل يثمر غري احلصرم" نفسه يف 
ويقول جربان عن نفسه يف رسالته لصديقه ) خنلة ( إن القوم يف سورّي يدعونين كافرا  

واألدابء يف مصر ينتقدونين قائلّي : "هذا عدو الشرائع القدمية والروابط القدمية والتقليد 
حلقيقة ! ألين بعد استفسار نفسي وجدهتا تكره  القدمية وهؤالء الكتاب ّي خنلة يقولون ا

 . 37الشرائع 
ـ ومن إحنرافاته : تصويره نفسه بصورة ) نيب ( كربا وعلوا يف األرض حيث وضع كتااب    3

هبذا العنوان مدعيا فيه أن هناك نبيا خمتارا امسه ) املصطفى ( كان يعلم أبناء مدينة "اور  
عودة سفينة اليت ستنقله إىل جزيرته اليت أتى   سنة منتظرا  ١٢فليس" بعد أن مكث عندهم  

 منها . 
 يقول هذا الفاخوري : 

 " املصطفى هو جربان نفسه واجلزيرة هي وطنه لبنان ... 

 
، منشيات  197-119سليمان االراشي ، إعادة النظر في كتابات المصريين في ضوء اإلسالم ـ نظرة شرعية في فكر جرار، ص:  - 36

 شبكة رواء األدبية .

 .   197المرجع السابق ـ ص:  - 37
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. ومن إحنرافاته : دعوته إىل وحدة األدّين فهو ال جيد فرقا بّي األدّين فهي مجيعها يف  4
 .38نظره واحدة 

اح ! يقول الدكتور عبد املنعم خفاجي : "كان يؤمن .ومن إحنرافاته اميانه بتناسخ األرو   5
 بتناسخ األرواح وذلك تعليقا على قول جربان قريب ترونين ألن امرأة أخرى ستلدين".

 أعماله األدبية 
جلربان عدد من املؤلفات ميكن توزيعها على مرحلتّي من مراحل حياته األدبية : كان يعرف  

والفرنسية واإلجنريية، فنجد أعماله يف لغتّي العربية واإلجنليزية وما كتب  ثالث لغات العربية  
 كثريا  يف الفرنسية.

م، و" ١٩٠٥ء ( من كتبه ابلعربية "املوسيقي"  ۱۹۱۸  –  ۱۹۰5نشر يف املرحلة األوىل )  
املروج"   املتمردة"  1906حراس  و"األرواح  املتكسرة  ٩٠٨م  و"األجنحة  م ١٩١٢ام، 
 ۔  39م (1419و"دمعة ابتسامة 

40. 
 مؤلّفاته ابللغة اإلجنليزيّة: 

 أّلف جربان جمموعة من الكتب ابللغة اإلجنليزية نوردها مرتبة حسب صدورها كاآليت: 
 اجملنون: 

م، وقد امتاز هذا الكتاب بعمق التفكري، واالختصار يف التعبري، واّتسم 1918صدر عام   
   41م. 1920ابستخدام أسلوب السخرية الشديدة، والرمزية. السابق: صدر عام 

 النيب:  
م، وهو من أشهر كتب جربان وأروعها، وقد كتبه أبسلوب نثري جعله 1923صدر عام 

واإل ابلرؤّي،  ومتّيز  واملعاين  كالشعر،  للِقَيم  جتسيد  وفيه  املشاعر،  ورقة  والصورة،  يقاع، 
  42اإلنسانية. 

 
 . 237-232يخ األدب العربي نظرة شرعية في فكر جبران منتديات شبكه رواء األ دبية، ص:سليمان الحراشي "الجامع في تار -38

 . 8م جمادى األخرى ص:1992ـ يناير/ كانون الثاني   25جبران في عالمة الفكري واألدبي ـ مجلة المجال العدد ـ  - 39

 . 29ميخائيل نعيمة "المجموعة الكاملة لمؤلفات خليل جبران، ص:  - 40

 .20جبران خليل، المجنون، ص: - 41

 .30جبران خليل، النبي،ص:  - 42
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 رمل وزبد:  
م، اختصر جربان يف هذا الكتاب الفكرة املرجوة منه، وجاء مليئاً ابألمثلة 1926صدر عام  

م، ويف هذا الكتاب يرى جربان أّن املسيح  1928واحلكم. يسوع ابن اإلنسان: صدر عام  
 . 43آهلة حيمل أعلى درجات اإلنسانية إنسان وليس 

 آهلة األرض:  
عام    من جحيم 1931صدر  )صادرة  أبّّنا  الكتاب  هذا  م، وصف جربان كتاابته يف 

الشاعر(، وظهرت فيه فلسفة العبث، والتحكم مبصائر الناس، مع ذلك كان هناك بصيص 
 44أمل واحد يف هذا احمليط القامت، أال وهو احلب اخلالد. 

   يب:حديقة الن
م، وكان قد خّيم املوت على الكاتب جربان، ومل يستطع أن ينهي هذا  1933صدر عام 

الكتاب، حيث أراد احلديث فيه عن عالقة اإلنسان ابلطبيعة، بعد أن حتدث عن عالقة 
اإلنسان ابإلنسان يف كتاب )النيب(، فقامت برابرة يونغ جبمع كتاابت كان قد ألّفها جربان  

 .45أضافتها إىل الكتاب إلّنائهيف أوقات متفرقة و 
 دراسة النص مع الشرح والتعليق: 

اإلعتماد على  الوسائل،  تلك  أهم  ومن  استخدم جربان وسائل عديدة يف رسم صورة، 
اجلمل الطويلة وهذه اجلمل أيضا تتكرر ىف القصص، ونالحظ أيضا يف قصصه كثرة اجلمل 

اجلملة الفعلية تفيد التجدد واحلدوث  الفعلية اخلربية أثناء سرد القصة وسبب ذلك هو"أن 
 .46ىف زمـن معّي مع اإلختصار" 

وبسبب هذه اجلمل جند ىف قصصيه نوعا من احليوية وتسلسل األحداث. ومثال ذلك 
 النص الذي اقتبسته من قصة "اهلداّي الثالث".  

 
 . 21جبران خليل، رمل وزبد، ص:  - 43

 . 22جبران خليل، ميخائيل نعيمة "المجموعة الكاملة لمؤلفات خليل جبران، ص:  - 44

 .18جبران خليل، حديقة النبي، ص: - 45

 74والبديع، ص: السيد أحمد الهاشمي،جواهر البالغة في المعاني والبيان  - 46
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كـان  "كان ىف مدينة بشرى مرة أمري عطوف، حمبوب ومقدر من مجيع رعايـاه، غري أنـه  
رجال فقري احلال ، معدم، جعل دأبه ذم األمري والتشهري به، وكان األمري يعرف ذلك ولكنه  
ظل صابرا ال حيرك ىف شأنه ساكنا وأخريا خطر بباله أن يضع له حدا، أرسل إليه خادمه،  
"أرسـل   وقـال  الرجـل  اخلادم ابب  قـرع  ومحله كيس طحّي، وعلبة صابون وقالب سكر. 

