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 ترجمة المؤلؼ
 حسيف عمي الينداكم

 أديب كشاعر كقاص كمسرحي كناقد كصحفي -أ

 لو العديد مف الدراسات األدبية كالفكرية  -ب

 نشر في العديد مف الصحؼ العربية -ج
 فرع درعا -مدرس في جامعة دمشؽ ػ كمية التربية  -د
 ـ  ُٓٓٗدرعا عاـ  –كلد األديب في سكريا  -ق
 دم كالثانكم في مدينة درعاتمقى تعميمو االبتدائي كاإلعدا -ك
قسـ المغة العربية ك  –انتقؿ إلى جامعة دمشؽ كمية اآلداب  -ح

 ُّٖٗتخرج فييا عاـ 
 حائز عمى إجازة في المغة العربية  -ؾ

 حائز عمى دبمـك تأىيؿ تربكم جامعة دمشؽ-ص
 -عمؿ محاضران لمادة المغة العربية في معيد إعداد المدرسيف  -ع

 في مدينة درعا  قسـ المغة العربية
انتقؿ إلى التدريس في المممكة العربية السػػػعكدية عاـ  -ؼ
 َ( في مدينتػػػي عنيزة كتبكؾ  َََِ/ ُْٗٗ)
 عضك اتحاد الصحفييف العرب  -
 عضك اتحاد كتاب االنترنت العرب -
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 عضك تجمع القصة السكرية -
 عضك النادم األدبي بتبكؾ -

 لو :الصحؼ الكرقية التي نشر فييا أعما
 -ِاألسبكع األدبي (  –البعث  –الثكرة  –سكريا ) تشريف  -ُ

 اإلمارات العربية ) الخميج (
 عكاظ ( –الببلد  –المدينة  –السعكدية ) الرياض  -ّ
 الكطف ( –اليدؼ  –الككيت ) الرأم العاـ  -ْ

 المجبلت الكرقية التي نشر فييا أعمالو : 
 مجمة المنتدل اإلماراتية -ُ
 لفيصػػؿ السعكديةمجمة ا -ِ
 المجمة العربية السعكدية -ّ
 مجمة المنيػػػؿ السعكدية -ْ
 مجمة الفرساف السعكدية -ٓ
 مجمة أفنػػػػاف السعكدية -ٔ
 مجمة السػػػػفير المصريػػػػة -ٕ
 مجمة إلى األماـ الفمسطينية -ٖ

 مؤلفاتو :
 الشعر :  - أ
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 َُٗٗىنا كاف صكتي ك عيناؾ يمتقياف/ -ُ
 ُْٗٗينا أف تشرؽ شمس ثبير/ىؿ كاف عم -ِ
 ُْٗٗأغنيات عمى أطبلؿ الزمف المقيكر / -ّ
 ُٔٗٗسأغسؿ ركحي بنفط الخميج / -ْ
 ُٔٗٗالمنٌشى يسمـ مفاتيح ايمياء/ -ٓ
 ىذه الشاـ ال تقكلي كفانا / -ٔ
 ىؿ تعممكف مف حبيبتي؟؟؟!!!-ٕ
 القصة القصيرة : - ب
 ُٓٗٗشجرة التكت /-ُ
 زنكو-ِ
 المسرح :  –ج 
 ُٔٗٗاكمة طيار /مح -ُ
 ُٕٗٗدرس في المغة العربية / -ِ
 عكدة المتنبي / مخطكط  -ّ
 أماـ المؤسسة االستيبلكية / مخطكط -ْ
 النقد األدبي :  –د 
 ُّٗٗمحاكر الدراسة األدبية  -ُ
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 ُْٗٗالنقد كاألدب / -ِ
 مقدمتاف لنظريتي النقد كالشعر /  -ّ
 أسممة النقد األدب -ْ
 كالدينية :  الدراسات الفكرية -ىػ 
 اإلسبلـ منيج كخبلص ػ الجزء األكؿ -ُ
 اإلسبلـ منيج كخبلص ػ الجزء الثاني -ِ
 اإلسبلـ منيج كخبلص ػ الجزء الثالث -ّ
 فتاكل كاجتيادات / جمع ك تبكيب -ْ
 ىؿ أنجز اهلل كعده !!!!!! - ٓ
 المغة العربية-ك
 النحك العممي المستكل األكؿ-ُ
 ثانيالنحك العممي المستكل ال -ِ
 النحك العممي المستكل الثالث -ّ
 النحك العممي المستكل الرابع -ْ

 الصحؼ االلكتركنية التي نشر بيا :
 قناديؿ الفكر كاألدب -ُ
 أنيار األدب  -ِ
 شركؽ -ّ
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 دنيا الكطف  -ْ
 ممتقى الكاحة الثقافي -ٓ
 تجمع القصة السكرية  -ٔ
 ركض القصيد -ٕ
 منابع الدىشة-ٖ
 أقبلـ -ٗ

 دبنكر األ-َُ
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 قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
 ػ حدثنا عبد اهلل بف يكسؼ :

 أخبرنا مالؾ عف زيد بف أسمـ، 
 عف عبد اهلل بف عمر رضي اهلل عنيما :
 لبيانيما،أنو قدـ رجبلف مف المشرؽ فخطبا فعجب الناس 
 فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ :

البياف سحر (( مفى البيافً لسحرا، أك إفَّ بعض ى  ػ )) إٌف ى
 صحيح البخارم 

/ٕٕٓٔ/ 
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نيضة كاسعة في النثر العربي، كقد  كانيضيفي العصر الحديث، أف  ربالع استطاع

بدأت ىذه النيضة في القرف التاسع عشر، منذ أرسمت البعكث إلى أكربا، فإف ىذه 
البعكث لما رجعت، أخذت تفكر في إدخاؿ بعض ما تعرفت عميو مف اآلداب 

، حتى نجد تحكالن كلكنا ال نتقدـ إلى النصؼ الثاني مف القرف الماضي، األكربية
 العربي.كاسعنا يحدث في النثر 

 بعد القرف التاسع عشر، يبلحظ أف الصراع الفني الحديث مف يتابع نيضة النثرك 
 ى قديميـ في األدبمثار األدباء عحيث  بيف المحافظيف كالمجدديف يستمر،

ال نمضي طكيبلن في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر، حتى تجتمع دكافع ك 
يقية لتحرر النثر كانفكاكو مف قيكده الغميظة؛ فإف أمكرنا كثيرة متشابكة جدت، حق

كعممت مع أمكر أخرل كانت مختفية كظيرت. كتناكلت ىذه األمكر أك ىذه 
 .األسباب عناصر حياتنا مف جميع أنحائيا كغيَّرتيا تغييرنا تامِّا

 عربطنية، كشعكر اليكر فكرة الك ككاف أكؿ ما حدث مف ذلؾ نشكء الرأم العاـ، كظ
عند كطنيـ، فقد فكركا في  عربكلـ يقؼ تفكير ال بحقكقيـ السياسية المسمكبة،

دينيـ، كما أصاب المسمميف مف ضعؼ كانحبلؿ، فإذا الغرب يستكلي عمى بعض 
ذا الخبلفة اإلسبلمية في تركيا تكاد تنقض لما يدبّْ  ر ليا الغرب عامة. بمدانيـ، كا 

و يجب الرجكع إلى مصادر اإلسبلـ األكلى، حتى يينىقَّى عف بصيرة أن عربكرأل ال
الديف مما عمؽ بو مف أكىاـ كخرافات، كرجعكا يدرسكف كتبو القديمة كما كتبو 
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المسممكف في العصر العباسي. ككاف ذلؾ تحكالن ميمِّا، فإف األزىر لـ يكف يدرس 
ككف االلتكاء سكل كتب العصكر المتأخرة التي التكت أساليبيا كتعقدت أشد ما ي

كاقترف ىذا االطبلع عمى المصادر األكلى في الديف باطبلع آخر عمى  .كالتعقيد
المصادر األكلى في األدب، فإف المطبعة أخذت في نشر الكتب األدبية القديمة مف 
مثؿ كميمة كدمنة البف المقفع، فرأل المثقفكف نماذج جديدة في التعبير تختمؼ 

يعرفكنو، فميس فييا التكمؼ كليس فييا السجع كالبديع؛ اختبلفنا بيننا عما كانكا 
نما فييا األسمكب المرسؿ الشفاؼ الذم ال يخفي شيئنا مف المعنى كال يستر داللة  كا 
مف الدالالت. فشككا فيما يألفكف، سكاء مف جية األساليب الدينية الممتكية أك مف 

طرؽ التعبير القديمة في جية األساليب األدبية المقيدة بالسجع كالبديع، كطمبكا 
 عرباء ذلؾ كاف يشتد االتصاؿ بالغرب، كأخذ الكفي أثن .الديف كاألدب جميعنا

 عرب. ككاف ذلؾ يزيد مف شعكر اليطمعكف مف قرب عمى الحياة األكربية المادية
ما كاف يؤثر في أذكاقيـ بقكميتيـ، كأف ليـ شأننا في العالـ كعبلقاتو االقتصادية، ك

دَّ المصريكف منذ . العبلقات الحضارية يتشابؾ بعضيا ببعض فإف كعقكليـ؛ كجى
عصر إسماعيؿ في دعـ اتصاليـ بالغرب، فيـ يكثركف مف المدارس كيفتحكف 
أبكاب التعميـ العالي عمى مصاريعيا، كيؤسسكف األكبرا كيقيمكف دار الكتب لمقراءة 

رت األذكاؽ، كاالطبلع المنظـ. كبعث ذلؾ كمو نيضة كاسعة في مصر، نيضة غي
كىيأتيا لتطكر كاسع في المياديف األدبية. ككانت تدفع ىذه النيضة بقكة ركحي 
المصرييف الجديدة كشعكرىـ بأف كراء ما يقرءكف في الديف كاألدب نماذج قديمة 

كلـ يكف ىذا التيار  .جديرة باالحتذاء كالتقميد، فأقبمكا عمييا يقرءكنيا كيتأثركنيا
ك الذم يغير في أذكاقيـ كعقمياتيـ، فقد كاف ىناؾ تيار آخر العربي القديـ كحده ى

يأتييـ مف كراء البحر، ال باألكربييف الذيف يستكطنكف ديارىـ فحسب؛ بؿ بالعمـ 
تصاليـ بالعمـ أسبؽ مف اتصاليـ باألدب؛ كلكنو ااألكربي كاألدب األكربي، ككاف 

بدؿ حيف أخذكا يتصمكف لـ ييٍحدث تبدالن في حياتيـ األدبية؛ إنما حدث ىذا الت
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مباشرة باآلثار األدبية الغربية كيتذكقكنيا، كلـ يكتفكا بذلؾ؛ فقد أخذكا يترجمكنيا، 
يف ، ىك عنصر السكريمصرلترجمة عنصر عربي ىاجر إلى كشاركيـ في ىذه ا

 .فاريف مف اضطياد العثمانييف أك ألغراض اقتصادية كالمبنانييف الذيف كفدكا
كرم المبناني شديد االتصاؿ باآلداب األجنبية؛ فإف البعكث ككاف ىذا العنصر الس
متو بآدابي كليكية كالبركتستانتية الفرنسية كاألمريكيةالدينية المسيحية الكاث ا كصى

ا. فمما نزؿ ب أخذ يعبر عف ىذه الصمة بطريؽ الترجمة، كبذلؾ  مصركصبلن محكمن
قبلن  كانت مصر في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر كأكائؿ القرف العشريف حى

كاسعنا لمترجمة كنقؿ اآلداب الغربية، فقد تيرجـ كثير مف القصص كالركايات، 
القتصاد كجميع فركع الفكر كترجمت كتب ال تكاد تحصى في االجتماع كالقانكف كا

كاضطرت ىذه الترجمة الكاسعة أصحابيا اضطرارنا أف ييجركا األسمكب ، الغربي
طيطاكم كتبلميذه، أسمكبى السجع كالبديع، فقد رأكه يفسد الذم ترجـ بو رفاعة ال

المعاني التي يريدكف نقميا كأداءىا إفسادنا؛ لسبب بسيط كىك أنو ال يتسع ليا، كال 
يتيح لممترجـ أف يعبر عنيا إال تعبيرنا مضطربنا، أك تعبيرنا ممتمئنا بعكائؽ السجع 

عرفكا عف طريؽ المطابع كما  كلـ يمبث ىؤالء المترجمكف بعد رفاعة أف. كالبديع
تنشر مف آثار األدب العباسي أف كراء ىذا األسمكب القاصر الذم ترجـ بو رفاعة 
أسمكبنا مرسبلن حرِّا آخر، يمكّْنيـ مف صياغة العبارات بحيث تؤدم المعاني األكربية 
لكا عمى ىذا األسمكب، كاتخذكه كسيمتيـ إلى تصكير  أداء سيبلن يسيرنا، فعكَّ

يـ، كخاصة أنيـ رأكه يشبو األساليب الغربية التي يترجمكف منيا، فإنيا معاني
 .تصاغ في لغة سيمة تخمك خمكِّا تامِّا مف أثقاؿ السجع كالبديع

كعمى ىذا النحك أخذ المترجمكف يؤثركف األسمكب العتيؽ الفصيح، كينفككف عف 
ىذا األسمكب عمى أسمكب رفاعة الثقيؿ الضيؽ. كلـ يكتفكا بذلؾ؛ بؿ أخذكا يمرنكف 

كحتى اآلف لـ نتحدث . الفكر أك في الشعكأداء المعاني الغربية الدقيقة، سكاء في 
عف المطبعة كالصحؼ، كقد كاف ليما أثر بالغ في ىذا التحرر مف أسمكب السجع 
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كالبديع، فإف مف كاف يترجـ مثبلن لـ يكف يترجـ لمطبقة المثقفة الممتازة؛ بؿ كاف 
ـ يكف ىذا شأف المترجميف في العصر العباسي كالعصكر يترجـ لمجميكر، كل

السابقة، فإنيـ كانكا يترجمكف لطائفة محدكدة مف األمة، ككانكا يقدمكف ليا ما 
أرستقراطييف،  األدب كالعمـكظؿ يترجمكف في نسخ خطية قميمة. كمعنى ذلؾ: أف 

عة كانتشر ككانا محتكريف في جماعة بعينيا مف جماعة األمة، فمما عرفنا المطب
التعميـ في طبقات الشعب أصبح األدب كالعمـ شعبييف، كأصبح المترجمكف 
يبلحظكف أنيـ ال يخاطبكف الطبقة المثقفة العميا في األمة؛ بؿ يخاطبكف طبقاتيا 

كأحدث ذلؾ تطكرنا كاسعنا في أسمكب الترجمة كالكتب األدبية، فقد . عمى اختبلفيا
بيف أسمكبيـ كطبقات الشعب، حتى تفيـ عنيـ أخذ المترجمكف كاألدباء يبلئمكف 

ما يريدكف أف يقكلكه، كحتى ال تجد مشقة في ىذا الفيـ. كمف ىنا أخذت األساليب 
األدبية تجنح إلى البساطة كمراعاة السيكلة، فالكاتب يسعى بجيده إلى تبسيطيا 

بيـ أخذ المترجمكف كاألدباء يبسّْطكف أسمك ك  . كتيسيرىا، حتى تركج في الجميكر
تبسيطنا ال ينزؿ بو إلى مستكل العامة أك إلى االبتذاؿ، كفي الكقت نفسو ال يعمك 
عمييـ؛ بحيث يشعركف بشيء مف العسر في قراءتو كفيمو، ىك أسمكب بسيط 

كما عممتو الصحؼ في ىذا االتجاه كاف أكسع كأعمؽ . سيؿ؛ كلكنو عربي فصيح
بيف طبقة كطبقة؛ بؿ لعؿ عنايتيا بحكـ أنيا تخاطب كؿ الطبقات في األمة ال تميز 

بالطبقات الدنيا تزيد عمى عنايتيا بالطبقات العميا؛ فإنيا تريد أف تنتشر في أكسع 
 .جميكر ممكف، كأف تغرم ىذا الجميكر عمى فىٍيًميا كاالستمتاع بيا حتى يطمبيا

كجميكر الًكتىاب المترجـ كالمؤلؼ مف ىذه الناحية أضيؽ كثيرنا مف جميكر 
ة، فالًكتىاب يخاطب الطبقات المثقفة التي تقرأ، عالييا كدانييا، أما الصحيف

الصحيفة فإنيا تريد أف تخاطب الكثرة الساحقة في األمة؛ كمف أجؿ ذلؾ يحتاج 
الصحفي دائمنا إلى التبسيط في األسمكب كالتفكير بأكثر مما يحتاج مؤلؼ الكتاب، 

سيا، فإنو ال بد أف يبسّْطيا إلى كميما كانت الفكرة التي يتناكليا مرتفعة في نف
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أقصى حد، كأخذ ىذا النثر يسعى إلى محيط أكسع، ىك محيط الشعب الذم يكسب 
كلـ يمبث األدباء  عيشو منو مباشرة بما ينشر مف الكتب كبما يكتب في الصحؼ. 