األمري   الرجل ابلزهو واخـذه  إليـك  تذكار ودليل رعاية، شعر  الثالث عالمة  اهلداّي  هذه 
   47العجـب، إذ حسب أن اهلداّي تكرمي من األمريله

 ومثال اثىن من قصة الناقدون. 
"كان املسافر راكبا حصانه وسائرا إىل الساحل فوصل ىف طريقه إىل فندق، فرتجل وربـط  

إىل الفندق مع الداخلّي وعند انتصاف الليل كان حصانه إىل شجرة أمام الباب. مث دخل  
مجيع من يف الفندق نياما فجاء لص وسرق حصان املسافر فلم يدر به أحد. ويف الصباح 
ّنـض املسافر من نومه وجاء على الفور إىل حيث ربط حصانه فلم جيده. وبعد أن فتش  

 48قد حصانهعنـه جيـدا عرف أن لصا سرقه يف تلك الليلة فتأثر كثريا على ف
 أما ىف احلوار فقد استعمل اجلمل اإلنشائية القصرية وأحياان الطويلة أبنواعها مـن التعجـب 

 واإلستفهام والدعاء والتمين وغريذلك .
 وأيضا استخدم يف قصصه كلمات ذات صيغ متقاربة ومتحدة كقوله ىف قصة )وردة اهلاىن( 

لكن عيىن ظلتا ترّين ذلك الشعاع  "أغمضت أجفاىن كيال أرى، وأغلقت أذين كيال أمسع
ومها منطبقتان، وأذىن تسمعان تلك النغمة ومها مغلقتان، فخفت ألول وهلة خوف فقري 

 . 49وجد جوهرة بقرب قصر األمري فلم جيسر أن يلتقطها خلوفه ومل يقدر أن يرتكها لفاقته"  
جتد يف قصصه عناصر  وىف األشكال التعبريية مال جربان ىف أسلوبه إىل الناحية البيانية.  

 خمتلفة كالرمز واجملاز والكناّيت الظاهرة والتشبيهات البسيطة وغريها 
 ومثال الرمز جنده ىف قصة يوحنا اجملنون. 

 
 . 67-66جبران خليل جبران، التائه، ص:  - 47

 .57جبران خليل جبران، المجنون، ص: - 48

 . 13جبران خليل جبران، األرواح المتمردة، ص:  - 49
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"أنتم كثار وأان وحدي، فقولوا عىن ماشئتم وافعلوا ىب ما أردمت، فالذائب تفرتس النعجة ىف 
الو  حصباء  على  تبقى  دمائها  آاثر  ولكن  الليل،  وتطلع ظلمة  الفجر  جييئ  حىت  ادي 

 .  50الشمس"
 ومثال التشبيه يف قصة األجنحة املتكسرة: 

"وكانت سلمى حنيلة اجلسم تظهر مبالبسها البيضاء احلريرية كأشعة قمر دخلت من النافذة"  
51. 

 هنا شبه جربان مالبس سلمى أبشعة القمر ووجه الشبه هو حسن املالبس.  
ومثال آخر جنده ىف قصة "رماد األجيال والنار اخلالدة" و"نبضات قلبه تتكاثر وتتهامل  

 . 52مثل أمواج البحر املتصاعدة املنخفضة"
التموج   هناشبه الكاتب نبضات القلب أبمواج البحر ووجه الشبه هو االرتفاع واهلبوط أو

 ىف النفس.
 وأيضا جند ىف قصصه أمثال اإلستعارة كثرية مثل ىف قصة العاصفة.  

 .  53يقول:"تناولنا العشاء صامتّي صاغيّي إىل ولولة الريح وبكاء األمطا ر" 
ها شبه الكاتب الريح ابملرأة الغضىب مث حذف املشبه به وذكر شيئا من لوازمه وهى ولولة.  

زين وحذف املشبه به وذكر شيئا من لوازمه وهو البكاء فهذه  مث شبه املطر ابلشخص احل
 استعارة مكنية واجلامع هو إسالة املاء.  

 ومثال آخر ىف قصة األجنحة املتكسرة:  
 .54"فتح احلب عيىن أبشعته السحرية وملس نفسى ألول مرة أبصابعه النارية" 

ىف هذه العبارة "فتح احلب عيين" و"أشعتها السحرية"، و"ملس نفسى" و "أصابعه النارية"،  
 كلها استعارات مكنية.  

 
 .  104، ص:1ميخائيل نعيمة، المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران ج /  - 50

 .  59جبران خليل جبران، األجنحة المتكسرة، ص:  - 51

 .  227جبران خليل جبران، عرائس المروج، ص:  - 52

 . 31جبران خليل جبران، العواصف، ص: - 53

 . 31جبران خليل جبران، العواصف، ص:  - 54
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البانية: "أنت   وأيضا استخدم جربان ىف قصصه كناّيت كثرية ومثال ذلك ىف قصة مرات 
 .   55مظلومة ّي مرات وظاملك هو ابن القصور، ذو املال الكثري والنفس الصغرية"

 ا " ابن العصفور" كناية عن الرجل الغىن. هن
البيانية"،   الدعاء ىف قصصه ومثال ذلك من قصة "مرات  وأيضا استخدم جربان أسلوب 
السامع عويل  أنت  أنت  املخيفة،  الصور  وراء هذه  الكامن  اخلفى،  العدل  "أيها  يقول: 

 وارع بيمناك  نفسي املودعة ونداء قلىب املتهامل، منك وحدك أطلب وإليك أتضرع، فارمحين
 ولدي وتسلم بيسراك روحي!" 

وأسلوب القسم استخدم يف القصص كثريا مثال: "وهللا ال أفهم كيف ميكن اإلنسان أن  
 .56يبيع مثل هذه الطرفة النادرة مبال جامد زائل" 

أيتها   أخطأمتا  فقد  لعمري،  "ال  يقول:  املعرفة"  ونصف  "املعرفة  قصة  من  آخر  ومثال 
 57ما الغريب"الرفيقتان، يف خيالك 



 
 . 32جبران خليل جبران، األجنة المتكسرة، ص:  - 55

 . 79جبران خليل جبران، عرائس المروج، ص:  - 56

 . 81جبران خليل جبران، عرائس المروج، ص:  - 57
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 مسريا حيدا )املغرب(  :  دادـإع             
 ءد. مسيع هللا زبريي بن حممد منشامراَجعة:            

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A#%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A#%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A#%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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 التعــــارف 
 أن يتعرف الطالب على ما أييت: 

 العربينشأة املسرح 

 أسباب ظهور املسرح العرب-

 مراحل نشأة الفن املسرحي العربي:-

 مرحلة النشأة: 

 مرحلة النضج: 

 مرحلة اإلزدهار 

 :عناصر املسرحية: 
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 األهـــــداف
 :ان يتعرف الطالب على 

 -أسباب ظهور املسرح العرب-نشأة املسرح العربي

 مراحل نشأة الفن 

 املسرحي العربي:

 النشأة:مرحلة 

 مرحلة النضج:

 مرحلة اإلزدهار:

 عناصر املسرحية:
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 نشأة املسرح العريب:
 )ل لشوقي ضيف بتصرفاملقا ( 

إليه كثري من  اللبناين، هذا ما ذهب  النقاش  كانت والدة املسرح العريب على يد مارون 
التاسع عشر   القرن  منتصف  منذ  الشام  املسرح يف  عرفوا  العرب  أن  امليالدي،  الدارسني 

من أورواب إىل بريوت فأسس مسرحا  مارون النقاش م عندما رجع1848وابلضبط سنة  
وقام بتمثيلها هو وفرفته، فعرض أول نص درامي يف اتريخ املسرح العريب احلديث   يف منزله،

 جديدا يف الرتبة العربية.  ، وبذلك كان أول من استنبت فنا غربياوليريهو" البخيل" مل
بدأ املسرح العريب يعتمد على عدة طرائق يف استنبات املسرح الغريب كالرتمجة واالقتباس   

نظرايت  والسيما  الغريب  املسرح  نظرايت  وشرح  والتجريب  والتأليف  والتمصري  والتعريب 
 .اإلخراج املسرحي وعرض املدارس املسرحية األوربية

 :ب أسباب ظهور املسرح العر 
كانت هناك عدة عوامل ساعدت على الظهور املسرحي يف البالد العربية نتيجة  

محلة عرب  الغرب  مع  الثقايف  بوانبرت  لالحتكاك  طريق  انبليون  وعن  والشام  مصر  إىل 
. والسفارية  والسياحية  العلمية  والرحالت  والتعلم  العريب  االطالع  املسرح  نشأة  واجهت 

: استنبات املسرح الغريب يف الرتبة العربية من  ظاهرات االستنبات والتأصيل. االستنبات هو
العربية: متصريا وتونسة ومغربة وسودنة... كما   التقليد و االقتباس والرتمجة والبيئة  خالل 

النقاش فعل البخيل الذي استلهمه من مارون  ، واتبع  وليريم مع أول نص مسرحي وهو 
: أتصيل املسرح  كثري من املبدعني واملخرجني طريقته يف االقتباس واحملاكاة. التأصيل هو

العريب وذلك ابجلمع بني األصالة واملعاصرة، أي التوفيق بني قوالب املسرح الغريب واملضمون  
 .الرتاثي

 ريب:مراحل نشأة الفن املسرحي الع
وكما أسلف ذكره أن األدب العريب القدمي مل يعرف املسرح رغم إطالعه عليه يف األدب  

 :بثالث مراحل الفن املسرحي يف األدب العريب اليوانين. أّما يف العصر احلديث ، فقد مر
 مرحلة النشأة:أوال: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%8A%D8%B1
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م ،    1847سنة   وليريهذا الفن من الغرب ، يف مسرحية البخيل مل مارون النقاش اقتبس
  1849ل: "أبو احلسن املغفل" أو "هارون الرشيد" مث أتبعها مبسرحيات أخرى مؤلفة، مث

ابلفن املسرحي خطوة إىل األمام بتطويع املوروث الشعيب إىل  أبو خليل القباين مث خطا   م
املسرح مثل: "ألف ليلة وليلة" وجعل الفصحى لغة للحوار، مث هاجر من دمشق إىل مصر 

 .م 1884حني أغلق مسرحه سنة  
أنشئت دار األوبرا وقدم يعقوب صنوع مسرحياته املرتمجة أو   اخلديوي إمساعيل  ويف عهد

 .املقتبسة أو املكتوبة ابللهجة العامية ؛ لنقد األوضاع السياسية واالجتماعية
 حلة النضج: مر اثنيا: 

إىل مصر من فرنسا بعد دراسة أصول املسرح وأُلّفت  جورج أبيض م عاد  1910يف سنة   
: "اتجر البندقية" أو   له مسرحيات اجتماعية وُعرّبت له بعض مسرحيات )شكسبري( مثل

ب جني "فرقة "رمسيس" ، كما ظهرت بعدها فرقة  يوسف وهيب "عطيل" وغريها. مث أسس
: حممد وحممود   ، مث تطور املسرح بعد احلرب العاملية األوىل بفضل جهود األخوين "الرحياين

واقعياً. كما كتب أمحد  تيمور من خالل تناول املشكالت االجتماعية وعالجها عالجاً 
منها شوقي الشعرية  املسرحيات  من  "مصرع  عددا   ، الكبري"  بك  "علي   ، "البخيلة"   :

كليوابترا" ، "جمنون ليلى" ، "عنرتة" .. وغريها ودفع فيها ابلفن املسرحي دفعة قوية إىل 
د درس الفن املسرحي أثناء إقامته يف فرنسا ، وكان له فضل السبق يف أتسيس  األمام ، فق

 .املسرح الشعري العريب
 مرحلة اإلزدهار: اثلثا: 

مسرحيته "أهل  توفيق احلكيم م أصدر  1933منذ بداية الثلث الثاين من القرن العشرين  
الكهف" مث أتبعها أبكثر من سبعني مسرحية ، مكتملة يف موضوعاهتا ، وبنائها ، وحوارها  
، وشخصياهتا ، وهو حريص على أن يساير بفنه حركات التطور احلديثة يف املسرح ، وهو 

ادة ، لذا نراه دائم االتصال ابملسرح  الذي درس القواعد الرئيسة للمسرح يف فرنسا دراسة ج 
الغريب واجتاهاته. فانتقل من املسرح التارخيي إىل املسرح االجتماعي ، مث إىل املسرح الذهين 

: عالقة اإلنسان ابلزمن ، أو عالقته ابلقدر ، وأهل الكهف   الذي يعاجل قضااي جمردة ، مثل
 .من مسرحيات هذه املرحلة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85
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احلكيم وبعد ،   توفيق  املسرح  ورجال   ، األدابء  من  مجلة  يد  على  املسرحي  الفن  تطور 
 وغريها سعد هللا ونّوس ، صالح عبد الصبور ، عزيز أابضة ،  علي أمحد ابكثري : مثل

نذكر أن  ميكن  الفنون،  أيب  رواد  بني  الصديقي ومن  مسرحي  ،الطيب 
والذي يعترب من أبرز املسرحيني املغاربة ومن أشهر املسرحيني  ومؤلف ممثل ،خمرج ،مغريب
 .العرب 

 املسرحية: 
:   هي قصة حوارية مُتّثل وتصاحبها مناظر ومؤثرات خمتلفة ، ولذلك يُراعى فيها جانبان

التأليف املسرحي ، وجانب التمثيل الذي جيّسم املسرحية أمام املشاهدين جتسيماً  جانب  
إىل  فتتحول   حياً. وقد نقرأ املسرحية مطبوعة يف كتاب دون أن نشاهدها ممثلة على املسرح
 .ما يشبه القصة ، ولكنها مع ذلك تظل حمتفظة مبقوماهتا اخلاصة كمسرحية 

 عناصر املسرحية: 
املواقف والوقائع واألحداث اليت تتضمنها املسرحية ، وهي قليلة مقارنة    وهي :احلادثة .أ

ابلقصة ؛ ألن املسرحية تقوم على احلوار ال على السرد ، فال سبيل الستقصاء التفصيالت 
 .، اكتفاء ابلوقائع املهمة 

 :وهم يف املسرحية قسمان :الشخوص .ب 
رئيسية        · ال :شخوص  الشخصية  تربز  بينهم  ،  ومن  احملورية  الشخصية  وهي  بطل 

 .وتتعلق هبا األحداث منذ البداية حىت النهاية ، وجيب أن تكون انمية متطورة 
اثنوية         · وكل   :شخوص  األبطال.  به  يقوم  الذي  الرئيسي  للدور  مكملة  أدوارهم 

 .شخصية يف املسرحية يتم اكتشاف أبعادها من خالل كالمها وحركاهتا 
يقة ، أو احلقائق اليت يريد الكاتب أن يؤكدها ، عن طريق جتسيمها  وهي احلق :الفكرة .ج

على املسرح من خالل األحداث والشخوص. وتسمى املسرحية واقعية حني يعتمد الكاتب 
على الوقائع ، وتسمى اترخيية إذا اعتمد على التاريخ ، وأسطورية إذا اعتمد على األساطري 

 .صراع النفسيال، وذهنية إذا تناول قضية من قضااي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%B8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A_%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A_%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81
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الزمان يف املسرحية حمدود لذلك البد من استبعاد التفصيالت ، فعدد   :الزمان واملكان  .د
الفصول يكون بني واحد إىل مخسة فصول. وأّما املكان فهو حمدود أيضا إذ جيب التقيد  

 .فيه إبمكاانت منصة املسرح
أسلوب البناء فيقوم على  يقوم شكل البناء على عدد حمدودمن الفصول ، أما   :البناء .هـ

التصاعد ابلصراع إىل غايته ، يف خط متنام حنو قمة مشحونة ابلتوتر ، مث يتجه اخلط حنو  
 .القرار احلاسم يف النهاية 

تقوم املسرحية على احلوار ، فال مسرح بال حوار ، وقد يكون بني شخصني ،   :احلوار .و
الكاتب أغوار الشخصية ومهومها ودوافعها  أو مناجاة بني الشخص ونفسه ، وبه يكشف  

 .اخلفية
هو عقدة املسرحية ، وإذا كان احلوار هو اجلانب احملسوس للمسرحية ، فإن   :الصراع .ز

الصراع هو جانبها املعنوي ؛ ألنه عنصر قائم يف احلياة بني اخلري والشر ، سواء أكان بني  
م بني الشخص ونفسه. ويؤدي  أشخاص حول مبدأ ، أو فكرة ، أو نزعة ، أو هدف ، أ

 .الصراع إىل أتزم املوقف ، حىت يكون احلل هناية لتلك العقدة
 أنواع املسرحية: 