أف لبكا ىذه الغايات الشعبية عند األمة، فأصدر عبد اهلل أبك السعكد صحيفة "كادم 
كأصدر إبراىيـ المكيمحي جريدة "نزىة األفكار". كصدرت جريدة "الكطف".  النيؿ"،

كأخذ السكريكف كالمبنانيكف المياجركف إلى مصر يشارككف في ىذا النشاط 
الصحفي؛ فأصدر أديب إسحاؽ كسميـ نقاش صحيفة "مصر"، كأصدر سميـ كبشارة 

ـ عنحكرم "مرآة تقبل "صحيفة األىراـ"، كسميـ الحمكم "الكككب الشرقي"، كسمي
الشرؽ"، كتنحى عنيا فتكلى تحريرىا إبراىيـ المقاني. كبجانب ذلؾ أصدر يعقكب 
صنكع صحيفتو "أبك نظارة"، كما أصدر عبد اهلل نديـ صحيفتو "التنكيت كالتبكيت"، 
كلـ يمبث الشيخ محمد عبده أف مزج بيذه الدعكة دعكة عامة إلى إنقاذ اإلسبلـ 

ٍكر كالمسمميف مما حؿ بيـ م ف تأخر كاضمحبلؿ، كفكر في كطنو كما أصابو مف جى
كمما ال شؾ فيو أف جماؿ الديف األفغاني ىك  .حكامو كسكء أحكالو االجتماعية

الذم دفع الشيخ محمد عبده دفعنا قكيِّا في ىذا االتجاه؛ إذ كاف يمزمو في بيتو كفي 
إلى اإلصبلح  غىدكاتو كركحاتو، كىك يمقي دركسو الدينية كالفمسفية، داعينا

ا الخكاطر ضد الحكاـ الذيف يختانكف أمانة  السياسي كالديني كاالجتماعي، كمييجن
أكطانيـ اإلسبلمية بما ييطمقكف مف أيدم المستعمريف األكربييف في شئكنيا المالية 

عمى  -كعمى رأسيـ الشيخ محمد عبده-كغير المالية. كقد أخذ يمرف تبلميذه 
نشاء المقاالت  في الصحؼ. كتحكلت إلى التمميذ النابغ جميع تعاليـ الخطابة كا 

أستاذه في السياسة كغير السياسة، كتأججت في صدره حماسة الىبة لخدمة دينو 
ككطنو. كىيئت الفرصة لو ليذيع آراءه اإلصبلحية في الجميكر؛ إذ تكلى تحرير 

ا أخفقت كاشترؾ في الثكرة العرابية، حتى إذ. "الكقائع المصرية" ألكؿ عيد تكفيؽ
حيكـ عميو بالنفي ثبلث سنكات، فذىب إلى بيركت ثـ تركيا إلى باريس، ككاف قد 
سبقو جماؿ الديف إلييا، كأصدرا ىناؾ صحيفة "العركة الكثقى" يذيعاف فييا عمى 
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مصر كالعالـ اإلسبلمي ما يكقد نار الحمية اإلسبلمية في النفكس، ككانا يؤمناف 
د المسمميف تحت راي ة الخبلفة العثمانية، حتى يقفكا رجبلن كاحدنا أماـ بكجكب تكحُّ

لمكضكعات التي كعمى ىذا النحك كانت ا. األكربييف كجشعيـ االستعمارم البغيض
مكضكعات سياسية  ُِٖٖسنة لمصر قبؿ االحتبلؿ اإلنجميزم األدباء  يتناكليا

 كدينية كاجتماعية، كىي مكضكعات عامة، لـ يكف يستمدىا الكيتاب مف عكاطؼ
نما كانكا يستمدكنيا مف عكاطؼ الشعب، فقد أصبح الشعب  فردية أك شخصية؛ كا 
 ىك كؿ شيء، كأصبحت ميكلو اإلطار الذم تكضع فيو المقاالت الصحفية المختمفة

 ةنزعالكتصدر صحيفة "المؤيد" يصدرىا الشيخ عمي يكسؼ، معبرنا فييا عف 
ئ فييا االستعمار، كيصدر الكطنية، كيصدر عبد اهلل نديـ صحيفة "األستاذ" يناك 

 .مصطفى كامؿ صحيفة "المكاء" كيبعثيا نارنا ضد االستعمار كالمستعمريف،
عميـ ىذا ذكر ىنا "دار العمكـ" التي أنشأىا عمي مبارؾ؛ لتساعد عمى تتكال بد أف 
ليصكر مف األسمكب ىذا النمكذج الجديد أنفسيـ كأخذ الكيتاب يمرنكف .  األسمكب

كفي اإلصبلح الديني  ة الداخمية كالسياسة الخارجية،اسآراءىـ في السي
كاالجتماعي، كفي كؿ شأف مف شئكف الحياة. ككمما تقدمنا مع الزمف قطعنا مرحمة 
في ىذا التمريف، كنحف ال نصؿ إلى أكاخر القرف التاسع عشر كأكائؿ القرف 

مي العشريف حتى يتككف لنا في ىذا النمكذج طبقة ممتازة مف الكيتاب مثؿ: ع
يكسؼ كمصطفى كامؿ كفتحي زغمكؿ كقاسـ أميف كعبد العزيز محمد كأحمد لطفي 
السيد كمحمد عبده، كغيرىـ ممف كانكا يصارعكف الفساد االجتماعي كالفساد 

ككاف ليذه الطبقة مف الكيتاب المفكريف أبعد األثر . السياسي كالفساد الديني
ة اإلصبلح في كؿ جانب مف كأعمقو في حياتنا المصرية، فيـ الذيف حممكا راي

كعمى ىذا النحك ة، يـ اإلصبلحية حية مؤثر جكانب حياتنا العامة، كال تزاؿ دعكات
  تجدد حياتنا كعقكلنا كتدفعنا خطكات إلى األماـ، كيتابامف لىذه الطبقة كانت 
الحديث عادت الخطابة السياسية إلى النشاط، كأنشأنا خطابة  عصرالجاء كلما 
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كربيكف ىي الخطابة القضائية. فكيجد المحامكف ككجد المدَّعكف، جديدة عرفيا األ 
كبذلؾ تنيض . كنبغ في الطرفيف مجمكعة كبيرة مف نابيي الخطباء القضائييف

مصر بيذيف المكنيف مف الخطابة في األدب العربي الحديث، فيي التي أتيح ليا أف 
يسى بف ىشاـ" "حديث عكذكر ىنا المنفمكطي، ي كمف الكاجب أف، تنشط فييما

ا "ذكرل كال بد أف نذكر ىنا أ .لمحمد المكيمحي ك"زينب" لمحمد حسيف ىيكؿ يضن
  .أبي العبلء" لطو حسيف

بدأت كؿ مف سكريا، كمصر التأثر بمعطيات الحضارة األدبية في مطمع القرف ك 
كقد تبنى أصحاب ىذا االنفتاح فكرة البعث كاإلحياء ألمجاد األمة ، التاسع عشر

، كسمككا سبيؿ تجاكز التخمؼ الحضارم، مف خبلؿ نشر التعميـ كاإلصبلح العربية
كقد كاف أىؿ االنفتاح السكريكف ىـ  القتصادم  كذلؾ لسد حاجات العصر.ا

ككانت لمدف السكرية كأكركبا السباقيف لصياغة مبادئ االنفتاح ، مف خبلؿ ا
بادئ ) جاف جاؾ المدارس التبشيرية عامؿ إكساب الثقافة األكربية كمف خبلؿ م

ـ قيكد المجتمع ركسك( في الحرية أسس السكريكف ) فمسفة الحرية ( لتحطي
جيف بيف أفكار)ركسك كأثبتكا ضركرة تبني أفكار االنفتاح ماز  المعيقة لمتقدـ.

أديب  –جرجي زيداف   -ككاف عمى راس ىؤالء  ) فراح انطكف، كتكلستكم (
الجماىير الشعبية لـ تقبؿ األفكار  كعمى الرغـ مف ككف ،فرنسيس مراش (–اسحؽ 

التي طرحيا المنفتحكف الجدد لككنيا خارجة عف أطر اإلسبلـ ، فقد رأل قسـ مف 
( ـ  ُّٕٖ -َُُٖالمنفتحيف المصرييف مف أمثاؿ ) رفاعة الطيطاكم ( ) 

إثبات ما أعجب بو استنادا إلى القرآف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة فعندما زار 
 –استقبلؿ القضاء  –كحرية المعتقد  –ل ) تساكم الناس أماـ القانكف باريس  رأ

حماية الممكية الخاصة ( ثـ جاءت حركة اإلصبلح عمى يد جماؿ الديف األفغاني ) 
( ـ  رافقو شعار العكدة  َُٓٗ -ُْٖٗ( ـ كمحمد عبده ) ُٕٖٗ -ُّٖٗ

الكطني التحررم باإلسبلـ إلى  نقائو األكؿ ، كقد ارتبطت ىذه الحركة بالنضاؿ 
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اليادؼ إلى كحدة الشعكب اإلسبلمية كنشر التعميـ ، كخاصة أف مصر ىي مكطف 
الشريؼ ( ، كانطمقت أعرؽ جامعة إسبلمية في العصر الحديث )جامعة األزىر 

) حسيف ك) حسف العطار ( ك جديدة مف مثؿ ) رفاعة الطيطاكم (أسماء 
 ران ليا في سكرية عند ) عبد، ككجدت ىذه الحركة اإلصبلحية أنصاالمرصفي (

إلى تياريف اثنيف   في نفتاحية دت الثقافة اال ستنا. كىكذا فقد الرحمف الككاكبي (
، كتيار مراعاة الفمسفة كاآلراء االجتماعية ، ذلؾ العصر، مراعاة الشكؿ الديني

كالسياسية، ككاف االحتراـ متبادالن بيف أصحاب ىذيف التياريف حتى إنؾ لتجد أف 
أصحاب ىذيف التياريف يعمبلف في صحيفة كاحدة سيما كأف قسمان مف بعض 

 المنفتحيف السكرييف قد ىاجر إلى مصر ىربان مف اضطياد السمطات التركية .
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أصر أىؿ االنفتاح عمى ضركرة تطكير المغة كاألدب بما يتناسب مع حاجات العصر 
لغتنا بسبب كجكد سبؿ مف المفاىيـ السياسية كالفمسفية كالعممية التي دخمت  ،

كأكدكا عمى ضركرة المحافظة عمى  بالمستعمر.  مف خبلؿ الصحافة كاالحتكاؾ
المغة الفصحى في اإلبداع األدبي مف خبلؿ بعث التراث العربي  فقد طالبكا بتجديد 

ف كقؼ بعضيـ مكقؼ المحافظ المتشد د مف التجديد .) كناصيؼ اليازجي المغة ، كا 
بينما أدخؿ) ناصيؼ اليازجي( الكثير مف الكممات الجديدة إلى ― ( ك ) األزىرييف ( 

ا ، كدعداـ الحكاشي كالمندثر في الكتابةنصكصو ، كحارب ) جرجي زيداف ( استخ
، كجرل ت أساليب أدبية جديدة في التعبير، فتكلدالبعض إلى تبسيط قكاعد القراءة

، كأصبح الجمع بيف فنية العمؿ األدبي ر عمى كظيفة األدب في ىذا العصريتغ
كالفكر صفة أساسية لكؿ عمؿ أدبي بعيدان عف المحسنات المفظية التي أثقمت كاىؿ 

 .المغة كاألدب معان 
كبدأ األدب يتحدث عف الحياة السياسية كبنية الدكلة كالمجتمع كاألسرة كاألخبلؽ، 

يصرح أنو ما كلد إال ليككف معممان، كىا ىك )محمد إبراىيـ فيذا ىك )محمد عبده( 
حكمة كبذكر معرفة كجماؿ أدبي في كتابو )حديث عيسى  ادرمحي( يمكح  ببك المكي

بف ىشاـ(، كىذا ىك سميـ البستاني مؤسس الركاية التاريخية العربية يرل أف 
ذا ىك )جرجي ، كىاريخية كتثبيت المبادئ األخبلقيةميمة الفف عرض األحداث الت

( عمى ميمة األدب فأنطكزيداف( ييمؿ كظيفة األدب الجمالية كيؤكد مع )فرح 
 المتمثمة بػ)أف يحسف التأثير في نفكس الجميكر(. 
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كقد تككنت ألكاف جديدة مف األدب كالمسرح كالركاية كالقصة القصيرة كالمقالة 
كاألخرل سكرية  كالخاطرة كظيرت في باب النثر األدبي مدرستاف إحداىما مصرية

أخذ أصحابيما يؤلفكف الركايات كيكتبكف القصص، إذ أخذت المدرسة المصرية 
يثة )المقامات( عمى عاتقيا استخداـ تقاليد النثر العربي القديـ ضمف مضاميف حد

( )محمد لطفي جمعة( )مصطفى لطفي المنفمكطي( بينما أدخمت ي)ابراىيـ المكيمح
ركاية األدبية كالقصة األدبية( مع تفكت لمركاية عمى المدرسة السكرية في أدبنا )ال

القصة متخدة نمط الركاية اإلنكميزية األخبلقية في مطمع القرف الماضي، ثـ 
تطكرت الركاية العربية التاريخية في بداية القرف العشريف مذكرة بركايات )كالتر 

ستاني( ذك ميـ البسككت( ك)اسكندر دكماس( كقد تزعـ مدرسة النثر السكرية )س
كالصحافي كالقصصي التربكم كالركائي( كالذم يعد أكؿ مف كتب  يمجالنشاط )التر 

 –فرح انطكاف  –اف جرجي زيد –الركاية التاريخية العربية تبله )جميؿ المدكر 
كميـ يركز عمى أخذ كلـ يبؽ جماؿ العبارة ىدفان أساسيان عندىـ ك يعقكب حركؼ(. 

ة كاعتماد )أسس األسمكب العصرم الجديد( الذم ضركرة الخركج مف القيكد القديم
يتطمب مف القارئ )تكتران ذىنيان( مع إكساب الركاية الشرطية كتجنيب القارئ كىـ 
االعتقاد بأف ما يقرؤه حقيقة كاقعة، كقد أدل )المنفمكطي( دكران كبيران في ىذا 

التقيد  المجاؿ كانطمؽ الكتاب السكريكف مف مبدأ تبسيط العمؿ األدبي مع عدـ
 بقكاعد األسمكب القديـ. 

كلقد لعبت الصحافة دكران كبيران في تطكر األدب كالنقد األدبي، كأصبحت الصحافة 
قاعدة األدب األساسية إذ طكرت الصحافة شكؿ كأسمكب األدب كازداد عدد القراء 
بعد أف كاف يقتصر عمى الخاصة كساعدت الترجمة في تطكر األدب كانتشار 

بية مف خبلؿ تحرير اسـ العمؿ األدبي المترجـ، أك تعريب محتكل األعماؿ األد
العمؿ األدبي المترجـ، أك تحميؿ العمؿ األدبي المترجـ أفكار المترجـ، كترجـ 
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، فانتشرت الركايات العاطفية المترجمة كؿ ما يتعمؽ باالنفتاح كالحضارة المنفتحكف
 كالركايات الغرامية كالبكلكسية. كالركايات التاريخية األدبية، كركايات المغامرات 

مبلؾ كبار( مع  –انتيت الثكرة العرابية بتخالؼ األثرياء في مصر )اقطاعييف ك 
االستعمار كسحؽ ىذه الثكرة كبقيت الطبقة الكسطى تقكد الحركة الكطنية متمثمة 
بحزب الكفد كتمؼ حكليا الجماىير لكف األزمة العالمية كتداعياتيا في تمؾ الفترة 

ي أبقت مصر /ـ التُّٔٗحزب الكفد ممثؿ الطبقة الكسطى يبـر معاىدة / جعؿ
كمع أف الثكرات المصرية في ىذه الفترة كعمى رأسيا تحت فنكف بريطانيا. 