 املأساة:  .أ
وهي الرتاجيداي وتنتهي بفاجعة ، ولكنها تؤكد قيمة إنسانية كربى ، أبطاهلا من العظماء ،  

املواقف ، ومسو اللغة اليت يتكلم هبا  وتتميز ابجلدية وحّدة العواطف ، وصعوبة االختيار يف 
 .األبطال

 امللهاة:  .ب 
الطابع   عليها  ويغلب   ، اليومية  املشكالت  من  واقعية  وموضوعاهتا  الكوميداي  وهي 

 .االجتماعي ، وعنصر الفكاهة وهنايتها غالباً سعيدة
،   صالح عبد الصبورويف املسرح املعاصر مل يعد هذا التقسيم قائما ، ف "مسافر ليل" مثال ل

  .ختتلط فيها املأساة ابمللهاة
 أمثلة على رواد املسرح العرب"

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D9%88%D8%B1
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 العزاوي  أبو بكر
 م والده من1898هو اب املسرحية العربية بال منازع . ولد ابإلسكندرية     :توفيق احلكيم

التمثيل   على  اطلع  حيث  القاهرة  مث  بدمنهور  درس  األصل.  تركية  وأمه  القضاء  رجال 
واملوسيقى فبدا يف كتابة بعض احملاوالت املسرحية الناقصة . وبعد أربع سنوات قضاها يف 
فرنسا ليتم دراسته العليا عاد إىل مصر ليعمل يف سلك القضاء لكنه فضل الفن والصحافة . 

اليونسكو.  فكان عضوا يف اجمل الفنون واآلداب. ومثل مصر يف هيئة  لس األعلى لرعاية 
م. من آاثره: أهل الكهف ، عودة 1987وعضوا مبجمع اللغة العربية ابلقاهرة. تويف سنة  

 الروح ، يوميات انئب يف األرايف ، شهرزاد ، أغنية املوت ، سليمان احلكيم. 
 أمحد شوقي بلعوينة عالء. 

م بعد إمتام دراسته يف مصر التحق 1886هو أمري الشعراء ولد ابلقاهرة عام  أمحد شوقي
كي. فكتب مسرحيات شعرية بفرنسا لدراسة احلقوق وهناك أتثر ابملسرح الفرنسي الكالسي

وكان له قصب السبق فيها. تزعم مجاعة ابلو املتأثرة ابملذهب الرومانسي وظل يبدع إىل أن 
الشوقيات ،  1932وافاه األجل عام   بعنوان  أربعة أجزاء  م. من آاثره: ديوان شعر من 

الست  ، قمبيز ،   وجمموعة من املسرحيات الشعرية منها: مصرع كليوابترا ، جمنون ليلى  
  ...هدى

 يوسف إدريس. 
يعد من السباقني إىل التفكري يف التأصيل املسرحي من خالل البحث عن  يوسف إدريس

الفرافري" سنة    " السامر يف مسرحية  بتوظيف  م ،  1964قالب مسرحي جديد، وذلك 
حيث أشرك املتفرجني مع املمثلني يف اللعبة املسرحية يف إطار دائري مشكال بذلك حلقة 

 . افية . وقد استلهم الكاتب يف مسرحيته خيال الظل والقراقوز واألدب الشعيبسينوغر 

 سعد هللا ونّوس.
ونوس رأس   سعد هللا  مغامرة   " مسرحيته  من خالل  التسييس  مسرح  أتسيس  إىل  سعى 

أن مفهوم التسييس يتحدد"  سعد هللا ونوس اململوك جابر". واملقصود مبسرح التسييس عند

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B3
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من زاويتني متكاملتني. األوىل فكرية وتعين، أننا نطرح املشكلة السياسية من خالل قوانينها  
العميقة وعالقاهتا املرتابطة واملتشابكة داخل بنية اجملتمع االقتصادية والسياسية، وأننا حناول  

شفاف أفق تقدمي حلل هذه املشاكل. ومن انفل القول: إن الطبقات يف الوقت نفسه است
الفعلية اليت حتتاج إىل التسييس هي الطبقات الشعبية ألن الطبقة احلاكمة مسيسة، سواء  

مبعىن السيطرة على وسائل   مبعىن السيطرة على أدوات السلطة أو احلاكمة كانت احلاكمة
 .اإلنتاج االقتصادي يف البلد 

 توفيق احلكيم:  
ؤسس ألحد أهّم 

ُ
عاصر عاّمة وِمصر خاّصة، وهو يُعّد امل

ُ
هو أحد أبرز ُرّواد األدب العريّب امل

أنّه األديب والكاتب  الّدراما، كما  الفنون املسرحّية يف األدب املِصرّي احلديث وهو فّن 
اليت حصل    املسرحّي املشهور ابلعديد من األعمال املسرحّية، مثل مسرحّية شعب الكهف

على جائزة فيها فكانت سبباً يف ُشهرته، كما اشُتهر احلكيم أيًضا بسلسلة مسرحّية حتتوي  
تُعاجل   اليت  املسرحّية  أعماله  وتُقّدر  الّرمزّي،  الّدرامّي  الطّابع  املسرحّيات ذات  العديد من 

ّمد" أكثر األوضاع االجتماعّية يف ِمصر حبوايل اخلمسني مسرحّية، كما تُعّد مسرحّية "حمُ 
أعماله الكتابّية ُجرأة، فهي كتابة مسرحّية غري خُمّصصة لألداء املسرحّي، ومن اجلدير ابلذِّكر  
أّن توفيق احلكيم كان قد كّرس حياته للكتابة بعد مرحلته الّدراسّية وجتربته يف العمل ليستقّر  

 ويعطي ُجّل وقته للمسرح.

 حياته وأعماله املسرحية:
 نشأته: 

نشأ توفيق احلكيم بني والدين خُمتلفني يف السُّاللة، فوالده هو إمساعل احلكيم كان من   
طبقة الفاّلحني، أّما أّمه فهي تُركّية األصل، واليت حاولت جاهدة أبن جتعل زوجها ينخرط 
يف طبقة املدن، وكانت قد أفلحت يف ذلك، وممّا ساعد يف جناحها رغبة زوجها يف الّدخول 

تحّضر إىل الطّ 
ُ
ترتِّكني، وهذا جعله ُمنقطعاً عن ماضيه وماٍض يف حاضره امل

ُ
بقة احلاكمة من امل

حيناً، إاّل أّن هذا مل يُنسيه ِفطرته اليت ُهذِّب عليها؛ فكان يُغالب مواطن الّتمّدن الرّتكّي  
وأخرى    دائماً إذ كان ُيصارع طبيعتني فيه، األوىل اليت ُجبل عليها ُمتمثّلة بطبقة الفاّلحني،



181 

 

 

 

  َ ترتِّكني حىّت انتقل هذا الّصراع من كونه صراعاً داخلّياً ليخرُج ُمنعكسًا
ُ
جديدة ُمتمثّلة ابمل

على حياته الّزوجّية، وعلى هذا احلال نشأ توفيق احلكيم، فكان له ما كان من األثر الّنفسّي 
لُيكّون كّل أموره على ذاته اليت امتلكت طابعاً خاّصاً فيها؛ فكانت هذه األجواء سبيالً له  

يف خُمّيلته فقط، حىّت أنّه مل يكن كباقي األطفال، فلم تكن األلعاب تستهويه إّّنا كان يرى  
وخيااًل.] تفكرياً  دماغه  يف  يتعّلق ٢األمور كّلها  ما  إىل كّل  تنحاز  توفيق  ميول  [ كانت 

 كبرياً جلعله ُمندجماً بنفسيته مثل ارتباطها ابلفنون اجلميلة، وأمّهها املوسيقى اليت كانت عامالً 
فرقة   وهو  والديه،  بعائلة  ارتباط  له  موسيقّي  بفضل ختت  ذلك  وكان  الواقعّي،  العامل  يف 
موسيقّية كان أفرادها ينزلون عندهم صيفاً، ومن خالل حفالهتم يف األفراح والوالئم كان  

، فكان فصل توفيق جُيالسهم عند األكل والغناء، فُيشاركهم وهو ابن الّسادسة من ُعمره
الباقية مع والديه، كما   الّثالثة  إليه فصل تعويض النعزاله طيلة الفصول  الّصيف ابلّنسبة 
كان لرئيسة الّتخت املوسيقّي مكانة خاّصة عنده؛ لتميُّزها ابلعاطفة الّساحرة أثناء ِغنائها،  

يـ ُعّد األشهر جمليئه أنّه كان  توفيق دائم االنتظار إىل جُمالستها حىت  ا، ومن اجلدير فكان 
ابلذِّكر أّن الّصراع الذي واجهه والده بني طبيعته وطبيعة زوجته ابإلضافة إىل عملها أثّر يف  

 حياة توفيق ممّا جعله ال حُيّب احلياة األرستقراطّية الّسائدة يف أسرته. 

 مسريته العلمية والعملية:  
ه يف القضاء، إاّل أنّه عندما كان والد توفيق احلكيم كثري الّتنّقل من بلدة إىل أخرى لعمل 

استقّر مّدة يف مدينة دسوق التحق حينها توفيق احلكيم يف مدرستها الوحيدة الُكربى، وهي  
مدرسة اجلمعّية اخلرييّة اإلسالمّية، وبعد ُمّدة انتقل والده إىل مدينة دمنهور مثّ إىل مدينة  

يّة، مثّ التحق بعد جناحه فيها بكلّية  اإلسكندريّة، فالتحق احلكيم يف مدرسة رأس الّتني الثّانو 
القانون، واستمّر يف مسريته الّتعليمّية فسافر إىل أورواب إلكمال املاجستري مثّ الدّكتوراة إاّل  
أنّه مل يُعِط دراسته أمهّية كبرية، جيث توجه إىل الفّن يف ذات الوقت خاّصة الفّن املسرحّي، 

عد رحلة مليئة ابلوظائف عاد احلكيم من ابريس  فعاد إىل ِمصر وعمل داخلها وخارجها، وب
م لرغبته أن يكون ُمتفّرغاً لألدب، وعندما وصل احلكيم إىل ِسن 1960إىل ِمصر عام  

 األربعني تّزوج وكان له ولٌد وبنت، وقّدر هللا أن تتوّّف زوجته مثّ ابنه بعدها. 
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 تقلبه على الوظائف املختلفة:
 ظائف يف حياته، وهي على الّنحو الّتايل ُمرتّبة، منها: شغل توفيق احلكيم العديد من الو  

ختلطة يف اإلسكندريّة، حتديداً من عام   -
ُ
 م.  1929م إىل عام  1928العمل يف الّنيابة امل

دن اليت تنّقل فيها: طنطا،  
ُ
العمل يف القضاء األهلّي ُمّدة مخسة أعوام يف ُمدن خمتلفة ومن امل

، وإيتاي البارود، ومن اجلدير ابلذِّكر أنّه يف تلك دمنهور، دسوق، فارسكور، كوم محادة 
الفرتة سجل انطباعاته اخلاّصة، ونشر منها يف مؤلّفاته، مثل: يومّيات انئب يف األرايف،  

 ُمدير إلدارة الّتحقيقات يف وزارة املعارف.   - -ذكرايت الفّن والقضاء، عدالة وفّن. 
 االجتماعّية.  ُمدير لإلرشاد االجتماعّي يف وزارة الشُّؤون -
 العمل يف الّصحافة يف األخبار اليومّية.  -
ُمدير عاّم لدار الُكتب. عضو يف اجمللس األعلى لرعاية الفنون، واآلداب، والعلوم    -

 االجتماعّية. 
ّتحدة يف اليونيسكو عام    -

ُ
م. رئيس الحّتاد ُكّتاب 1959مندوب للجمهوريّة العربّية امل

 م.  1982 ِمصر، وذلك بعد انتخاهبم له عام
 مالمح من شخصّية توفيق احلكيم: -
ُخُلق، ومجيل    - أبنّه صاحب  احلكيم  توفيق  ُمذكراته واصفاً  حتّدث جنيب حمفوظ يف 

احلديث، وخفيف الّروح، ابإلضافة إىل لطافته، كما وّضح يف ُمذّكراته األوصاف غري 
أّن حمفوظ دّلل على الّصحيحة املنسوبة، ومنها أهّنا ُمعاٍد للمرأة وأنّه رجل خبيل، إاّل  

كذب هذه االّدعاءات ابإلشارة إىل إنفاق احلكيم على زواج ثالث بنات يف سنة  
ألف ُجنيه، وكان ذلك مبلغاً كبرياً حينها، وأشار أيضاً   15واحدة، وبقيمة تساوي  

أّن اثنتني منهّن من بنات زوجته لزوجها الّسابق، ويُعاود حمفوظ الّرد على هذا االّدعاء  
ألف    30حلكيم منح ابنته كّل ما يّدخره عندما تزّوجت، وكان املبلغ قد وصل  أبّن ا

ُجنيه، ومن اجلدير ابلذِّكر أّن هذا املبلغ ذهب إىل زوجها الذي خسر جتارته حينها،  
حىّت كاد يُعلن إفالسه، كما ذكر حمفوظ أّن احلكيم روى له قّصة الثالثني ألفاً وهو 
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[ أشار جنيب حمفوظ إىل عيٍب رآه  ٤ث بضياعها.]يُقّلب كّفيه ضاحكاً غري ُمكرت 
ظريفاً من وجهة نظره؛ حيث قال إّن األدابء من أبناء جيله كانوا إذا أرادوا احلديث 
يف أمر خاّص يتحّدثون فيه بصيغة العوام، أّما احلكيم فكانت القضااي العاّمة عنده 

عاصرة  حُتّول إىل اخلاّصة، فكان بدل أن يتطّرق للحديث عن الّتيا
ُ
رات األدبّية والفنّية امل

اليت تعّرف عليها أثناء سفره إىل أورواّب حُييل األمر إىل احلديث عن حياته وأسرته اليت 
عارضت طريقه األديّب لساعات كثرية واآلخرون يُنصتون إليه فقط، لكن رغم حديث 

إهّنم كانوا    احلكيم لساعات طويلة إاّل أنّه كان ال مُيّل، كما دعم حمفوظ ذلك بقوله 
يقبلون ذلك له خصوصاً هو وزكراّي أمحد فقط، وممّا ذُكره يف احلكيم كذلك أنّه كان  
نغلقة على نفسها 

ُ
ال يسأل عن أحوال أصدقائه إن غابوا، وأنّه من الّشخصّيات امل

وكأنّه ميتلك حاجزاً بينه وبني العامل اخلارجّي، وُرمّبا شخصّيته هذه جعلت منه حُمّصناً 
 لفواجع اليت مّر هبا كوفاة زوجته وابنه إمساعيل يف أوج شبابه. ضّد ا

 أبرز أعمال توفيق احلكيم املسرحّية واألدبّية: -
يذكر الكاتب محيد عالوي يف كتابه "نظريّة املسرح عند توفيق احلكيم" أّن احلكيم  

كان ُمتفتِّحاً على أمور املسرح أثناء مرحلة دراسة الثّانويّة، فقد كان طالباً وكاتباً يف  
آن واحد، وظهر توجُّهه للكتابة يف الفّن املسرحّي حتديداً بعد احلرب العاملّية األوىل، 

الكاتبة متارا إلكساندروفنا بوتينتسفيا يف كتاهبا "ألف عام وعام على املسرح وت ذُكر  
العريّب" أّن جيمس أولدريج كان يعّد احلكيم أحد أبرز ُكتاب املسرح يف العامل، ومن 
اجلدير ابلذِّكر أّن احلكيم أضاف للمكتبات العربّية العديد من املسرحّيات اليت سامهت 