ظيار الشخصية المصرية كبمكرة ُُٗٗ/ثكرة/ /ـ سعت لبلستقبلؿ كالديمقراطية كا 
آداب عربية ميمتيا األىداؼ الكطنية فإف ىدؼ الكتاب في تمؾ الفترة كاف إيجار 

االستقبلؿ كالتطكر ساعد عمى ذلؾ نيضة الصحافة التي زكدت الفكر العربي بثمار 
الثقافة األدبية الغربية  كالثقافة الفمسفية كالنفسية كالدفاع عف حرية المرأة كفرصة 

الببلغ  –تحقيؽ شخصيتيا ككاف مف أىـ ىذه الصحؼ )السياسية األسبكعية 
كظيرت المجمة الجديدة(.  –العصكر  –يد الجد –المقتطؼ  –اليبلؿ  –األسبكعي 

 –طو حسيف  –محمد حسيف ىيكؿ  –منصكر فيمي  –مدرسة )لطفي السيد 
عمي  –مصطفى عبد الرزاؽ( كمدرسو )المازني  –أحمد ضيؼ  –محمكد عزمي 

محمد  –محمكد تيمكر  –عبد الرحمف صدقي( كمدرسة )أحمد خيرم سعيد  –أدىـ 
حسيف  –فائؽ رياض  –محمكد عزمي  –زكي طميمات  –عبلـ أحمد  –رشيد 
إبراىيـ حمدم ( كاىتـ قسـ مف األدباء باألدب الردكي كعدده أدبان صادقان  –فكزم 

في التعبير عف الحياة كنشرت جريدة كادم النيؿ ركايات درسية مف أمثاؿ )آنا 
صر مف أجؿ خمؽ كىكذا فقد سعى األدباء في م ؛األبمو( –عش النببلء  –كارينينا 

ثقافة ركائية جديدة مف جية كمحاكلة عدـ المساس بمقكمات التراث مف جية 
براز الشخصية األدبية الركائية المصرية عمى أنيا شخ صية نامية في فيـ ثانية كا 

بشكؿ مباشر في سكريا كانعكست األمكر السياسية كاالقتصادية  معطيات العصر .
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عب كمو في صراع سياسي مع السمطات الحاكمة عمى الحياة االجتماعية كدخؿ الش
ي ، جابي مزؽ الحياة السكريةكانفتح الباب كاسعان لمتأثر بالغرب باتجاىيف سمبي كا 

كعاش المثقفكف السكريكف كمف ضمنيـ األدباء حياة القمؽ في طريقة التفكير 
يعير  فالناس بيف تطمع لمحياة الغربية مف جية كربط االنتماء بالحياة الشرقية كلـ

األدباء في سكريا التعبير المتناسؽ عف الحياة االجتماعية كدكؿ استقرار التيارات 
الثقافية التي أثرت في أدب ىذه المرحمة أف ظمأ الكتاب كاف شديدان إلى الثقافة 
الغربية كالتي كانت المغة الفرنسية ىي كسيطيا كتعمقيـ بالثقافة العربية كالمغة 

نظر إلى حركة األدب العربي في مصر التي قطعت شكطان العربية بشكؿ قكم مع ال
كبيران في الثبلثينيات كخاصة في مجاؿ الركاية كالقصة القصيرة كتخمص األدب مف 
يحاءاتو كمكضكعاتو  لغة الكعظ المباشر كتحكؿ إلى أدب اجتماعي بمضمكنو كا 

كالحاسـ  اذج الفرنسية ككاف الحدث الميـمنصة بعد تأثر الكتاب السكرييف بالكخا
ـ/ محددة ميبلد الركاية ُّٕٗفي العمؿ الركائي ركاية شكيب الجابرم )نيـ( /

السكرية بمعناىا الحديث كالتي جسدت التأثير األكركبي بمفيكمو االستقراطي 
 .الفكرم كاألسمكبية المترفعة

كاف مف أكضح الظكاىر األدبية في تمؾ الفترة أف النثر قد ازدىر، حتى سبؽ 
در ميداف األدب، بعد أف كاف في الفترات السابقة يأتي خمؼ الشعر، الشعر، كتص

كقد كاف طبيعينا أف يزدىر النثر بعد ما كاف مف تقدـ ثقافي كنضج فكرم، فالتقدـ 
ا ازدىار الن  ثر، الحتياجو أبدنا إلى الثقافة،الثقافي كالنضج الفكرم يستتبعاف دائمن

لذم قد تكفيو الفطرة المميمة، كقد يقنع كقيامو أساسنا عمى الفكرة، بخبلؼ الشعر ا
رة بعد ما كاف كذلؾ كاف طبيعينا أف يتصدر النثر في تمؾ الفت بالعاطفة الساذجة.

تغمب لبلتجاه الفكرم الذم يكلي كجيو شطر الغرب، كبعد ما كاف مف تصدر مف
 لؤلدباء الذيف ال يركف في التراث العربي كحده المثؿ األعمى. فالتراث كاف يقدـ
الشعر، ككاف الشعر دائمنا ىك الفف األدبي األكؿ، عمى حيف عرفت اآلداب الغربية 
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فنكننا مف النثر قد سبقت الشعر بأشكاط، أك عمى األقؿ لـ تدع لو مكاف الصدارة، 
كمف ىنا كاف تغمب االتجاه الغربي، كتصدر أدباء مف المثقفيف ثقافة غربية، كمف 

بالضركرة تصدر النثر الذم يعممكف في ميدانو، المتصميف بآداب الغرب، مستتبعنا 
 ، كيحاكلكف أف يتفكقكا عمى غيرىـكيتصمكف في اآلداب األكركبية بأنكاعو

بالخكض في ىذه المياديف التي لـ يكف لغيرىـ فييا نصيب يذكر.
كىكذا كاف مف مظاىر ازدىار النثر كسبقو، ظيكر أنكاع أدبية نثرية لـ تكف 

ربي مف قبؿ كالترجمة الذاتية كاليكميات كالمسرحية المقركءة، معركفة في أدبنا الع
كما كاف مف مظاىر ىذا االزدىار كالسبؽ الذم  اإلضافة إلى ألكاف ركائية جديدة.ب

ا، كاتضاح اتجاىيف فنييف لؤلداء  حظا بو النثر، اختفاء الطريقة البديعية تمامن
 .النثرم، ىما: "االتجاه األسمكبي" ك"االتجاه الفكرم"

أما االتجاه األسمكبي فقد جاء امتدادنا لطريقة المنفمكطي، التي تعني بإشراؽ 
كقد كاف أعبلـ ىذا  ياف، كتعطي عناية خاصة لمصياغة.الديباجة كركعة الب

ف أضاؼ بعضيـ إلى تمؾ  االتجاه مف ذكم الثقافة العربية القديمة أساسنا، كا 
كذلؾ كاف مف  حسف الزيات. عة، كطو حسيف، كأحمدالثقافة ثقافة أكركبية كاس

أعبلـ ىذا االتجاه مف بدأكا يشقكف طريقيـ في أكاخر الفترة السابقة كيذيف 
العمميف، كما كاف منيـ مف شؽ طريقو تمامنا فيما مضى كلكف كشاعر، كلـ 
ينصرؼ إلى النثر كيجعمو فنو األدبي األكؿ إال في ىذه الفترة، كمصطفى صادؽ 

يقفكا عند مرحمة المنفمكطي، بؿ تجاكزكىا تجكيدنا،  عمى أف جميعيـ لـ الرافعي
كاتفاقنا في المضمكف، كفي الشكؿ عمى السكاء، فيـ قد حاكلكا أف يتجنبكا العيكب 
التي أخذت عمى طريقة المنفمكطي، كما حاكلكا أف يضيفكا إلى حسناتيا حسنات، 

كذلؾ عمى حتى كصمكا بتمؾ "الطريقة األسمكبية" إلى مرتبة عظيمة مف الرقي، 
 اختبلؼ بينيـ في الدرجة كالطابع، كالسمات الشخصية كما سيتضح فيما بعد.
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كقد تبع ىذه الطريقة بعد أعبلميا األكؿ، طائفة مف ذلؾ الجبؿ التالي مف الكتاب، 
الذيف بدأكا يظيركف في النصؼ الثاني مف تمؾ الفترة، ككانكا مف ذكم الثقافة 

 عيد العرياف، كمحمد عبد المنعـ خبلؼ.العربية أساسنا، مف أمثاؿ محمد س
كأما االتجاه الفكرم فقد جاء امتدادنا لطريقة أحمد لطفي السيد، تمؾ الطريقة التي 
تعني قبؿ كؿ شيء بالمضمكف كما يحمؿ مف قيـ، كتيتـ في المحؿ األكؿ بالفكرة، 

غفؿ كما يدكر حكليا مف معاف، كىي ال تيمؿ الشكؿ كلكف ال تنمقو تنميقنا، كال ت
 .ُاألسمكب كلكف ال تجعؿ العناية بو فكؽ الصحة كالبساطة كالدقة كالكضكح

كقد كاف أعبلـ ىذا االتجاه ممف بدأكا يشقكف طريقيـ في أكاخر الفترة السابقة، 
كسبلمو مكسى، كقد كانكا  مثؿ الدكتكر محمد حسيف ىيكؿ، كعباس محمكد العقاد،

ف أضافكا إلى تمؾ الثقافة ثقافة عربية جميعنا مف ذكم الثقافة الغربية أساسنا، ك  ا 
ا مرحمة طريقة لطفي  عمى درجات متفاكتة. كقد تجاكز أعبلـ ىذا االتجاه أيضن

السيد، التي كانت تتسـ باالنحصار في دائرة ضيقة مف الكتابات الفمسفية 
كالسياسية، كيكشؾ أف يغمب عمييا جفاؼ لغة العمـ، كانطمقكا إلى مجاالت شتى 

يخية كاجتماعية كنفسية كحضارية كفنية؛ كما خطكا باألسمكب الفكرم أدبية كتار 
 خطكات، فساح نحك الصقؿ كاإلشراؽ كالجماؿ.

كقد سار في ىذا االتجاه طائفة أخرل مف كتاب الجيؿ التالي لجيؿ أعبلمو، ككانكا 
كسابقييـ ممف آمنكا بعمؽ الثقافة في األدب، كغزارة الفكر في الفف، كممف كاف 

الء محمد مندكر كزكي نجيب الثقافي قائمنا عمى الثقافة الغربية، كمف ىؤ  أساسيـ
ذا كاف ال بد لكؿ اتجاه مف طرؼ متطرؼ، فطرؼ االتجاه األسمكب  محمكد. كا 

كفيما  ه الفكرم المتطرؼ ىك سبلمة مكسى.المتطرؼ ىك الرافعي، كطرؼ االتجا
 .يمي لما سبؽ مف إجماؿ
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أخذ النثر في العصر الحديث يخرج مف دائرة الصنعة كالجمكد كتحجر العقؿ كمكت 

 الفكرة ليبدأ مرحمة جديدة تتسـ بسمات مختمفة عف العصر السابؽ.
، طبعت ىذا النثر بميزات لعصر الحديث بثبلث مراحؿ متداخمةمٌر النثر في اكقد 

 المراحؿ:خاصة كىذه 

كأصحاب ىذه المرحمة ىـ جيؿ الطميعة األكلى في حياة القرف التاسع عشر . إذ 
ـ بسبب جٌدت في حياة الشعكب في ىذا العصر بكاعث حركت األدباء كحفزتي

، فدعا أصحاب ىذه المرحمة إلى تفحص الكاقع كالدعكة االتصاؿ بالحضارة الغربية
كقد كتب  البستاني" –الطيطاكم  –ي "اليازجإلى إصبلحو كتطكيره ، كمف ركادىا 

، كنقؿ األلفاظ معتمديف عمى أسمكب السجع أحيانان ىؤالء الكتاب نثرىـ 
مت كتاباتيـ بعض ، كحمان أك تصريفيا كاشتقاقيا أحيانان كالمصطمحات الفرنسية حرفي

، كيسركا المغة كأمدكىا لكنيـ أغنكا الفكر العربي الحديث، ك األخطاء الصرفية
) فبل شؾ أف  يقكؿ الطيطاكم في تعميـ البنات: لحضارة الجديدة .بمصطمحات ا

،  حصكؿ النساء عمى ممكة القراءة كالكتابة كعمى التخمؽ باألخبلؽ الحميدة
، كىك أشكؽ لمرجاؿ كاالطبلع عمى المعارؼ المفيدة، ىك أجمؿ صفات الكماؿ

 المتربيف مف الجماؿ.......(.
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كلي  –محمد عبد ك قاسـ أميف  –كيمثميا أديب اسحؽ كعبد الرحمف الككاكبي 
كٌسع التعبير عف  كقد تككف لدل ىؤالء فكر حديث ابراىيـ اليازجي. -الديف يكف

ه المرحمة يحمؿ متانة في ، كتفكيرىا كقد بدا أسمكب أصحاب ىذالحياة الحديثة
لئلنشاء المزدكج كالمٌسجع كمع بعض  ان ، كسبلمة في األسمكب كاستخدامالتعبير
 يقكؿ الككاكبي في االستبداد كالعمـ: مص مف الصنعة كالضعؼ كالركاكة. التخ

كطرادان مستمران يسعى العمماء في نشر العمـ  )إف بيف االستبداد كالعمـ حربان دائمة،
 كيجتيد المستبد في إطفاء نكره، كالطرفاف يتجاذباف العكاـ......(.

حيث حمؿ أصحاب ىذه المرحمة عمى عاتقيـ ميمة البناء بعد أف فتحت نكافذ 
جرجي  –جبراف  –)المنفمكطي  مـ األخرل كمف كتاب ىذه المرحمة:الثقافة مف األ

كقد امتاز أسمكب المنفمكطي  حمد حسف الزيات(.أ -طو حسيف -الرافعي -زيداف
كتميز زدكاج كالصكر كالرقة كالعاطفة. كاال  بسبلمة العبارة كجماليا ككثرة الترادؼ

أللفاظ المجنحة كالجمؿ الشعرية جبراف بالتصكير الخيالي الجانح كالصكر البراقة كا
كأىـ  المؼ كالدكراف بأسمكب آسرو شائؽ.كتميز طو حسيف بطريقة المراجعة ك 

 سمات النثر في ىذه المرحمة :
 االتجاه إلى تصكير الحياة الشعبية.-ُ
 ة العبارة كسيكلتيا كخمكىا مف الضعؼ كالركاكة .سبلم-ِ
 تجنب األلفاظ الغربية كالميجكرة كالنادرة .-ّ
 المساكاة بيف المفظ كالمعنى .-ْ
 تأثر النثر بالعمكـ األخرل )عمـ النفس كاالجتماع(.-ٓ
 تأثر النثر باآلداب العالمية.-ٔ
 ظيكر فنكف جديدة كالمقالة كالمسرحية كالركاية .-ٕ
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) صٌدقكني أف مف اإلسراؼ أف  طو حسيف في مقالة ) حرية األدب كالنقد (:يقكؿ 
تفرضكا النظاـ عمى كؿّْ شيء، فدعكا األدب طميقان ، كما أراد اهلل لو أف يككف ليكتب 

 مف شاء ما يشاء، كلينتقد مف شاء كما يشاء ،فبل حياة لؤلدب إال بيذا،....(.
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لى اإلنساف فإف النثر الحديث قد  ،إذا كاف األدب شعران أك نثران يكتب مف اإلنساف كا 

 اتجو تبعان لمحياة كالثقافة الحديثة االتجاىات التالية:

ي عالج كتاب النثر الحديثكف المشاكؿ االجتماعية التي اعترضت حياة المجتمع ف
 عصره فتحدثكا عف المشاكؿ التالية:

كقد عالج الكتاب أسباب الفقر كحالكا بكاعثو ككشفكا عف أثر  مشكلة الفقر وأسبابه: -أ
 . يقكؿ ميخائيؿ نعيمة:لفاسدة في تثبيت دعائـ االستغبلؿالحككمات ا

) ما ناـ إنساف عمى الطكل إال ألف غيره أكؿ كاختزف فكؽ حاجتو خيرات األرض 
 ، كال افتقر رجؿ إلى ثكب إال ألف لجاره ثكبيف.....(. كالسماء

كظممان بسبب استغبلؿ  التي أخذت تزداد بؤسان  تفاقم وضع الطبقات الكادحة: -ب
، كقد عالج الكتاب ىذه القضية كأشادكا إلى أف الثكرة الحقيقية في المستغميف

 ذلؾ : يقكؿ أحد الكتاب في اء ضد المترفيف ىي الحؿ الحقيقي.صفكؼ الفقر 
) أليس الرجؿ منكـ كالرجاؿ مٌنا ؟ فما بالكـ ال ترضكف بثبلثيف صنفان مف الطعاـ 
كنرضى بالخبر كالممح كال تقنعكف باأللكاف كنقنع بالقرش الكاحد ؟ أخمقتـ مف 

 الذىب كخمقتنا مف التراب؟...(.
ات مف خبلؿ التاريخ حيث صٌكر الكتاب استغبلؿ بعض فئ قضية الصراع الطبقي : -جػ

المجتمع لتحقيؽ رغباتيـ كما في الصراع بيف السادة كالعبيد فيما قبؿ اإلسبلـ كقد 
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مثمو األديب ممدكح عدكاف)ليؿ العبيد( كنادل مف خبلؿ ىذه المسرحية بالحرية 
كالعدؿ كالمساكاة كتطكير المجتمع كضركرة استمرار الكفاح لمحفاظ عمى 

 المكتسبات.
 اكتظاظكذلؾ بحثان عف العمؿ كقد أدل ذلؾ إلى  لمدينة:قضية الهجرة من الريف إلى ا -د

، كبالتالي تراجع الحركة الزراعية كقد مٌثؿ ذلؾ المدف بالسكاف كخمك الريؼ منيـ
حيث عالج الكاتب آفاؽ التسكؿ  تحب (.الكاتب الجزائرم بشير خمؼ ) األرض تن

 كالبطالة كالسرقة كقد عالج الكاتب قسكة الحياة في المدف.
 ضية هموم اإلنسان المعاصر وتطلعاته إلى المستقبل:ق -ىػ

كقد صٌكر األدباء في ىذه القضية حٌب اإلنساف لكطنو بعد ظيكر مفاىيـ جديدة 
 في ىذا المجتمع كحاربكا المحسكبية كالمكتبية كالبيركقراطية كالركتيف.