رة إىل أّن أسلوبه الكتايّب كان مُمّيزاً؛ فقد استطاع من خالل يف إثرائها، وجيب اإلشا
إدراج أساليب احلوارات والّتشويق يف تقدمي الّشخصّيات، وهذا ما جعل عدداً كبرياً 

  من ُكّتاب املسرح يف الّدول العربّية يتأثّرون به. 
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 نبذة عن كتاب أريد أن أقتل لألديب توفيق احلكيم
كتاب من أشهر كتب األديب والكاتب الروائي واملسرحي توفيق  هو   أقتل   أن   أريد  كتاب

احلكيم. وقد ذاع صيت هذا الكتاب وانتشر انتشارًا كبريًا يف األوساط الثقافية، وحققت 
 .مبيعات كبرية يف سوق الكتاب العريب

الروائي واملسرحي توفيق احلكيم. وقد  وكان هذا الكتاب أحد أكرب أسباب شهرة األديب
بلغ عدد مسرحياته  صدر عن   الرواايت واملسرحيات حىت  الكاتب جمموعة ضخمة من 

 .مخسني مسرحية، حىت لُقب مبؤسس الدراما العربية احلديثة

أعماله   قراءة  العامي  فيستطيع  اللغوية،  ابلبساطة  احلكيم  توفيق  األديب  أعمال  وتتميز 
التحديد، ابلعمق الداليل وما بسهولة ويسر. كما تتميز أعماله، واملسرحية منها على وجه  

 .وراء املعاين

أشهر أقتل   أن  أريد  كتاب ويُعد ترمجتها   احلكيم  توفيق  مسرحيات  واحد من  واليت متت 
ألكثر من لغة. ويف هذه املسرحية يعاجل توفيق احلكيم فكرة النفس املصطنعة وكيفية كشفها 
والتعامل معها. وقد أعادت دار الشروق نشر هذه املسرحية ضمن خطوة إلعادة نشر 

 .األعمال الكاملة لتوفيق احلكيم

 تلخيص مسرحية شهرزاد لتوفيق احلكيم 
تعريف   ليلى  توفيق احلكيم تلخيص جمنون  توفيق احلكيم مؤلفات  ذات صلة مسرحيات 

  ٣عناصر مسرحية شهرزاد    ٢تلخيص مسرحية شهرزاد    ١الكاتب توفيق احلكيم حمتوايت  
حية توفيق احلكيم مؤّلف مسر   ٥كتابة مسرحية شهرزاد    ٤القيمة الفنية ملسرحية شهرزاد  

املراجع تلخيص مسرحية شهرزاد تُعترب مسرحية شهرزاد إحدى مؤلّفات توفيق   ٦شهرزاد  
م، وتدور املسرحية حول فكرة ما إذا كان اإلنسان 1934احلكيم الذهنية اليت كتبها سنة 

نداء القلب واجلسد اللذين يكمن فيهما سّر   للعقل متجاهالً  قادراً على العيش خاضعاً 
ورغم معاجلة هذه القضية يف قصة ألف ليلة وليلة اليت القت ترحيباً مجاهريايً  احلياة النابضة،  

https://a5dr.com/wiki/%d8%a3%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%81%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%8a%d9%85/
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واسعاً وغري مسبوق بني مجهور فنّاين الغرب والشرق، إاّل أّن الصراع بني العقل ونظرييه 
القلب واجلسد بقي موضع اهتمام للحكيم، فاّلف مسرحية شهرزاد اليت جُيّسد فيها شهراير  

واملعرفة بعد أن انصاع لشهوته اجلسدية فتنتهي حماوالت احلكيم   دور الباحث عن العقل
يف إجياد حّل هلذه القضية الذهنية أبن من ُيسّلم للعقل زمام األمور ينتهي كالشعرة تشيب 
وتبيض فُيصبح انتزاعها العالج الوحيد، كما عرّب احلكيم عن النزاع بني اإلنسان واملكان  

[ تدور أحداث مسرحية شهرزاد حول امللك ١ لألخري.]ففي النهاية يكون األول مغلوابً 
فيقتلها،   أسود  عبد  مع  األوىل  زوجته  جيد  والذي  ومتجرّباً،  متسّلطاً  الذي كان  شهراير 
وبعدها يُقّرر أن يتزّوج كّل ليلة من امرأة ويقتلها يف صباح اليوم التايل انتقاماً من زوجته،  

امللكة شه تزّوج من  اليت متتاز ابلذكاء، و احلكمة، والفطنة، واستمّر يف ذلك حىّت  رزاد 
حيث قّررت شهرزاد أن تسرد له يف كّل ليلة حكايًة وتتعّمد استكماهلا يف الليلة التالية كي  
تغلب رغبته يف مساع القصة على رغبته يف قتلها، وتستمّر حكاايت شهرزاد املتتالية حىّت  

ر يف النهاية وتكون سبباً يف حترير نساء خُتضع امللك شهراير ابستخدام لغة العقل، فتنتص
[ تضم مسرحية شهرزاد سبعة مناظر*، حيث يصعد الصراع منذ املنظر  ٢املدينة من ظلمه.]

املنظرين  املسرحية يف  اخلامس، وتنحّل عقدة  املنظر  تزداد حّدته يف  األول ويستمّر حىّت 
احلكيم إىل هالك شهراير،  فيهما  ُيشري  اللذين  والسابع  على   السادس  يعد قادراً  وأنّه مل 

[  ٢مواجهة احلياة فقد شاخ قلبه وجسده، وجتري أحداث املسرحية حسب املناظر كاآليت:]
املنظر األول: احتفال النساء بعيد امللكة شهرزاد. املنظر الثاين: رغبة الوزير قمر يف التعّرف  

الو  الثالث: سفر امللك شهراير إىل بالد  املنظر  اق واق واصطحابه  على امللكة شهرزاد. 
الوزير قمر معه. املنظر الرابع: رحلة شهراير وقمر إىل الصحراء. املنظر اخلامس: اختالء  
امللكة شهرزاد مع العبد. املنظر السادس: اكتشاف شهراير خيانة زوجته. املنظر السابع: 

حية  انتحار الوزير وذهاب العبد حرّاً من يد شهراير. عناصر مسرحية شهرزاد تتأّلف مسر 
املوضوع: والذي يدور حول الصراع املستمّر  [  ٢شهرزاد من جمموعة من العناصر كاآليت:]

بني قلب اإلنسان وعقله، ومدى قدرته على العيش أبحدمها دون اآلخر. الشخصيات: 
تمثّلة ابمللك شهراير الذي يرمز إىل نداء القلب 

ُ
واليت تنقسم إىل الشخصيات الرئيسية امل

شهرزاد اليت ترمز إىل املعرفة الكاملة والغامضة، والوزير قمر الذي يرمز إىل   واجلسد، وامللكة
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فهي؛   الثانوية  الشخصيات  أّما  اجلسدية،  النزعة  إىل  يرمز  الذي  والعبد  النقي،  القلب 
الساحر، واجلارية، واجلالد، والعذراء، وأبو ميسور. الزمان: جرت معظم أحداث املسرحية  

املكان: تنّوعت األماكن يف املسرحية بشكل فريد من نوعه؛ إذ  يف الظالم كرمز للغموض.  
تدور األحداث يف القصر، وخان أبو ميسور، وخدر شهرزاد، وبيداء مقفر. احلوار: تتواصل  
الشخصيات املختلفة معاً من خالل حوارات مباشرة أو غري مباشرة حتمل دالالت ورموز  

لتخّلص من القلب والعقل ملعرفة إمكانية  بليغة. الصراع: وهو صراع النفس ورغبتها يف ا
استمرارية احلياة من عدمها. القيمة الفنية ملسرحية شهرزاد تُعترب مسرحية شهرزاد لتوفيق 
احلكيم أول عمل مسرحي يوّظف أسطورة شهرزاد يف املسرح العريب، وقد تُرمجت املسرحية  

عا فرنسا  يف  ُنشرت  واإلجنليزية؛ حيث  الفرنسية  اللغتني  عام  1937م  اىل  إجنلرتا  ويف  م 
أنّه تغّلب على رغبات جسده  1940 م، إذ وضع احلكيم هنايًة لقصة شهراير مفرتضاً 

[ ٣وقلبه، وأصبح يف هناية املطاف رجالً آخر خمتلفاً عّما كان عليه يف ألف ليلة وليلة،]
يه وما ساعد على متّيز نص احلكيم يف مسرحية شهرزاد هو الوحي اإليقاعي الذي كتب عل 

املسرحية، فقد كان إحساسه فيها موسيقياً مييل اىل الطراز السرتافنسكي، فطغى على لغة 
[ كتابة مسرحية شهرزاد يُرّجح أّن توفيق احلكيم ٤املسرحية الرقّي والشاعرية دون تكّلف.]

بني عامي ما  الفرتة  وذلك من خالل  ١٩٣٣-١٩٣١كتب مسرحية شهرزاد خالل  م، 
ّتبع يف كت

ُ
ابتها واللغة املستخدمة فيها واليت ُتشبه نظرياهتا من مؤلّفاته يف الفرتة األسلوب امل

نفسها؛ كالزمار، وحياة حتطمت، واخلروج من اجلنة، ورصاصة يف القلب، إذ تظهر حماوالت  
توفيق احلكيم يف مؤلّفاته السابقة يف احلرص على التشابه بني األلفاظ يف اللغة ومعانيها يف  

رفت مطبعة دار الكتب املصرية على صدور املسرحية يف طبعة فخمة ذهن القارئ، وقد أش
م؛ ملا هلا من قيمة أدبية راقية بلغها فّن األستاذ توفيق احلكيم ١٩٣٤يف شهر آذار من عام  

[ ٥متفوقاً هبا على كّل مؤلفاته على مجيع األصعدة من جوهر، وروح، وإحساس، وأصالة.]
ولد الكاتب واألديب املصري توفيق احلكيم مؤّلف  توفيق احلكيم مؤّلف مسرحية شهرزاد  

بتاريخ   القاهرة 1898تشرين أول عام    9مسرحية شهرزاد يف اإلسكندرية  م، وتويف يف 
عاماً، ويُعّد من أبرز رّواد الرواية والكتابة    89م عن عمر يُناهز  1987متوز عام    26بتاريخ  

وكان توفيق احلكيم يتبع تيّار املسرح  [ ٦املسرحية العربية يف اتريخ األدب العريب احلديث،]
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الذهين يف كتابة مسرحياته، ممّا جعل من جتسيدها يف عمل مسرحي أمراً يف غاية الصعوبة، 
أقيم مسرحي داخل  اليوم  "إين  قائاًل:  الصحفية  وقد عرّب عن ذلك يف إحدى مقابالته 

ية أثواب الرموز هلذا اتسعت الذهن وأجعل املمثلني أفكاراً تتحّرك يف املطلق من املعاين مرتد
غري  الناس  إىل  األعمال  هذه  مثل  تنقل  قنطرة  أجد  ومل  املسرح  خشبة  وبني  بيين  اهلوة 

 [ ٧املطبعة."]
املنظر: الفنون التشكيلية اليت يتّم تنفيذها على خشبة املسرح خللق إحياءات مبكان العمل 
املسرحي وزمانه، واحلالة النفسية، واالجتماعية، والسياسية، واالقتصادية، اليت تدور خالهلا  

املراجع  ٨األحداث.]  ]↑  ( اإلنسان 2011هادي چافجريي, حسن هبادرى  "أزمة   ،)
والتعادلي )فصليةّ  حمكمة(،  املطلق  نقدية  إضاءات  احلكيم"،  لتوفيق  مسرح شهرزاد  ة يف 

(، دور األفعال 2015. بتصّرف. ^ أ ب ت ماجدة جابوريب ) 79العدد الثاين، صفحة  
الكالمية يف اخلطاب املسرحي مسرحية "شهر زاد" لتوفيق احلكيم أّنوذجا ـدراسة تداوليةـ،  

قاصدي مرابح   اجلـزائر األدب   –ورقلة–: جامعة  و  اللغة  قسم  اللغات  و  اآلداب  كلية 
(، صوت شهرزاد يف الشعر  2016هاجر العلمي )   ↑. بتصّرف.  34- 36العريب، صفحة  

العريب املعاصر، اجلزائر: جـامعة العريب بن مهيدي _ أم البواقي _ كلية اآلدب واللغات 
اللغة واألدب العريب، صفحة   تنظري (، ال2006محيد عالوي )   ↑. بتصّرف.  20قسم 
: جـامعة اجلـزائر كلية اآلداب واللغات قسم األدب   املسرحي عند توفيق احلكيم، اجلـزائر

صفحة   بتصّرف.  71- 145العريب،  وكتاابته  ↑.  »آاثره  احلكيم  ،  " «"توفيق 
www.hindawi.org  توفيق    ↑. بتصّرف.  16-9-2020، اطّلع عليه بتاريخ"

 books-library.online، "احلكيم
ية عودة الروح متت الكتابة بواسطة: آالء الفارس مت التدقيق بواسطة: أمحد بين  حتليل روا

ذات صلة حياة توفيق احلكيم أوسكار    ٢٠٢١سبتمرب    ٢٣،    ١٢:٣٩عمر آخر حتديث:  
وايلد )كاتب ومؤلف إجنليزي إيرلندي( الواقعية السحرية يف الرواية العربية موضوع تعبري  

  ٢التحليل املوضوعي لرواية عودة الروح    ١لغذائي حمتوايت  عن الزايدة السكانية واألمن ا
احلوار   ٤االستعارة والصور الفنية لرواية عودة الروح    ٣التحليل األسلويب لرواية عودة الروح  

رواية عودة   شخصيات   ٦رواية عودة الروح   آراء النقاد حول  ٥رواية عودة الروح   والسرد يف
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املراجع التحليل املوضوعي لرواية    ٨رواية عودة الروح   أهم الدروس املستفادة من  ٧الروح  
الشعبية )اجلوع، والفقر، والطبقية، وتضامن  الرواية املوضوعات  تتناول هذه  الروح  عودة 
الشعب املصري(، فهي تنقل روح احلياة، ويظهر اجلانب السياسي فيها كعمود أساس؛ إذ  

ا فيُبنّي  رائدة(،  سياسية  )رواية  الرواية  هذه  الروحية  تعد  الصحوة  بني  ما  الرتابط  حلكيم 
لإلنسان، والصحوة السياسية لألمة، ومن هذا املنطلق أظهر  توفيق احلكيم حتول احلكم يف 

[ الرواية رواية شعب أبكمله من ١احلكومة املصرية، والثقافة، والطبقية، داخل اجملتمع.] 
دت جسًدا واحًدا عادت إليه خالل حماكاة حياة األسرة املصرية عندما مّرت مبحنة؛ إذ تول

بعد   للجسد  تعود  فالروح  الرواية،  اسم  من  احلقيقي  املفهوم  يظهر  هنا  ومن  الروح، 
[ التحليل األسلويب لرواية عودة الروح دمج احلكيم بني الرمزية والواقعية بشكل ٢التالحم.]