 أىميا: كقد عالج الكتاب في ىذا االتجاه مجمكعة مف المشكبلت
جمكعة دكيبلت بعضيا كحبّْ التي صبغت األمة الكاحدة إلى م مشكلة التجزئة: -أ

، شتت جيد األمة . يقكؿ قطرم –ذلؾ إلى حدكث صراع اقميمي ، كقد أدل السمسـ
كالدكيبلت القائمة في ىذه )كأما الدكؿ  حصرم متحدثان عف حقيقة التجزئة:ساطع ال

المساكمات كالمقاسمات التي قامت بيف الدكؿ ، فإنيا كليدة المناكرات ك الببلد
 .المستعمرة......(

التي نستطيع بيا أف نقؼ أمةن تدافع عف أبنائيا كخيراتيا كقد  الدعوة إلى الوحدة : -ب
عند أكلي األمر في ىذه مٌثؿ ذلؾ أديب اسحؽ حيث دعا إلى تثبيت ركح المحبة 

كلي العـز تبعثيـ الغيرة كالحمية )ألـ يكف في كٌؿ ىذه األقطار نفر مف أ الدكيبلت:
 .عمى جمع الكممة العربية فيتبلفكف أحكاليـ قبؿ التمؼ......(

التي أصبحت خطران عمى األمة كٌميا ،  الدعوة إلى محاربة الصهيونية ودولتها اسرائيل: -جػ
) إٌف اسرائيؿ  كقد مٌثؿ ذلؾ أكـر زعيتر الذم فيـ ىذه الصييكنية ككشؼ مطامعيا:
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، الئذة بعناصرىا العمـ كالنظاـ كالسرعة، سبيؿ تحقيؽ مآربيا كؿ كسيمة ر فيتسخ
معبئة كؿ قكاىا البشرية لتقذؼ بيا في معركتيا مع العرب ، كىي تتحفز لكثبة 

سكريا  ثـ تغزك شرؽ األرض مفة القدس كأماكنيا.....تستكلي بيا عمى بقي
 فمبناف فسائر ببلد العرب(.

: الذم اشترؾ مع الصييكنية في جرائيـ ضد الشعب عمارالدعوة إلى محاربة االست -د
 العربي.

التي شٌبت في نفكس الجماىير فاندفعت تقاكـ االحتبلؿ،  تصوير الروح الوطنية: -ىػ
 –قصر الشكؾ  –كما في ثبلثية نجيب محفكظ في مصر ) بيف القصريف 

ثية صدقي كثبل  النكؿ( –الحريؽ  –) الدار الكبيرة  كثبلثية مجد ديب السكرية(.
 العصبة( –الصديقاف  –اسماعيؿ )آؿ عمراف 

بعد كقكع نكسة حزيراف بحيث يغدك الماضي كسيمة النتقاد  استلهام التاريخ لألدب: -ك
الحاضر كمف المسرحيات التي تمٌثؿ ذلؾ ) مغامرة رأس المممكؾ جابر( لسعد اهلل 

لعمي عقمة  )محاكمة الرجؿ الذم لـ يحارب( لممدكح عدكاف كرضا قيصر-كنكس
 عرساف.

في محك الثقافة العربية كذلؾ بعد  مواجهة أدباء األرض المحتلة لمحاوالت العدو الصهيوني: -ز
( إذ تحكلت الحرب مع الييكد إلى حرب استيطانية ثقافية غايتيا ُْٖٗحرب )

اقتبلع جذكر الثقافة العربية، كقد كقؼ تكفيؽ فياض كاميؿ جيبي كغساف كنفاني 
ؽ فياض ركاية ) لؾ فكتب اميؿ جيبي ) سداسيات األياـ الستة( كتكفيفي مكاجية ذ

 التسارع األصفر(.
كىك اتجاه تفرع إلى تيارات متعددة أسيمت في نقد األعماؿ 

، كأىـ ىذه التيارات :دبية في ىذا العصراأل
باؿ( حيث أراد الكاتب كما ىك عند ميخائيؿ نعيمة في كتابو ) الغر  تيار غربلة األدب: -أ

) إٌف ميمة الناقد  تبيف ميمة ىذا االتجاه لتصحيحو مسار األدب . يقكؿ نعيمة:
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الغربمة ، لكنيا ليست غربمة الناس بؿ غربمة ما يدٌكنو قسـ مف الناس مف أفكار 
 كشعكر كميكؿ(.

ف التي تزعميا المازني كالعقاد كعبد الرحمف شكرم كقد بي تيار مدرسة الديوان: -ب
ر أف يقكؿ لؾ عف ) ليست مزية الشاع العقاد رأيو في الشعر الصحيح قائبلن:

نما مزيتو أف يقكؿ ما ىك ؟ كيكشؼ عف لبابو كصمة الحياة الشيء ماذا يشبو، كا 
 بو(.
كقد مثمتو نازؾ المبلئكة حينما أرادت أٌف تبيف أف ىذه الحركة  تيار الشعر الحر: -جػ

) كلعٌؿ الدليؿ عمى أف حركة  عثة مف الفراغ:جتماعية كليست منبىي اندفاعة ا
الشعر الحر كانت مقكدة بضركرة اجتماعية محضة ىك أف محاكالت كأدىا قد 

 فشمت جميعان....(
حيث كشؼ نقاد ىذا التيار عف سمكؾ  تيار نقد الشخصيات األدبية القديمة والحديثة: -د

لمتنبي كأبي العبلء كاتجاه كفف شخصيات مختمفة كما صنع طو حسيف مع عنترة كا
ككما صنعت ف الركمي كعبقريات محمد كعمر....المعرم ، ككما صنع العقاد ) اب

 الدكتكرة نعمة فؤاد في)أدب العقاد(.
 مف خبلؿ اتجاىاتو كفنكنو كتطكراتو كمدارسو ، كما فيتيار نقد األدب المعاصر :  -ىػ

في األدب الحديث (  ) اتجاىات كمدارس كفنكف كتاب الدكتكر عز الديف اسماعيؿ:
دبي الحديث ) محمد ككما في كتاب النقد األ ارسات في األدب العربي المعاصر(.)د

 غنيمي ىبلؿ(.

كىك اتجاه عرض لمتجارب اإلنسانية ككصؼ جزئياتيا كسٌجؿ انفعاالت أصحابيا 
ما في قكؿ كما تأثر بو الكتاب مف مظاىر الطبيعة التي أشرككىا بأحاسيسيـ ك

أيتيا الريح ....إلى أيف تتسارعيف بأركاحنا كتنيداتنا كأنفاسنا ؟ أيف )  جبراف:
 ككما عند نعيمة في تصكيره لمعاناتو كىمكمو كقمقو:(، تحمميف رسـك ابتساماتنا؟
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الخرساء المنيٌمة بغير  كحده لي معيف ال ينضب مف الفتنة –حٌنيف  –)ففي جبية 
)أيتيا الشعرة  كطي شعرة بيضاء تسمٌمت إلى رأسو:منفمككما ىك عند ال انقطاع(.

خمصت إلى رأسي؟....ككيؼ طاب لؾ  اء .....ليت شعرم مف أمّْ نافذة البيض
ككما في (، المقاـ في ىذه األرض المكحشة التي ال تجديف فييا أنيسان يسامرؾ؟.

ني الحٌب )كمٌما رأيتيا أكؿ مرة ، كلمس رافعي عندما رأل فاتنتو أكؿ مرة:قكؿ ال
 لمسة ساحر، جمست إلييا أتأمميا كأحتسي مف جماليا(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 أشكال الخطاب النثري الحديث                                       حسين علي الهنداوي
 

 

41 

 
 
 

              
 
 

 
 
 



 أشكال الخطاب النثري الحديث                                       حسين علي الهنداوي
 

 

42 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 أشكال الخطاب النثري الحديث                                       حسين علي الهنداوي
 

 

43 

 الخامس الباب
 الفصل األول

 المقالة العربية
 الحديثة

و كٌتاب عمؿ عمى انتشار فف المقالة كذيكعو أف الصحافة فتحت أبكابيا في كج
كاٌتسعت  صفحاتيا لنتاج أقبلميـ....كىذا ما أسيـ في تطكير المقالة  المقالة،
نضا كراح كبار  نكاع الكتابية الغالبة الشائعة.تنكعيا حتى غدت مف األ جيا ك كا 

تب مف الك الكتٌاب مف األدباء كالعمماء يمارسكف كتابة المقالة،، حتى إف كثيران 
انت قد نشرت النقد لـ تكف إال مجمكعة مقاالت كالمشيكرة المعركفة في األدب ك 

،كمصطفى  كمف أبرز ىؤالء الكٌتاب عبد العزيز البشرم، في الصحؼ كالمجاالت.
كعٌباس محمكد العٌقاد  ،كأحمد أميف كأحمد حسف الزٌيات، لطفي المنفمكطي،

براىيـ عبد القادر المازني، كمحمد  كطو حسيف، كمصطفى صادؽ الرافعي، كا 
عف الغربييف، المقالة  د أخذناكق, كسبلمة مكسى كغيرىـ. ماركف عبكد،مندكر، ك 

ضركرات الحياة العصرية كالصحفية، فيي ال تخاطب طبقة رفيعة في  كقد أنشأتيا
نما تخاطب طبقات األمة عمى اختبلفيا، كىي لذلؾ ال تتعمؽ في التفكير  األمة؛ كا 

ا ال تمتمس ا لزخرؼ المفظي، حتى تككف حتى تفيميا الطبقات الدنيا، كىي أيضن
ذم يؤثر البساطة كالجماؿ قريبة مف الشعب كذكقو الذم ال يتكمؼ الزينة، كال

كأخذت تخاطب الناس مف قريب، كتتحدث إلييـ في شئكنيـ الكطنية،  الفطرم،
كأخذ ىذا المكف مف المقاالت ينمك مع نمك عقمنا  كجعمت تؤثر فييـ تأثيرنا قكيِّا،

االحتبلؿ  ا المصريكف بي ال شؾ فيو أف أقكل شيء قاكـ كمماكيرقى مع رقيو، 
 عزائـالالتي شحذت  البريطاني ىك مقاالت مصطفى كامؿ في صحيفة "المكاء"
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لمناىضة االحتبلؿ كمصارعتو، كىك بحؽ زعيـ حركتنا القكمية في عصره غير 
يشؽ  ا المدافىع؛ إذ كاف شعمة كطنية متقدة، ككاف خطيبنا مفكىنا ككاتبنا سياسيِّ 

القكمي. ككاف الشيخ عمي يكسؼ في صحيفة "المؤيد"  كعيالغباره، فانبرل يكقظ 
عمى  المصرييف عف اإلسبلـ كالشرؽ مكغرنا صدكر يدافع دفاعنا حارِّا بقممو الرصيف

اإلنجميز الغاشميف، بينما كاف لطفي السيد في "الجريدة" يدعك إلى تربية الشعب 
المعتديف اآلثميف. ككاف بجانبيـ مصطفى  تربية قكيمة حتى ينتزع حقكقو مف

لطفي المنفمكطي الذم اشتير في مقاالتو االجتماعية بأسمكبو العاطفي الفريد، 
كال نصؿ إلى الدكرة الثالثة  .كببث معاني الرحمة كالفضيمة ككصؼ بؤس البائسيف

ب أك إلى الجيؿ الثالث الذم خمؼ ىذا الجيؿ الثاني كىك الجيؿ الذم نشأ بعد الحر 
حتى تنشط المقالة السياسية عندنا نشاطنا كاسعنا، ككاف العشريف القرف  فياألكلى 

مف فبراير  ِٖمما ضاعؼ ىذا النشاط نشكء األحزاب السياسية بعد تصريح 
كتعاركيا عراكنا عنيفنا، كلعؿ خير مف يمثؿ ىذا الجيؿ: أميف الرافعي  ُِِٗ

براىيـ عبد كعباس العقاد كمحمد حسيف ىيكؿ كعبد القادر حم زة كطو حسيف كا 
 .القادر المازني

ككانت ترافؽ ىذه المقالة السياسية منذ نشأتيا المقالة األدبية التي تتناكؿ شئكف 
األدب كالثقافة، كلـ تمبث أف أيٍفردت ليا مجبلت خاصة أسبكعية أك شيرية مثؿ: 

ثؿ: المقتطؼ كاليبلؿ، كعمى طكؿ السنيف في ىذا القرف تنشأ مجبلت مختمفة م
ككاف ليذا النكع مف  .السياسة األسبكعية كالببلغ األسبكعي كالرسالة كالثقافة

فيي تنشأ في  ،مصر كالببلد العربية األدبية في ةحياالمقالة تأثير كاسع جدِّا في ال
القرف الماضي نشأة ساذجة، ثـ تأخذ في التطكر، كال نصؿ إلى الجيؿ الثاني حتى 

الغربييف في األخبلؽ كاالجتماع كشئكف الفكر نراه يكدع فييا ما قرأه عند 
المختمفة. كقد عينيت المقتطؼ منذ ظيكرىا في أكاخر القرف بالحركة العممية عند 
 .الغربييف كتصكير نظرياتيا لمجميكر المصرم الخاص كالجميكر العربي العاـ
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ح حتى تصب -جيؿ ىيكؿ كالعقاد كطو حسيف كالمازني-كال نتقدـ إلى الجيؿ الثالث 
المقالة األدبية أثرنا فنيِّا قيمنا حقِّا، فيي تمس القمكب كتثير العكاطؼ، كقد اتسعكا 
بيا إلى مباحث عميقة في األدب كالنقد كالفنكف الجميمة كالنظريات الفمسفية 
كاالجتماعية، مستيديف في ذلؾ بالمثؿ اإلنسانية العميا ميثؿ الخير كالحؽ كالجماؿ. 

كاتب مف مثؿ تكفيؽ الحكيـ كغيره، ممف نقمكا إلينا في  كسار في ىذا الطريؽ غير
مقاالتيـ ركح الفكر الغربي كمذاىبو االجتماعية كاألدبية. كلـ يدعكا مقاالتيـ تفنى 
مع الصحؼ؛ بؿ جمعكىا كطبعكىا في كتب مختمفة حتى يتيحكا ليا شيئنا مف 

حمد أميف كال بد أف نشير ىنا إلى مقاالت مصطفى صادؽ الرافعي كأ .البقاء
االجتماعية، كىي تمتاز عند أكليما باستبطاف عقمي كاسع ساعد عميو صممو 
المبكر، بينما تمتاز عند الثاني بمحصكؿ فكرم كافر ساعدت عميو ثقافتو الكاسعة، 
كىك فييا ينقد أحياننا بعض جكانب المجتمع؛ كلكنو ال ينقدىا في سخط عنيؼ، 

نما ينقدىا   .في حديث ىادئ ممتعشأف الخطيب أك الكاعظ، كا 
 المجبلتك في تمؾ الفترة عرفت المقالة عيدىا الذىبي، فقد تعددت الصحؼ 

كانت ىناؾ: "اليبلؿ" ك"المقتطؼ" ك"العصكر" ك"الرسالة"، فالثقافية كاألدبية، 
ككانت المقالة ىي أىـ الكسائؿ ك"المجمة الجديدة" في الميداف الثقافي كاألدبي.