ق أو اإلغالق،  خيايل عميق؛ إذ متيز الرمز ابلوضوح وعدم املبالغة فيه، فهو بعيد عن اإلغرا
ويف هذه الرواية، يعمد احلكيم لدمج اتريخ حياته بتاريخ احلضارة املصرية، وتظهر قدرة  

والتاريخ.]  األسطورة  فيه  يوظف  أسلوب  من  يستخدمه  ما  خالل  من  متّيز ٣احلكيم   ]
ابستخدام أسلوب احلوار مبا يتناسب مع الشخصية وما هلا من دور ظاهر يف الرواية، فهو  

ن املستوى الفكري واالجتماعي املتفق مع السياق، مع مراعاة التفاصيل كافة  يقدمها ضم
احلكيم  ُعين  أخرى  انحية  ومن  السرد،  يف  املطلوب  اإلطار  ضمن  الشخصية  تبقي  اليت 
ابلصورة واملشهد وحيوية جتسيد احلركة، وتطّرق  لوصف اجلوانب الشعورية واالنفعالية املتعلقة 

[ االستعارة والصور الفنية لرواية عودة الروح ٣اء شديدين.]ابلشخصيات كافة بعمق وإحي
أظهر اجلزء األول من الرواية صورة التطلعات الرومانسية حملسن وعمته القبيحة وأعمامه 
االثنني يف العمل واحلياة، ظهر يف هذا أيًضا الصورة الكوميدية لتوفيق احلكيم، لينتقل يف 

ل من الكوميداي إىل األساطري امللحمية، فهنا الصور  القسم الثاين من هذه الرواية، ليتحو 
قد يكون فيها رمزية وخيال، مث ينتقل يف اجلزء الثالث للصورة الواقعية الذي يتناول فيها  
مشروع النهضة وكيف عمل املثقفون على إرساء أسس هوية مصر ما بعد العهد العثماين،  

يتها، فيعيد الرومانسية من خالل إظهار  ويف النهاية ينهي احلكيم الرواية بصورة تعكس بدا
رواية عودة الروح يُعّد احلكيم من رواد الكتابة   [ احلوار والسرد يف٤الشغف ابلوطن والبلد.]

للقارئ صواتن   يظهر  الروح  ففي عودة  والفصحى،  العامية  الوجهني  اليت حتمل  السردية 
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اثنيهما عامي يظهر على لغواين؛ أوهلما فصيح بسيط وهو الذي يطرح به السرد العام، و 
[ ومن األمثلة اليت توّضح طريقة السرد هذه عندما خيربان احلكيم ٥لسان الشخصيات.] 

عن عمة حمسن زنوبة فيقول: "نشأت زنوبة يف الريف جاهلة مهملة وختدم امرأة أبيها وتريب  
هلا الدجاج، فلما قدم شقيقها حنفي وعبده للقاهرة يف طلب العلم قدمت معهما هي  

مربوك ابن اخلويل زميلها يف كّتاب القرية الذي مل يفلح كي تدبر أمر املعاش وتدير دفّة  و 
[ املذهب ٥البيت"، أما العامية فكانت لغة احلوار على ألسنة الشخصيات طوال الرواية.]

األديب للرواية ُتصّنف رواية عودة الروح من ضمن رواايت )خيال شبه سرية ذاتية(؛ إذ تّتبع  
ية ّنطًا مشاهبًا لنمط توفيق احلكيم، فمحسن قد يكون هو الوجهة األخرى لتوفيق هذ الروا

القاهرة، ومن خالل  انتقل للعيش يف  احلكيم، إذ بنّي توفيق أنه يف عمر اخلامسة عشر 
رواية   [ آراء النقاد حول٦الرواية تظهر قواسم مشرتكة ما بني حمسن واحلكيم بصورة كبرية.]

[ استخدام طريقة  ٧راء النقدية حول رواية عودة الروح ما أييت:]عودة الروح من أهم اآل
السرد اليت ختلط ما بني األسلوب العامي والفصيح كان حمط أنظار النقاد؛ إذ انتقد احلكيم 
أبنه أسرف يف استخدام العامية. استخدام احلكيم عبارات ذات مدلوالت شخصية على 

أن أهدي عصا "يسعدين  الرواية، وهي:  العزيزة يف كل  غالف  العمر إىل شعوبنا  رة هذا 
مكان" مما خيرج الرواية عن شكلها الروائي، وحيوهلا لصورة السرية الذاتية بشكل أكرب على  
الرغم من خلو الرواية من ميثاق السرية الذاتية بشكل صريح، وإّنا قدمت بشكل خيايل،  

ابعتباره شخص من شخوص    وتعد هذه العبارات إشارة قوية اللتصاق النص بتوفيق احلكيم
الرواية. االعتماد على الدوافع النفسية سبب يف رؤية العمل على أنه خاٍل من العواطف  
مجيع   عارض  ألنه  املختلفة،  واألحزاب  املثقفني  قبل  من  موّجه  النقد  وهذا  احلماسية، 

فيق رواية عودة الروح عرض تو  األحزاب حىت ال يكون قلًما مأجورًا ابلنسبة هلم. شخصيات 
ابلتفصيل  تناوهلم  وميكن  الرواية،  حوهلم  تدور  واحدة  أسرة  من  شخصيات  احلكيم 

[ حمسن: وهو الشخصية الرئيسة يف الرواية، اليت تدور حوهلا األحداث، وهو ٨كاآليت:]
فىت يف مرحلة املراهقة، انتقل إىل القاهرة ملواصلة تعليمه وهو يف اخلامسة عشر من عمره. 

الرايضيات، وهو ذو أتثري ال يذكر من حيث إحداث التغيري على  حنفي: عم حمسن معلم  
األحداث، وميكن وصفه أبنه شخصية سلبية من حيث القوة. عبده: عم حنفي الثاين،  
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وهو إحدى الشخصيات القوية اليت ترسم أحداث الرواية. سليم اليوزابشي: ابن عم أعمام  
ت يقدم من خالهلا  وفيق احلكيم شكاًل من أشكال حمسن، وهو شخصية اثنوية ابعتبار 

بسبب سلوك   لعملة  الفاقد  السليب  الشخص  فهو  اجملتمعات،  املوجودين يف  األشخاص 
السليب. زنوبة: عمة حمسن، وهي الشخصية اليت تُعطي قدرًا من احلركة على الرواية؛ فهي  

أفراد األسرة، وأهم  املرأة اليت مل تتلقَّ التعليم، وتريّب الدجاج، واليت انتقلت للقاهرة لتقيم مع  
السمات اليت تعطي من خالهلا احلركة للرواية ما هلا من طبع حاد، ولسان سليط، وعدم 
إمياهنا ابألطباء، وحماولة التطور والظهور مبظهر املرأة املتحضرة. مربوك: وهو اخلادم واخلاضع  

خالل تسلم مهام    لزنوبة ورغباهتا على الرغم من عدم قبوله هبا، وله دور قوي يف الرواية من
رواية عودة الروح من أهم   اإلنفاق على األسرة، وفشله فيها. أهم الدروس املستفادة من

[ الوحدة والتجمع حول الكلمة الواحدة  ٩العرب والدروس املستفادة من الرواية ما أييت:]
يش  سبب يف الشعور ابلعز والفخر. الصعاب ختلق العزمية والصرب، ولوال الشعور مبرارة الع

ملا رأت الشعوب النور. االعتزاز ابلتاريخ أصل الوجود اإلنساين، فاحلكيم هنا يدمج ما بني  
احلياة احلالية والتارخيية ليوصل ما لديه من فكرة ومعىن. االعتزاز والفخر ابلرموز الوطنية  

.  أمر يبعث على السعادة، وقد ظهر يف الرواية عرب صورة الفالحني جبالبيبهم وسنابل القمح
رواية عودة الروح رواية اجتماعية سياسية ثورية ينقل فيها توفيق احلكيم القارئ إىل أعماق 
الواقعي  احلواري  السرد  أسلوب  خالل  من  القيمي،  ومضموهنا  للحياة  احلقيقي  املعىن 

املتسق مع فئات اجملتمع املصري كافة بشكل خاص، وأفراد   بني شخوص الرواية، البسيط
كل عام، ومن خالل التعمق يف رمزية الرواية أو النظر هلا بشكل رمزي اجملتمع العريب بش 

ميكن أن تتضح الكثري من املعاين الدفينة للقارئ؛ فاحلكيم من خالل الشخصيات ميرر 
 العرب والدروس املستفادة واليت أمهها االلتحام حول الكلمة الواحدة.  
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 األسئلة 

   
 أکتب خمتصرا.  نشأة املسرح العريبماذا تعرف  عن  
 .أسباب ظهور املسرح العربأذکر  
 مؤجزاأنواع املسرحيةو املسرحيةحتدث عن  
 ممسرحياهت أکتب شخصيات املشهورة و  
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