قراءىـ عف طريؽ تمؾ الصحؼ كالمجبلت،  التي يخاطب بيا األدباء
تعدد ألكاف المقاالت، فكاف منيا المقالة الصحافة ازدىار  كقد كاف مف مظاىر

المقالة التعبيرية التي مكضكعيا ك االجتماعية، ك الفمسفية ك النقدية، ك األدبية، 
 انطباع الكاتب أك شعكره حياؿ حدث معيف، أك مكقؼ خاص أك مشيد ما.

ف الكتب الجيدة التي نراىا اآلف لكبار الكتاب، كنراىـ يعتزكف بيا أف كثيرنا مك 
كيذكركنيا في مقدمة آثارىـ؛ إنما نشرت أكالن في الصحؼ عمى ىيئة مقاالت، ثـ 
 جمعت بعد ذلؾ في شكؿ كتب، كمف تمؾ الكتب: "حديث األربعاء" لطو حسيف، ك"

كالحياة"، ك"ساعات  في أكقات الفراغ" لمحمد حسيف ىيكؿ، ك"مطالعات في الكتب
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ح" إلبراىيـ عبد بيف الكتب" لعباس محمكد العقاد، ك"حصاد اليشيـ" ك"قبض الري
ا  ك القادر المازني. "في أكقات الفراغ" لمحمد حسيف ىيكؿ، مجمكعة مقاالت أيضن

ك"مطالعات في الكتب كالحياة" لمعقاد مجمكعة مقاالت  نشر معظميا في السياسة، 
ا نشر معظميا في "حصاد اليشيـ" لممازني قريب الشبو كتاب "الببلغ"، ك  أيضن

بكتابي العقاد، فيك مجمكعة مقاالت منكعة، قد نشرىا صاحبيا أكالن في الصحؼ 
التي كاف يعمؿ بيا، كخاصة "األخبار"، فقد أدت الثقافة الفنية التي تمتع بيا كبار 

حساس عاـر  كتاب تمؾ الفترة، كما كاف ليـ مف شعكر قكم باستقبلؿ الشخصية، كا 
قد -نتاج متصمة لمكتابة، كمعاناة دائبة لئل بالحرية الفردية، ثـ ما كاف مف ممارسة 

أدت كؿ تمؾ العكامؿ إلى تعدد طرؽ التعبير، كتميز أساليب األداء، برغـ اندماجيا 
طريقة ف اه األسمكبي" ك"االتجاه الفكرم".جميعنا تحت اتجاىيف رئيسييف، ىما: "االتج

"طريقة التصكير المتتابع"؛ ألف ىذا الكتاب يغمب عميو في  ياطو حسيف اسم
أسمكبو التصكير باأللفاظ كالجمؿ، كتقديـ المشاىد المتتابعة كالصكر المتعاقبة، 

كبعضيا لنقؿ جك نفسي داخمي،  التي قد يككف بعضيا لرسـ شيء حسي خارجي،
 كبعضيا لتجسيـ معنى أك إبراز فكرة، أك تعميؽ إحساس.

"طريقة التعبير المحكـ"؛ ألنو يعمد إلى التعبير عما  يااسمالتي لعقاد طريقة اك 
عنده بألفاظ كجمؿ محكمة، فييا الدقة، كفييا القصد، كفييا التركيز، كفييا دسامة 

المقدمات، بل أحيانًا ال تكون  ف فييا ركنؽ الشكؿ، فبل إفراط فيالزاد قبؿ أف يكك
اللف أو التوكيد بالكلمة أو بالجملة؛ ألنه ال  هناك مقدمات، وال لجوء إلى التكرار أو

نما المحؿ األكؿ إلعطاء أكفر معاف كأغزر أفكار؛ كحسب محل لشيء من ذلك،  كا 
الكممة كالعبارة أف تؤدم المعنى كتنقؿ الخاطرة كتفصح عف الشعكر، كىي تتبع 

ا أك تزيد الفكرة تأكيدنا،  نما لتزيد كممة أك عبارة أخرل، لكف ال لتحدث معيا إيقاعن كا 
"طريقة البياف  ياسملتي اطريقة الرافعي اك  المعني كلتضيؼ إلى الفكرة جديدنا.

المقطر"؛ ألنو يميؿ في أسمكبو إلى الناحية البيانية، كييتـ في المقاـ األكؿ بجماؿ 
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الصياغة كركعة الديباجة، ثـ؛ ألف بيانو ليس ذلؾ البياف القريب التناكؿ، البسيط 
نما ىك بياف فيو بعد كتركيب كجيد؛ حيث يجنح صاحبو العناصر، الييف ا ألداء، كا 

، كمزج الخكاطر، مف خبلؿ مجازات مركبة رالى اعتصار المعاني، كتكليد األفكإ
البياف  "طريقة يااسمالتي زيات لاطريقة ك كاستعارات بعيدة، ككنايات خفية، 

لبيانية، كيجعميا في أكالن يميؿ في أسمكبو إلى الناحية ا اتبالمنسؽ"؛ ألف ىذا الك
نما  المحؿ األكؿ، ثـ؛ ألنو ثانينا ال يعمد إلى البياف البسيط أك إلى البياف المركب، كا 
إلى البياف الذم يقكـ عمى التنسيؽ كاليندسة، فالجممة فيو تعادؿ الجممة، بؿ 

جمؿ كالفقرات الكممة تقابؿ الكممة، كالفقرة تكازم الفقرة، حتى ليتألؼ مف الكممات كال
خطكطيا، كتتعادؿ مساحاتيا كتتكازف ألكانيا، كالمكحات التي  لكحة بيانية تتقابؿ

ترسـ عمى مسطح قسـ أكالن إلى مربعات، كيبل ينحرؼ خط أك تزيد مساحة، أك 
"طريقة األداء المصرم"؛ ألف ىذا الكاتب  يااسمالتي طريقة المازني ك  يجكر لكف.

يسو كأفكاره كانطباعاتو، بركح يميؿ في أسمكبو إلى أف يؤدم مشاعره كأحاس
براز  مصرية، كبمغة فييا ظبلؿ لغة المصرييف، فيك يميؿ إلى الدعابة كالسخرية كا 

يرتبط تطكر المقالة في أدبنا العربي الحديث بتطكر الصحافة، فقد والمفارقات، 
نشأت "المقالة" في حضف الصحافة، كاستمدت منيا نسمة الحياة منذ ظيكرىا، 

كقد مرت  ا المختمفة، كحممت إلى قرائيا آراء محررييا ككتابيا"كخدمة أغراضي
 المقالة األدبية العربية في تطكرىا بعدة مراحؿ.

كىي تمؾ المرحمة التي نشأت فييا الصحافة، كمف أشير كتاب  :مرحمة النشأة-ُ
ىذه المرحمة: رفاعة رافع الطيطاكم، كعبد اهلل أبك السعكد، كسميـ عنحكرم.. 

د نشركا مقاالتيـ في "الكقائع المصرية"، ك"كادم النيؿ"، ك"الكطف"، كغيرىـ "كق
ك"ركضة األخبار"، ك"مرآة الشرؽ". كقد ظيرت المقالة عمى أيدييـ بصكرة بدائية 
ة، ككاف أسمكبيـ أقرب إلى أساليب عصر االنحطاط، فيك يزىك بالسجع الغث،  فجَّ

 كقد كانت الشئكف السياسيممكجة. كالمحسنات البديعية، كالزخارؼ المتكمفة ال
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كيمكف أف نمثؿ لذلؾ ىي مكضكعاتيا الميـ الشئكف االجتماعية كالتعميمية". ك 
بجزء مف مقالة ألحمد فارس الشدياؽ، بعنكاف "الكطني المزيؼ"  يقكؿ فيو: "مف 
الناس مف يبالغ في مدح كطنو، كيحف إليو حنينو، فيصمؼ مركه كرياضو، 

لو، كتبلعو كتبللو، كربكعو كدياره، كنباتو كحركجو كحياضو، ككىاده كجبا
" إلخ. كقد  ...كأشجاره، كبقكلو كثماره، كدكحو كأطياره، كطيب ىكائو كلذة مائو 

 استمرت ىذه المرحمة، حتى نياية القرف التاسع عشر.
كىي تمؾ التي نشأت في مطالع القرف العشريف، كمف بكاكير  :مرحمة التطكر-ِ

كمحمد رشيد رضا، كمف أعبلميا: لطفي السيد، كطو  ىذه المدرسة: محمد عبده،
حسيف، كمحمد السباعي، كعباس محمكد العقاد، كغيرىـ. كالمتأمؿ في نتاج 
ىؤالء، يجدىـ قد خطكا باألسمكب األدبي في ىذه المرحمة خطكات جبارة، فخمصكه 

كثير، مف قيكد السجع كالصنعة، كأطمقكه حرِّا بسيطنا، يحمؿ مف األفكار كالمعاني ال
 كيناقش قضايا المجتمع في مختمؼ شئكف حياتو. 

كنقصد بيا تمؾ المقاالت التي ظيرت بعد نياية الحرب مرحمة المقالة الحديثة:  -ّ
"، كتستمر ىذه المرحمة خمسيف عاما تقريبنا حتى عاـ ُُٗٗالعالمية األكلى"

الثقافة" "، كىذه المرحمة شيدت ظيكر المجبلت األدبية مثؿ" الرسالة" ك"ُٕٔٗ"
ك"الكاتب المصرم" ك"الكتاب" في مصر، ك"األديب" ك"اآلداب" في لبناف، ك"المنيؿ" 
في السعكدية، ك"الحكمة" في اليمف، ك"الفكر" في تكنس.. كغيرىا. كمف كتاب ىذه 
المرحمة: أحمد حسف الزيات، كأحمد أميف، كذكي مبارؾ، كمحمكد تيمكر، كذكي 

ي، كعبد القدكس األنصارم، كحسيف نجيب محمكد، كمصطفي صادؽ الرافع
سرحاف.. كغيرىـ. كامتازت المقاالت في ىذه المرحمة بظيكر الذاتية العاطفية، 
كميميا إلى المقاؿ القصصي، مع الميؿ إلى الثقافة العامة لتربية أذكاؽ الناس 

كعقكليـ" . كمف الكتب التي جمعت مقاالت كتبيا أصحابيا في دكريات قبؿ جمعيا 
كتمثؿ ىذه المرحمة: "كحي الرسالة" كىك كتاب في عدة مجمدات يضـ  في كتاب،
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االفتتاحية التي كاف يكتبيا أحمد حسف الزيات في مجمة "الرسالة" في صدكرىا 
، ك"أباطيؿ كأسمار" لمحمكد محمد شاكر الذم يجمع ِ"ُُٓٗ-ُّّٗاألكؿ "

لذم استشرل مقاالت لو نشرىا في مجمة "الرسالة"  يكشؼ فييا الزيؼ الثقافي ا
 في حياتنا األدبية في عقد الستينيات.

ـ تخمت المقالة األدبية عف الكاجية، ُٕٔٗكبيزيمة مرحمة المقالة الصحفية: -ْ
كأفسحت المجاؿ لممقالة السياسية التي يكتبيا: أحمد بياء الديف، كمصطفي أميف، 

غيرىـ. ك  ...كجياد الخازف، كغساف سبلمة، كسبلمة أحمد سبلمة، كفيمي ىكيدم 
كالمقالة االجتماعية التي يكتبيا: عمى أميف، كأحمد بيجت، كعبد اهلل الجعيثف، 

كعبد الرحمف الدكسرم، كصبلح منتصر.. كغيرىـ. كالمقالة الفمسفية التي يكتبيا 
ماـ عبد الفتاح إماـ   كغيرىـ. ...حسف حنفي، كفؤاد زكريا، كا 

تككف شعرنا منثكرنا، فالذاتية طابعيا، كشدة االنفعاؿ مف أكلى المقالة األدبية  تكاد
خصائصيا، كتتغمب فييا حرارة الكجداف عمى رزانة الفكر، كتتمتع باألسمكب 

كمنيا مقاالت  الرصيف، كاألخيمة الجذابة، كالعبارات المبنية بناء متناسقنا محكمنا.
طي في "النظرات" ك"العبرات"، كمقاالت جبراف خميؿ جبراف مصطفى لطفي المنفمك 

في كتابو "البدائع كالطرائؼ"، كمقاالت مصطفى صادؽ الرافعي في كتبو المتعددة، 
ا مقاالت أحمد  مثؿ "كحي القمـ" ك"السحاب األحمر".. كغيرىا، كمف ىذا النكع أيضن

ريحاني، كمحمد حسف الزيات، كأحمد أميف، كمحمد زكي عبد القادر، كأميف ال
كمف أعبلميا: أحمد حسف الزيات، كمصطفي صادؽ الرافعي، كأحمد  عكض محمد.

أميف، كطو حسيف، كالمازني، كسيد قطب، ككديع فمسطيف، كعبد الحميد إبراىيـ، 
كشكرم عٌياد، كعبد القدكس أبك صالح، كحسيف سرحاف، كمحمد بف عبد الرحمف 
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كمف نماذجيا مقالة  كغيرىـ. ...يؿ لدخالربيع، كمحمد بف سعد بف حسيف، كحمد ا
"أحقا  "أحقِّا مات عمي محمكد طو؟! " ألحمد حسف الزيات، التي يقكؿ في مطمعيا:

رفاؽ عمي لف تركه بعد اليكـ يحيي المجالس بركحو المطيؼ، كيؤنس الجبلس 
بكجيو المتيمؿ، كيدير عمى السُّمار أكؤسنا مف سبلؼ األحاديث تبعث المسرة في 

أحقِّا عشاؽ عمي لف تسمعكه بعد اليكـ  س، كتحدث النشكة في المشاعر؟النفك 
ينشد القصائد الرقيقة، كيخرج الدكاكيف األنيقة، كيصكر الحياة بألكاف مف الشعر 

  كالسحر كالفتكف، في إطار مف الجماؿ كالحب كالمذة؟

تو الدينية نحك أمر يمس العقيدة ىي تمؾ المقالة "التي ييتـ صاحبيا بإبراز عاطف
أك يتصؿ بالمجتمع، فيكتب مقالة تبيف عف رأيو فيما ىك بصدده، متسمنا أسمكبو 
بالتدفؽ الشاعرم نحك القيـ الدينية، كالذب عنيا، كاإلخبلص لما تدفع إليو، فيك ال 
ينطمؽ في تكجيو مف عبث أك تموٍّ أك استدرار، قدر ما يستند إلى ذلؾ المنبع 

كىي "تيعنى  يـ النير المشرؽ، يستمد منو تكجيو، كيمتح مف نميره أفكاره".العظ
بدراسة قضايا العقيدة كشعائر الديف كدكرىما في حياة الفرد كالمجتمع، كبدىي أف 
مكضكعاتيا مما يمس حياة اإلنساف كصمتو بنفسو كمجتمعو كخالقو، كمف ثـ 

كر الحياة كما ظير فييا مف فيي ذات جذكر بعيدة في تراثنا العربي، غير أف تط
حياة الناس تتطمب تحديد المكقؼ الديني منيا، كظيكر العديد مف المجبلت الدينية 
مثؿ "األزىر"  ك"منبر اإلسبلـ" ك"نكر اإلسبلـ" ك"ىدم اإلسبلـ" ساعد عمى ذيكع 

كتسيطر عمييا الركح الدينية، حيث تخاطب الكجداف المسمـ،  المقالة الدينية".
باب ضعؼ الكياف اإلسبلمي، ثـ تبحث عف كسائؿ تقكيتو، كاألسمكب كتتممس أس

في ىذا النكع يستمد قكتو مف االقتباس مف القرآف الكريـ، كاألحاديث النبكية 
كمف ركاد كتابة المقالة الدينية  الشريفة، كخطب الخمفاء الراشديف ككبار األئمة.

تابيا الدكاترة في العصر الحديث: محمد عبده، كمحمد رشيد رضا. كمف ك
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كاألساتذة: عباس محمكد العقاد، كأحمد حسف الباقكرم، كمحمد متكلي الشعراكم، 
كمحمد الغزالي، كيكسؼ القرضاكم، كمحمد السعدم فرىكد، كخالد محمد خالد، 
كمصطفى محمكد، كعبد الحكيـ الخطيب، كمحمد عبد الكاحد حجازم، كمحمد 

كمف  ت، كأحمد عمر ىاشـ.. كغيرىـ.فيمي عبد المطيؼ، كأحمد زيف، كأحمد بيج
نماذجيا: ىذه المقالة لمدكتكر عبد اهلل بف عبد الرحمف الشثرم، كعنكانيا "كيؼ 

 نحصف أكالدنا"، كىذا نصيا:
يككف التحصيف لؤلكالد بقياـ األسرة بدكرىا التربكم في .... كيؼ نحصف أكالدنا؟

ذا الدكر التربكم، كأنو المنزؿ، كمتابعة سير الحياة خارج المنزؿ، كاستشعار ى
الحصف الكاقي كالسياج المانع مف الكقكع في شرىؾ الغكاية، كتضييع األكقات في 
ثارة متعمدة. فدكر الكالديف يكمف  لغك كعبث، كليك كخبث، أك تسمية غير بريئة كا 

في تكجيو األكالد إلى الشيء النافع كالمفيد ليـ، كتربيتيـ عمى تكحيد اهلل، 
خبلص العمؿ ل  و، كالمحبة كالتذلؿ كالخضكع لو.كا 

تنمية حكاسيـ كمداركيـ، لمنظر في نعـ اهلل التي بيف أيدييـ كالتي ال يستغنكف  -
عنيا مف مأكؿ كمشرب، كممبس كمركب، كقياـ كقعكد، كنكـ كيقظة، كالتأمؿ في 
دراؾ بديع صنع اهلل فيو، بما يقكم ركح  ىذا الككف البديع الكاسع، كتدبر آياتو، كا 

قيدة في نفكسيـ، كيمكف تطبيؽ ىذا في الخركج بيـ إلى نزىة أك فسحة، أك الع
 سفر كرحمة.

تبصيرىـ بالسمككيات الخاطئة ليجتنبكىا كيحذركىا، كحفظ ىمميـ لبناء حياة  -
دراكو.  فاضمة في مستقبؿ أياميـ، ككؿّّ يخاطب بحسب فيمو كا 

   
 كمف سماتيا:

كاىر االجتماعية، كتنتقد العادات السيئة، كالتقاليد الضارة، كتنفر تتناكؿ الظ -أ
 .ُمنيا، كترغب في النافع المفيد
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 الدقة كالتفصيؿ في عرض المكضكع. -ب
 اإلقناع بتقديـ الحجج السميمة، كاألدلة المبنية عمى المنطؽ. -جػ
 سيكلة األلفاظ كقربيا مف الحياة الكاقعية. -د
 ابطيا، كالتعميؿ ليا.كضكح المعاني، كتر  -ىػ
يعرض لو الكاتب تقديـ الحمكؿ، أك السخرية الناعمة أك الحادة، إذا كاف ما ك 

مصطفى لطفي المنفمكطي، المقالة االجتماعية:  كمف كتاب يستعصي عمى الحؿ.
كمصطفى صادؽ الرافعي، كأحمد حسف الزيات، كمحمد سعيد عبد المقصكد، 

بد الكريـ الجييماف، كعبد اهلل بف خميس، كمحمد حسف عكاد، كأحمد السباعي، كع
كسعد البكاردم، كمحمد حسيف زيداف" كعائض الرٌدادم، كحمد الدخيّْؿ، كعبد اهلل 

 كغيرىـ. ...بف عبد الرحمف الدكسرم 
كمف نماذج ىذه المقالة ما كتبو مصطفى لطفي المنفمكطي في "النظرات" تحت 

 عنكاف "قتيمة الجكع"، كيقكؿ فييا:
الصحؼ منذ أياـ أف رجاؿ الشرطة عثركا بجثة امرأة في جبؿ المقطـ  "قرأت في

 فظنكىا قتيمة أك منتحرة حتى حضر الطبيب، ففحص أمرىا كقرر أنيا ماتت جكعنا.
تمؾ أكؿ مرة سمعت فييا بمثؿ ىذه الميتة الشنعاء في مصر، كىذا أكؿ يـك سجمت 

 الجديد.بنا كرزاياىا ىذا الشقاء فيو يد الدىر في جريدة مصائ

ىي تمؾ التي يعمد فييا الكاتب إلى "تصكير ما يريد أك ما يخطر لو أك ما يشاىد ك 
في أسمكب مؤثر، يتتبع فيو الدقائؽ، كيبلحؽ التفاصيؿ الصغيرة في المشيد، 
ى أك تخيؿ، فكأنو الرساـ  كينقؿ أثر ذلؾ في نفسو، كما يبعث في كجدانو مف شجن

لكحة غنية بتمؾ األلكاف كالتقسيمات كالنقكش مما يميـ النفس مف  المكىكب يبدع
جميؿ المعاني، كيكحي إلييا مف ثىًرمّْ الحياة. كىي بيذا أشمؿ مف قصرىا عمى 

كالكصؼ المجرد مف كجداف  ". ...كصؼ الطبيعة، كمظاىر الككف، كمعالـ الحياة 
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كصؼ ما رأل، بؿ عميو الكاتب كعاطفتو ليس أدبنا، فعمى األديب أال يقتصر عمى 
أف ينقؿ لنا إحساسو كعاطفتو بقدر ما يحرص عمى نقؿ األفكار كالمضمكف مف 
خبلؿ عرضو كتحميمو لما يقدـ "فالبعد العاطفي كالتحميمي عنصراف ميماف في 
حركة الصكرة الكصفية يميزانيا عف غيرىا مف الصكر المحفكظة المنقكلة مادة ببل 

 ا يفعؿ المصكركف باآللة البلقطة".ركح، ككاقعنا ببل تفسير كم
كمف كتابيا: مصطفى لطفي المنفمكطي، كمصطفي صادؽ الرافعي، كأحمد حسف 

 الزيات، كالعقاد، كيحيى ًحقّْي.. كغيرىـ.
"كحي القمـ" تحت عنكاف كمف نماذجيا: ما كتبو مصطفى صادؽ الرافعي في كتابو 

ة في الطريؽ التي ترابيا "رجعت مف الجنازة بعد أف غبرت قدمي ساع "مكت أـ":
 تراب كأشعة، ككانت في النعش لؤلؤة آدمية محطمة، ىي زكجة صديؽ طحطحتيا

األمراض، ففرقتيا بيف عمؿ المكت، ككاف قمبو يحيييا، فأخذ يييمكيا، حتى إذا دنا 
أف يقضي عمييا، رحميا اهلل فقضى فييا قضاءه. كمف ذا الذم مات لو مريض 

نٍي ثعباف سمط و في عمة، كالعصفكرة التي تيتمؾ تحت عيبالقمب كلـ يىره مف قمب
 عمييا سمـك عينيو.

 تنشر في الصحؼ اليكمية كالمجبلت األسبكعية. -أ
يتناكؿ كاتبيا أمرنا مف األمكر الداخمية لمبمد الذم تنشر فيو الصحيفة أك  -ب

ا، أك نقدنا.المجمة، أك أمرنا خارجيِّا، كيبيف رأيو في ىذا األ  مر، تأييدنا، أك رفضن
لغتيا بسيطة قريبة مف لغة الشعب ألنو يخاطب الجماىير كيراعي كؿ  -جػ

 كيناقش قضايا.. ككؿ ما يقصده ىك أف يظير الحقائؽ ...المستكيات 
كيدلؿ عمى آرائو، كيناقش آراء الخصكـ كيفندىا بأسمكبو المنطقي السيؿ الذم 

 .ُؽ في الخياؿ، كشدة االنفعاؿ"ينأل عف التيكيمات، كاإلغبل 
 غالبنا ما تككف قصيرة. -د
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كمف كتابيا: عباس العقاد، كمحمد حسنيف ىيكؿ، كمصطفى أميف، كعمي أميف، 
كراشد البراكم، كأحمد بياء الديف، كلطفي الخكلي، كعبد الرحمف الراشد، كغساف 

 كغيرىـ. ...سبلمة، كجياد الخازف، كحممي محمد القاعكد، كسبلمة أحمد سبلمة 
في جريدة "الجزيرة"،  كمف نماذجيا: مقالة جاسر عبد العزيز الجاسر المنشكرة

لؤلستاذ جاسر عبد العزيز  رة رابيف ككزرائو إلى جنكب لبنافأىداؼ زيا كىذا نصيا:
أف يكمؼ إسحاؽ رابيف نفسو كيتعب معو ثبلثة عشر كزيرنا في حككمتو  رالجاس

اني المحتؿ، كبالذات إلى مدينة "مرجعيكف"، فبل بد مصطحبنا إياىـ إلى الشريط المبن
ا  أف يككف ذلؾ ليدؼ كعمؿ ىاـ يتطمب ىذا الحضكر الذم يكاد يككف اجتماعن

جنكب لبناف الجنراؿ  طارئنا لمحككمة اإلسرائيمية، خصص لمتفاىـ مع "عامميـ" في
 أنطكاف لحد.

كما يقتضيو مف جمع المادة كترتيبيا الغالب عمييا ىك منيج البحث العممي 
كتنسيقيا كعرضيا بأسمكب كاضح جمي ال يكرط القارئ في المبس، كال يقكده إلى 
مجاىؿ التعمية كاإلبياـ، كلذا يعنى الكاتب بكضع تصميـ دقيؽ، كخطة محكمة لما 
يكتب حتى ال يضؿ قارئو السبيؿ، كال بد في ىذا النكع مف المقالة أف يككف لو 

كعرض، كخاتمة، كخطة يسير عمييا، كيصؿ إلى نتائج في النياية.  مقدمة،
كتعتمد عمى قدرة الكاتب عمى تذكؽ األثر األدبي أك مناقشة القضية التي يعرض 
ليا، ثـ تعميؿ األحكاـ كتفسيرىا كتقكيـ األثر بكجو عاـ. كمف أشير كتابيا: 

كشكرم عياد، كمحمد المازني، كسيد قطب، ككديع فمسطيف، كعبد الحميد إبراىيـ، 
مصطفى ىدارة، كعبد القدكس أبك صالح، كمحمد رجب البيكمي، كمحمد بف سعد 
بف حسيف، كأحمد ىيكؿ، كحسيف سرحاف، كمحمد بف عبد الرحمف الربيع، كرجاء 
النقاش، كفاركؽ عبد القادر.. كغيرىـ. كمف نماذجيا: مقالة الدكتكر عبد القادر 

لى أيف يسير الشعر؟ لمدكتكر عبد القادر القط : إ القط: "إلى أيف يسير الشعر؟ ".
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منذ أكثر مف أربعيف عاما، كقؼ معظـ  -أك شعر التفعيمة-حيف ظير الشعر الحر 
محبي الشعر حينذاؾ منو مكقؼ الخصكمة، إذ رأكا فيو خركجا عمى المألكؼ في 

مف بمركر الز  العركض كالمعجـ الشعرم كبناء العبارة الشعرية. لكنيـ ما لبثكا
كمتابعة نماذج شعرية متميزة فيو أف اطمأنكا إليو ككفكا عف قياسو إلى القديـ، 
كأخذكا يتذكقكنو بمعايير جديدة مستمدة مف نظريتو التي بينيا النقاد، كمف نماذجو 

التي أبدعيا الركاد مف الشعراء. 
 

ر، كميمة الكاتب ىنا صعبة، كىي تعرض لشئكف الفكر كالفمسفة بالتحميؿ كالتفسي
إذ عميو أف ينقب عف األسس الحقيقية لممكضكع، كعميو أف يعرض المادة بدقة 
ككضكح حتى ال يضؿ القارئ سبيمو في شعاب ىذا المكضكع الشائؾ. كمف كتابيا: 
أحمد لطفي السيد، كأحمد حسف الزيات، كأحمد أميف كزكي نجيب محمكد، كفؤاد 

ما  ـ عبد الفتاح إماـ، كمحمد عبد الكاحد حجازم.. كغيرىـ.زكريا، كحسف حنفي، كا 
مقالة "جزيرة ببل سياسييف" لمدكتكر أحمد أميف، المقالة الفمسفية  كمف نماذج

كاف الشيخ محمد عبده، يقكؿ: "لعف اهلل السياسة كساس كيسكس  يقكؿ فييا:ك 
 تو.كسائس كمسكس، ككؿ ما اشتؽ مف السياسة فإنيا ما دخمت شيئنا إال أفسد

كؿ شيء في العالـ يتغير حتى األىراـ، عريت بعد أف كانت مكسكة، كحتى أبك 
اليكؿ كسرت األياـ أنفو كعمتو الرماؿ، إال السياسة االستعمارية فإنيا لـ تتغير 
بكجو مف الكجكه. كعقمية الساسة في القرف الثامف عشر ىي عقميتيـ في القرف 

ب األمـ، كيقضي عمييا، كينفذ رغبة العشريف، يظنكف أف التيديد كالكعيد يرع
 المستعمريف

كىي المقالة التي تصكر انطباعات كاتبيا عف مشاىد 
رآىا، أك ناس عاشرىـ كعاش معيـ أك قرأ أك سمع عنيـ، أك عف حيكانات كقع 



 أشكال الخطاب النثري الحديث                                       حسين علي الهنداوي
 

 

56 

نظره عمييا كسجؿ انطباعات عنت لو عنيا، كعف شيء أثار انتباىو، أك شيء 
كأثاره، فأراد التعميؽ عميو. كىذا المكف مف الكتابة يحتاج إلى عقؿ القط، قادر قرأه 

عمى االكتشاؼ كالرؤية، حتى يستطيع أف يدرؾ األشياء التي كقع عمييا بصره، 
فيبصر مكامف الخمؿ فييا أك الجدة، أك يقترح الحمكؿ لما يرل مف مثالب.

العقاد، كعبد العزيز البشرم،  كمف كتاب ىذه المقالة: أحمد أميف، كعباس محمكد
كميخائيؿ نعيمة، كمصطفى أميف، كمصطفى محمكد، كمحمد فيمي عبد المطيؼ، 

 كأحمد بيجت.. كغيرىـ. 

"تعنى بمعالجة قضية مف قضايا العمـ، كأف تتحدث عف نظرية في الطب، أك في ك
الطبيعيات، أك تعرض ما كصمت الجبر، أك اليندسة، أك الكيمياء، أك الفيزياء، أك 

إليو ىذه العمكـ، أك تعرؼ الناس بالمكتشفات العممية الحديثة، كتحاكؿ تكضيح 
كفي المقالة العممية سعي إلى  المعطيات التي ترتكز عمييا األبحاث العممية عامة".

إثبات المعارؼ، كزيادة معمكمات الناس، كتكسيع ثقافتيـ كتنمية عقكليـ 
كمف كتاب  ؼ ليـ بما يجيمكف، أك ما يعرفكف فيو معرفة ناقصة.كمنطقيـ، كتعري

المقالة العممية في أدبنا العربي الحديث كالمعاصر: فؤاد صركؼ، كأحمد زكي، 
كمف  كعبد الحميـ منتصر، كسعد شعباف، كمحمد عبد القادر الفقي.. كغيرىـ.

المجبلت  المجبلت التي كانت تخصص قسمنا منيا في كؿ عدد لممقاالت العممية
الثقافية مثؿ: "العربي" في الككيت، ك"الفيصؿ" ك"المجمة العربية" ك"القافمة" في 
السعكدية ك"الدكحة" في قطر، ك"الثقافة العربية" في ليبيا، ك"البحريف الثقافية" في 

كمف نماذج "المقالة العممية" مقالة أحمد محمد كنعاف:  كغيرىا. ...البحريف 
: القدرة اإل  ٍمؿي  ليية المتجددة" التي نشرتيا مجمة "القافمة" كىذا نصيا:"الحى

 بقلم الدكتور: أحمد محمد كنعان الحمل.. القدرة اإللهية المتجددة
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نما عند  الحمؿ كالكالدة ىما كسيمتا التكاثر كبقاء النكع، ليس عند البشر كحدىـ، كا 
ابتداء النشاط جميع أنكاع الثدييات. كال يككف الحمؿ إال بعد سف البمكغ، كىك كقت 

الجنسي عند الذكر كاألنثى. فقد شاءت عناية اهلل عز كجؿ أال يبدأ ىذا النشاط إال 
بعد نضكج البنية البدنية لكؿ منيما، كبعد كصكليما إلى درجة مف الكعي كاإلدراؾ 
لمعنى الحمؿ كالكالدة، كرعاية النشء. يصؿ اإلنساف عادة لسف البمكغ فيما بيف 

 امسة عشرة مف العمر الثانية عشرة كالخ

يترجـ فييا الكاتب صكرة إنساف حي أك ميت، كيبيف مدل التأثر كالتأثير عنده، ك 
كجكانب التفكؽ كجكانب اإلخفاؽ، كرأم النقاد فيو، كصكرتو في عصره، كالكاتب 

خصية ليذه المقالة يعتمد عمى حسف التنسيؽ، كجبلؿ التعبير، حتي تبدك الش
كالفارؽ  المكصكفة كأنيا تحدثنا، فنعجب بيا إذا راقتنا، كننفر منيا إذا ساءتنا.

بيف التاريخ كمقالة الصكرة الشخصية "أف األكؿ سرد لمكقائع كاألحداث كالمكاقؼ 
كاألعماؿ في حياة المترجـ أك عالمو، كتقديميا في إطار عممي يقكـ عمى الدقة 

حكاـ التن سيؽ كسبلمة العرض. كالثانية يأخذ الكاتب فييا مف كالتفصيؿ كالتحقيؽ كا 
التاريخ المادة التي تسعفو مع ما يتمتع بو مف ثقافة كخبرة في أف "يصكر لنا 
ا مف شخصية إنسانية، فيعكس لنا تأثره بيا، كانطباعاتو  مكقفنا إنسانيِّا خاصِّ

ا، معتمدنا الخاصة عنيا، كيحاكؿ أف يخطط معالميا اإلنسانية تخطيطنا فنيِّا كا ضحن
عمى التنسيؽ كاالختيار، بحيث تتراءل لنا الشخصية المكصكفة ككأنيا حية 
متحركة تحدثنا كنصغي ليا، كتركقنا بعض صفاتيا فنعجب ليا، كتسكؤنا فننفر 

كمف كٌتاب ىذا المكف مف المقالة: إبراىيـ عبد القادر المازني، كعباس  منيا .
كمحمكد تيمكر، كمحمد رجب البيكمي، كخيرم  محمكد العقاد، كعبد العزيز البشرم،

 كمحمد حسف عبد اهلل، كأحمد بيجت.. كغيرىـ. شمبي،
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كمف نماذج ىذه المقالة ما كتبو الدكتكر محمد رجب البيكمي في كتابو "مف 
صحائؼ التاريخ" تحت عنكاف "قكة اإلرادة"، كما كتبو الدكتكر محمد حسف عبد اهلل 

ا أركع أف تقكؿ بغير كبلـ"، كفي ىذه المقالة يرسـ عف نجيب الكيبلني بعنكاف "م
 صكرة شخصية لممتحدث عنو، كىذا نصيا:

ما أركع أف تقكؿ بغير كبلـ لمدكتكر محمد حسف عبد اهلل : في صمت جميؿ، يميؽ 
برزانتو.. رحؿ نجيب الكيبلني. أضع صكرتو أمامي. خمس سنكات لـ يجمعنا 

رة؛ مع كؿ ذكرل عزيزة كاف يحضر، أسمع لقاء. كؿ مناسبات حضكره في القمب كثي
نبرت صكتو اليادئ الحكيـ حيف تعصؼ مف حكلي شعارات ىي طكفاف مف 
الجنكف، تظف نفسيا طكفاف نكح! ما كؿ ىذا السبلـ في العينيف؟ كمف أيف جاءت 
ىذه الكداعة في القسمات المصرية الصمبة، لشخص حكـ عميو بعشر سنكات في 

 عمى الشرعية ضمف "الجياز السرم"؟خارجة السجف لضمكعو في أعماؿ 

منذ نشأة الصحافة العربية في منتصؼ القرف الماضي نشأ فف المقالة الصحفية 
التي تتناكؿ "الظركؼ السياسية القائمة، كما تتركو مف مشكبلت تحتاج لحؿ سريع 

ال تتجاكز أفكارنا معينة مف كرأم حاسـ.. كالكاتب فيو مقيد بمكضكعات معينة 
الصحيفة، كيمتاز بالسيكلة في التعبير، كيختمؼ طكالن كقصرنا، كتتعدد ألكانو بتعدد 

 فنكنو"، كمف أنكاع المقالة الصحفية:
 المقالة االفتتاحية. -أ
 العمكد الصحفي "الخاطرة". -ب
 مقالة الرأم. -جػ
 مقالة عرض الكتب. -د
 ية الصحفية".مقالة المتابعة "أك التغط -ىػ

 كىذا تعريؼ مكجز ليذه الفنكف:
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تمثؿ سياسة الدكلة، أك الحزب، أك الجية التي تصدر الصحيفة، كيكتبيا مف تثؽ 
بو الصحيفة دكف أف يضع تكقيعو عمييا "كيستعيف بالكثائؽ كاألرشيؼ، كيمتمس 

 كيمتـز بالخصائص التالية:الفكرة المثيرة كالحقائؽ كالشكاىد المؤكدة لمفكرة، 
 الحذر كالتحفظ في إبداء الرأم، كالعمؿ عمى بمكرتو. -ُ
 العمؿ عمى إقناع القارئ، كتشكيقو إلى متابعة القراءة. -ِ
 التماس المكضكعات الطازجة كالمسايرة لمحدث. -ّ
 أم العاـ.النزكع إلى االستمالة كالتكجيو، كمخاطبة الر  -

 أحد الكتاب المرمكقيف في الصحيفة "يمتقط كاتبو فكرة أك كاقعة أك ظاىرة  يكتبو
 يتحدث فييا مف كجية نظره الخاصة انتقادنا، أك استحساننا، أك تحميبل.. كفي 

الغالب يككف العنكاف ثابتنا، كالكتابة دكرية؛ أسبكعية أك يكمية كغالبنا ما يتسـ 
 ، كبإيجاز غير مخؿ، بخصكصية متميزةلعمكد الصحفي ا أسمكب كاتب

تخصص معظـ الصحؼ كالمجبلت صفحة أك صفحتيف لمقاالت الرأم، كمف 
الطبعي أنيا ال تعبر بالضركرة عف رأم المجمة أك الصحيفة؛ فقد يكافقيا صاحب 
المقالة أك يعارضيا. كقد تككف مقالة سياسية، أك اجتماعية، أك تتناكؿ قضية تيـ 

ـ "كيبدم كاتبيا رأيو مدعمنا باألدلة، كفؽ تسمسؿ مدركس يفضي إلى الرأم العا
ا لمكقؼ، أك دراسة مستفيضة لظاىرة"  .ُنتيجة، كقد يككف تحميبل مستفيضن

ثركت أباظة، كفيمي ىكيدم، كد. محمد سميـ العكا، كد. مقالة الرأم:  كمف كتاب
مد الغزالي، كأبك يكسؼ القرضاكم، كالسيد ياسيف، كد. عاطؼ العراقي، كالشيخ مح

 كغيرىـ. ...عبد الرحمف بف عقيؿ، كد. عبده زايد، كد. سمطاف أبك عمى 
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 صدؽ إحساس الكاتب. -ُ
 األصالة بمعنى التعبير المبتكر عف الذات. -ِ
 كجية نظر خميقة البركز كالعرض. -ّ
 جماؿ التعبير. -ْ
 الجيد". إلثارة، كاإلمتاع "العرضقكة ا -ٓ

 صدؽ إيمانو بما يكتب، كحرارة عاطفتو لمكضكعو. -ُ
 أف يككف متمتعنا بالذكؽ المغكم  -ِ
 أف تككف لديو ركح المبلحظة الذكية. -ّ
 أال يككف صكت كاتب المقالة صدل ألصكات أخرل -ْ
 التريث في الكتابة -ٓ
 اءبيف أسمكب الكاتب كتفكير القر  المبلئمة -ٔ
 المبلءمة بيف أسمكب الكاتب كركحو،  -ٕ 
 مراعاة الكاتب االقتصاد في الكتابة مع الكضكح فييا -ٖ
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 الخامس الباب
 الفصل الثاني

 المسرحيةفن 

كنمضي فنمتقي بمحمد تيمكر الذم تيكفي ، دائرة المسرح في العصر الحديثتتكسع 
و مف الحقكؽ إلى فرنسا فعكؼ ، ككاف قد سافر بعد تخرجُُِٗشابِّا في سنة 

عمى دراسة التمثيؿ. كعاد يحاكؿ النيكض بو، فكاف يكتب فيو كينقد كيمثؿ، كما 
لبث أف ألؼ أربع مسرحيات؛ ىي: مسرحية "العصفكر في قفص" ك"عبد الستار 
أفندم" ك"الياكية" ك"العشرة الطيبة"، كىي كحدىا التي اقتبسيا عف مسرحية 

رى ا، كجعؿ حكادثيا تجرم في عصر المماليؾ، كنقد فييا فرنسية، غير أنو مصَّ
بعنؼ تصرفات الطبقة التركية. كقد راعى في مسرحياتو أصكؿ الفف التمثيمي 

كتضع الحرب العالمية األكلى في ىذا  مراعاة دقيقة، غير أنو كتبيا بالعامية .
طاليا، القرف أكزارىا، كينشط التمثيؿ اليزلي كالغنائي، كيعكد يكسؼ كىبي مف إي

كينشئ فرقة استعراضية، كيقنعو عزيز عيد كزكي طميمات بإنشاء فرقة لمدراما 
الرفيعة، كتنشأ فرقة رمسيس كتنشط بجانبيا فرقة جكرج أبيض، كيأخذ كثير مف 
الكتاب في تأليؼ المسرحيات االجتماعية، كيشتير أنطكف يزبؾ بمسرحياتو العنيفة 

"، كيتخصص يكسؼ كىبي بتمثيؿ ىذا مثؿ "عاصفة في بيت" كمسرحية "الذبائح
النكع بينما ينشط نجيب الريحاني كعمي الكسار في التمثيؿ اليزلي. عمى أننا ال 
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حتى يصيب كؿ ىذه الفرؽ رككد قاتؿ. كتنشئ الدكلة في  ُِٖٗنصؿ إلى سنة 
كما تنشئ المعيد العالي لمتمثيؿ، غير أف الرككد يظؿ الفرقة القكمية  ُّْٗسنة 

حاني. مسارحنا بسبب ظيكر السينما. إال ما كاف مف مسرح نجيب الريجاثمنا عمى 
 النيكض بالمسرح، فيعكد ثانية إلى النشاط، كبذلؾ تيرىدُّ إليو قكاه .   الدكلةكتحاكؿ 

ذا تركنا المسرح إلى التأليؼ المسرحي كجدناه ينيض نيضة رائعة منذ العقد  كا 
كثب بو كثبة لـ يكف يحمـ بيا كؿ الرابع مف ىذا القرف؛ إذ ظير تكفيؽ الحكيـ ف

مف سبقكه، فقد أرسى قكاعده في النثر، كما أرسى ىذه القكاعد شكقي في الشعر، 
يسعفو في ذلؾ ثقافة إنسانية كاسعة كثقافة مسرحية دقيقة، كتتزكاج الثقافتاف مف 
 ركحو المصرية العربية، فإذا لمصر كاتب مسرحي مف نكع إنساني بديع . 

ا كاسعنا لما تحتفظ بو مف أصكؿ الفف المسرحي كما تحتكم كتىٍمقىى مسرح ياتو ركاجن
مف عناصره كمقكماتو، فيي أعماؿ مسرحية تامة، ال يقمد فييا تكفيؽ كاتبنا غربيِّا 
بعينو؛ بؿ يستمد مف مكاىبو كمف بيئتو كركحو المصرية العربية. كحقِّا أنو يغمب 

ىذا مذىبو، كىك يدؿ داللة عمى شخكصو التفكير الفمسفي التجريدم، كلكف 
فمسفة تستيكم العقكؿ  كتابمكاضحة عمى رقي حياتنا العقمية، فقد أصبح ل

كالقمكب. كتعتمد فمسفة تكفيؽ عمى اإليماف بقصكر العقؿ كاالتجاه نحك الركحيات 
كأخذ ىذا المجاؿ المسرحي يجذب  .في حياة الشرقييف كأعماؽ نفكسيـ التي تجرم

الجامعي كغيره، كمف أىـ مف جذبيـ إليو محمكد تيمكر،  إليو كثيريف مف الجيؿ
ككاف يكتب مسرحياتو أكالن بالعامية كأخيو محمد، ثـ نقؿ مف العامية إلى الفصحى 
بعض مسرحياتو كأنشأ أخرل عمى المساف الفصيح مف أكؿ األمر، كىك في أكثر 

ذه البيئة مسرحياتو مثؿ قصصو ييٍعنىى بالجكانب االجتماعية في بيئتو، كيمد ى
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فتشتمؿ الريؼ كحياة الفبلحيف. كقد يستمد في مسرحياتو مف التاريخ العربي. كىك 
دائمنا يمسح عمى عممو بتحميبلت نفسية يصكر فييا الطبيعة اإلنسانية، كمف ىنا 

 كاف صراع مسرحياتو غالبنا يدكر بيف العقؿ كالغريزة الباطنية .

كاف النشاط المسرحي قد تضاعؼ في أكاخر الفترة السابقة، كبخاصة بعد عكدة 
جكرج أبيض إلى مصر كتأليفو لفرقتو، التي كانت فرقة طميعية في ذلؾ الكقت، ثـ 
ازدىر ىذا النشاط المسرحي في أكائؿ سنكات ىذه الفترة التي أعقبت ثكرة سنة 

لمع فييا كبار الممثميف كالمخرجيف،  ، حيث تعددت الفرؽ المسرحية التيُُٗٗ
الذيف يعتبركف جيؿ األساتذة لفف التمثيؿ في مصر، فقد كانت ىناؾ منذ أكاخر 
الفترة السابقة، كأكائؿ ىذه الفترة، فرقة منيرة الميدية، كفرقة عبد الرحمف رشدم، 

قة كفرقة أبناء عكاشة، كجمعية رقى اآلداب كالتمثيؿ، كجمعية أنصار التمثيؿ، كفر 
غير أنو منذ أعقاب الحرب  .قة عمي الكسارر عزيز عيد، كفرقة الريحاني، كف

الكبرل األكلى كاف قد غمب عمى المسرح الجانب اليزلي، كأصبح الجانب الجاد في 
المحؿ الثاني، ككصؿ األمر إلى ما يشبو األزمة لممسرح الجاد في أكائؿ الفترة التي 

جة ماسة إلى فرقة مسرحية جديدة تضطمع ، حتى أصبحت الحاييساؽ عنيا الحديث
الجيكد، كقد كانت فرقة رمسيس  الجاد، كتبذؿ في سبيمو كثيرنا مفبالمسرح 

لفرقة التي اضطمعت بيذه ، ىي ا ُِّٗالمسرحية التي ككنيا يكسؼ كىبي سنة 
كقد آزرتيا بعض الكقت فرقة فاطمة رشدم، غير أف جيكد فرقة رمسيس  الميمة.

في أكائؿ الثبلثينات أماـ معكقات كثيرة كاف الماؿ في مقدمتيا. ما لبث أف ضعفت 
ثـ زاد مف فتكر حماس ىذه الفرقة، كغيرىا مف الفرؽ المسرحية ظيكر السينما، 

كتحكليـ مف المسارح ، كانتاج أكائؿ األفبلـ المصرية، التي بدأت تجذب المشاىديف
لممسرح، فألفت الفرقة كىنا مست الحاجة إلى رعاية الدكلة  .إلى دكر الخيالة
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، كضمت نخبة ممتازة مف كبار الممثميف كالمخرجيف، كعيد ُّٓٗالقكمية سنة 
كىكذا استمر النشاط المسرحي حينا  ا إلى الشاعر الكبير خميؿ مطراف.برياستي

نامينا أغمب سنكات ىذه الفترة بفضؿ تمؾ الفرؽ األىمية العديدة، التي كاف مف 
ي كانت تحمؿ اسـ الفرقة ضؿ تمؾ الفرقة الحككمية التأىميا فرقة رمسيس، ثـ بف

كمف خبلؿ أضكاء تمؾ الفرؽ العديدة لمع عزيز عيد، كيكسؼ كىبي،  القكمية.
كنجيب الريحاني، كزكي طميمات، كحسيف رياض، كفؤاد شفيؽ، كأحمد عبلـ، 

ة رشدم، كأمينة رزؽ، كسميماف نجيب، كما تألقت أسماء: ركز اليكسؼ، كفاطم
كقد كاف مف مظاىر النشاط المسرحي في ىذه الفترة افتتاح أكؿ  صدقي.كزينب 

كالذم ما لبث معيد لمتمثيؿ، ذلؾ المعيد الذم أشرؼ عمى إنشائو زكي طميمات، 
، كعمى يد كزير المعارؼ في عيد حممي عيسى، بحجة يأف أغمؽ في عيد صدق

العيد، قد أسيـ ىك  المحافظة عمى التقاليد، كلكف ىذا المعيد برغـ إغبلقو في ذاؾ
اآلخر في النشاط المسرحي كخرج طائفة مف أعبلـ التمثيؿ رجاال كنساء، مثؿ: 

 حسيف صدقي كأحمد بدر خاف، كركحية خالد كزكزك حمدم الحكيـ.
كذلؾ كاف مف مظاىر النشاط المسرحي في ىذه الفترة ظيكر أكؿ مجمة لممسرح، 

كالتي كاف يكتب فييا  مجيد حممي،اف يصدرىا محمد عبد الكىي تمؾ المجمة التي ك
ككما سبب ىذا النشاط المسرحي تألؽ عدد  عي أكؿ كتاباتو في النقد الفني.التاب

مف كبار الممثميف كالممثبلت، سبب كذلؾ التماع عدد مف الكتاب، الذيف أمدكا 
المسرح بكثير مف المسرحيات، ما بيف مؤلفة كمقتبسة كمترجمة، كمف ىؤالء: 

سماعيؿ كىبي، محمد لطفي جمع ة، كعباس عبلـ، كبديع خيرم، كأنطكف يزبؾ، كا 
ككداد عرفي، ثـ يكسؼ كىبي كنجيب الريحاني؛ فقد أصبح األكؿ يؤلؼ لنفسو بعد 
أف كاف يؤلؼ لو أنطكف يزبؾ، كما صار الثاني يشارؾ بديع خيرم في التأليؼ 

 حيننا، كاالقتباس مف المسرحيات الفرنسية حيننا آخر.
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إلى ىذه المظاىر الدالة عمى نشاط الحركة المسرحية، كنمكىا في كربما يضاؼ 
فترة ما بيف الحربيف، ما كاف مف جذب العمؿ المسرحي لعدد مف الشباب المثقؼ 
مف أبناء األسر المحافظة، فقد اقتحـ كثير مف ىؤالء ميداف التمثيؿ بجرأة، 

ا فأسيمكا في تمزيؽ ما تبقى عمى المسرح مف ظبلؿ االزدراء، ال تي كانت تمقى ظممن
عميو، كنسجكا بدالن مف تمؾ الظبلؿ حمبلن مف التقدير كاإلجبلؿ، ما زاؿ المسرح يرفؿ 
فييا منذ ذلؾ الحيف، كفي ىذا المقاـ يذكر محمكد تيمكر، الذم اشتغؿ بالمسرح 
تمثيبلن كتأليفنا، كىك ابف العالـ كاألديب الكبير أحمد باشا تيمكر. كما يذكر عبد 

شدم، كىك المحامي البلمع الذم آثر خشبة المسرح عمى منصة الدفاع، الرحمف ر 
كما يذكر محمد عبد الرحمف، كىك أستاذ الجغرافيا المتخصص في إنجمترا، كالذم 
كاف أكؿ رئيس لجمعية أنصار التمثيؿ، كالذم قاـ بدكر البطكلة في بعض 

كالذم آثر  ، ثـ يذكر يكسؼ كىبي، ابف أحد البشكات المرمكقيف،ْالمسرحيات
حياتو ليذا الفف  يا عمى دراسة أم شيء آخر، ثـ كرسدراسة التمثيؿ في إيطال

كطبيعي أف يككف ليذا النشاط المسرحي  .رغـ مقاكمة كالده الباشا ليذا االتجاه
النامي أثر كاضح عمى أدب المسرح؛ فباإلضافة إلى المسرحيات الكثيرة التي كاف 

 -كالتي ال يصؿ كثير منيا إلى مستكل األدب-يدة يقـك عمييا عمؿ تمؾ الفرؽ العد
الذم كلد -ظيرت نصكص مسرحية أدبية منكعة غنية، نمت األدب المسرحي 

ا في الفترة السابقة  كجعمتو نكعنا أصيبلن مف أنكاع األدب المصرم الحديث. -غضن
كىذه النصكص المسرحية األدبية، التي نمت أدب المسرح كأصمَّتو، قد تجمت في 

ج عمميف مف أعبلـ األدب المصرم، ىما أحمد شكقي، كتكفيؽ الحكيـ، فعمى نتا
جيكد شكقي تـ تأصيؿ المسرحية الشعرية، حيث أخرج في ىذه الفترة خمس 
مسرحيات شعرية ىي: "مصرع كميكباترة" ك"قمبيز"، ك"مجنكف ليمى" ك"عنترة" 

لى "عمي بؾ ك"الست ىدل"، باإلضافة إلى إعادة كتابة مسرحيتو الشعرية األك 
كعمى جيكد الحكيـ تـ تأصيؿ المسرحية  الكبير"، التي كتبيا في الفترة السابقة.
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النثرية، حيث أخرج في ىذه الفترة مسرحيتيف ذىنيتيف ىما: "أىؿ الككفة" ك"شير 
مشكمة الحكيـ"، ىذا إلى جانب زاد"، باإلضافة إلى مسرحيتو السياسية "براسكا أك 

اعية كالنفسية التي ضميا كتابو "مسرحيات تكفيؽ مف المسرحيات االجتم عدد
ككؿ مف مسرحيات شكقي كالحكيـ جعمت األدب المسرحي يأخذ مكاننا  .الحكيـ"

مرمكقنا بيف الفنكف األدبية في األدب المصرم، إذ أصبحت ىذه المسرحيات 
ا حية مف ىذا األدب، كأن   ماطنا ينسج عمى منكاليا األدباء.نصكصن

مسرحية تكفيؽ  :العربية التي تأثرت بالمسرح الغربي ةسرحيماذج المومن الن
 الحكيـ )الممؾ أكديب(، كالثاني: مسرحية صبلح عبد الصبكر )مأساة الحبلج(.

فأما مسرحية الحكيـ فيي إعادة صياغة لمسرحية )سكفككميس( الكاتب المسرحي 
تكفيؽ اإلغريقي المسماة )أكديب ممكنا(، كقد حظيت مسرحية )سكسفككميس( مف 

الحكيـ باىتماـ بالغ، حتى لقد استغرؽ في كتابة صفحاتيا القميمة نحك أربع 
ىك صعكبة محاكاة ىذه  -كما يقكؿ الحكيـ نفسو-سنكات، كالسبب في ذلؾ 

المسرحية التي فشؿ عشرات الكتاب الكبار مف األكربييف أنفسيـ قبمو في تقميدىا، 
دكف اإلخبلؿ بقيمة العمؿ  يـ ىـكتحكيميا إلى مسرحية عصرية، كتضمينيا معاني

تعالج قصة مقتؿ التي أساة الحبلج( لصبلح عبد الصبكر، مسرحية )مك  الفني.
لميجرة، بعد محاكمتو  َّٗالحسيف مف منصكر المشيكر بالحبلج في بغداد عاـ 

أماـ ثبلثة قضاة، كتتخذ مف شخصية ىذا الشاعر الصكفي مناسبةن لطرح قضية 
يمتحـ األديب بمشكبلت عصره؟ كىؿ يقتصر عمى تسجيؿ االلتزاـ، كيؼ يا ترل 

مصكرا ظمـ  رأيو؟ أك ينزؿ إلى ساحة العمؿ فيرتكب العنؼى مف أجؿ التغيير؟
 السمطة بشكؿ رمزم.

 
 
  " 
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ف في منيا القمح، التي تتبع كلد عزيز أباظة عاـ ألؼ كثمانمائة كثمانية كتسعي
حالينا محافظة الشرقية بمصر، كتكفي عاـ ألؼ كتسعمائة كثبلثة كسبعيف ميبلديِّا، 
كيعد عزيز أباظة رائد المسرحية الشعرية بعد أحمد شكقي أمير الشعراء، كقد تخرج 
مف كمية الحقكؽ عاـ ألؼ كتسعمائة كثبلثة كعشريف، كاختير عضكنا بالمجمع 

يسنا لمجنة الشعر بالمجمس األعمى لرعاية الفنكف كاآلداب، كما حصؿ المغكم كرئ
عمى جائزة الدكلة التقديرية في اآلداب، عاـ ألؼ كتسعمائة كثبلثة كستيف، ككاف 
قد انتخب عضكنا في مجمس النكاب قبؿ ثكرة يكليك، كذلؾ عاـ ألؼ كتسعمائة 

ة كستة كثبلثيف، التي كستة كثبلثيف، ككاف مف المعارضيف لمعاىدة ألؼ كتسعمائ
 أبرمتيا حككمة الكفد مع اإلنجميز.

أما بالنسبة إلى مؤلفاتو فقد نشر لو ديكاف )أنَّات حائرة(، عاـ ألؼ كتسعمائة 
كثبلثة كأربعيف كىك مف أكلو إلى آخره في رثاء زكجتو األكلى كأـ أكالده، كلو كذلؾ 

كتسعمائة كثبلثة  عدة مسرحيات شعرية ىي )قيس كلبنى(، كقد صدرت عاـ ألؼ
كأربعيف، كتعد أكلى مسرحياتو، كتعتمد قصتيا عمى أحداث قصة العاشقيف 
المعركفيف قيس كلبنى كما كردت في كتاب )األغاني( لؤلصفياني، ثـ مسرحية 
)العباسة(، كقد صدرت عاـ ألؼ كتسعمائة كسبعة كأربعيف، كفييا يصكر 

الرشيد مف خبلؿ العباسة  الصراعات السياسية كالشخصية التي حفؿ بيا عصر
 أخت الخميفة، كزكجة جعفر البرمكي، كقد عيرضت في القاىرة أماـ الممؾ فاركؽ.

ثـ مسرحية )الناصر( عاـ ألؼ كتسعمائة كتسعة كأربعيف، كقد تناكؿ فييا عصرنا 
مف عصكر األندلس الزاىرة في عيد عبد الرحمف الناصر، ثـ ىناؾ )شجرة الدر( 
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ة الممكة شجرة الدر بعد كفاة زكجيا السمطاف في أياـ عصيبة التي تقدـ لنا مأسا
خبلؿ الغزك الصميبي لمصر، كالتي مثمت عمى مسرح األكبرا عاـ ألؼ كتسعمائة 
كسبعة كأربعيف، ثـ لدينا مسرحية )غركب األندلس(، كقد صدرت عاـ ألؼ 
كتسعمائة كاثنيف كخمسيف، ثـ )شيريار( عاـ ألؼ كتسعمائة كخمس كخمسيف، 
كفي ىذه األخيرة يطرح عزيز أباظة معالجة جديدة لقضية شيريار، فيك يضع إلى 
جكار شيرزاد أختيا دنيا زاد، التي تنازعيا حب شيريار، كأكلى األختيف ترمز إلى 
المعرفة السامية عمى حيف ترمز األخرل إلى الشيكة المثيرة؛ لتستمر المنافسة 

التصكؼ األخبلقي، كقد كيتبت ىذه كيخرج منيا شيريار في النياية بما يشبو 
 المسرحية باالشتراؾ مع عبد اهلل بشير.

ا )أكراؽ الخريؼ( سنة ألؼ كتسعمائة كسبعة كخمسيف، ثـ )قافمة  ثـ ىناؾ أيضن
النكر( سنة ألؼ كتسعمائة كتسعة كخمسيف، ثـ )قيصر( سنة ألؼ كتسعمائة 

الركماني، استقى كثبلثة كستيف كفييا يقدـ شاعرنا لحظة حاسمة مف التاريخ 
أحداثيا مف ركايات بمكتارؾ لتاريخ يكليكس قيصر، كمحكر الصراع ىك بركتكس 
الذم كاف في الحقيقة ابننا غير شرعي لقيصر، كحيف يكتشؼ بركتكس بنكتو 

 لقيصر يثكر في نفسو صراع بيف عاطفة البنكة كاإليماف بالجميكرية.
نية كستيف، كىي آخر مسرحيات ثـ ىناؾ )مسرحية زىرة( سنة ألؼ كتسعمائة كثما

 عزيز أباظة كاستكحى فكرتيا مف مكضكع فيدرا اإلغريقية، كألبسيا ثكبنا معاصرنا.
ألباظة كذلؾ مف إشراقات السيرة الذكية، كىي شعر ممحمي ثـ )تسابيح قمب( سنة 
ألؼ كتسعمائة كأربعة كسبعيف، كىك ديكاف شعرم ك )ديكاف عزيز أباظة(، سنة 

ا ديكاف شعر ألؼ كتسعمائة  كثمانية كسبعيف، ك )ىكذا تكمـ صفكاف( كىك أيضن
كلكف ليس معركفنا سنة إصداره، كأخيرنا )أشعار لـ تنشر لعزيز أباظة(، الذم 
أصدرتو ابنتو عفاؼ بعد كفاتو، كيضـ أشعارنا لـ تنشر في أم الدكاكيف أك 

 المسرحيات السابقة.
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 السادس الباب
 الفصل الثالث

  القصةفن 
  صر الحديثفي الع

 
بآدابيا اتجو أدباؤنا إلى القصص الغربي،  كفتأثر ي كاربا كأخذبأك  العرب  لما اتصؿ

كحاكلكا أف يترجمكه، ككاف رفاعة الطيطاكم ىك الرائد ليذه الحركة، فترجـ 
 ؾ في كقائع تميماؾ". كلعؿ في "مغامرات تميماؾ" لفنمكف كسماىا "مكاقع األفبل 

ىذه الصكرة المسجكعة ما يدؿ عمى عمؿ رفاعة في العنكاف كتغييره إلى نفسو 
ترجمتو، فإنو نقؿ القصة إلى أسمكب السجع كالبديع المعركؼ في المقامات، كلـ 
يتقيد باألصؿ الذم ترجمو إال مف حيث ركحو العامة، أما بعد ذلؾ فقد أباح لنفسو 

رَّؼى في أسماء األعبلـ، كتصرؼ في المعاني، فأدخؿ ف ييا آراءه التصرؼ فيو. تىصى
 .في التربية كفي نظاـ الحكـ، كما أدخؿ األمثاؿ الشعبية كالًحكىـ العربية

فمـ يكف رفاعة مترجمنا فحسب؛ بؿ كاف ممصرنا لمقصة، كاستمر ىذا التمصير 
طكيبلن مف بعده، حقِّا أخذ أدباؤنا يتحرركف مف لغة السجع كالبديع، كمعنى ذلؾ: 

يكف يممكو رفاعة كمعاصركه؛ كلكنيـ ظمكا  أنيـ ممككا مف كسائؿ التعبير ما لـ
يميمكف إلى التمصير فيما يترجمكف مف قصص، حتى تقترب مف ذكؽ القارئيف؛ 
بؿ إف منيـ مف آثر التمصير إلى المغة العامية مثؿ محمد عثماف جبلؿ. كلكف 
ريف مف أصحاب الفصحى ىـ الذيف رجحت كفتيـ، كمف أشيرىـ في أكائؿ  الممصّْ

فظ إبراىيـ كالمنفمكطي، كقد ترجـ أكليما البؤساء لفيكتكر ىيجك، ىذا القرف حا
كبعبارة أدؽ: مصرىا تمصيرنا، فإنو لـ يحتفظ منيا إال بالخطكط األساسية، أما بعد 
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ضافة فقرات ليست في األصؿ. كربما  ذلؾ فقد أباح لنفسو التصرؼ في الترجمة كا 
لـ يكف يعرؼ شيئنا مف  كاف عمؿ المنفمكطي في التمصير أكسع مف عممو، فإنو

نما اعتمد عمى نفر قر المغة الفرنسي كا لو بعض القصص مثؿ "بكؿ ؤ ة؛ كا 
كفرجيني"، كحاكؿ أف يؤدم ما سمعو منيـ في المغة العربية، فكانت قصة 
"الفضيمة"، كمثميا القصص األخرل التي نشرىا، ككميا تكاد تفقد الصمة باألصؿ، 

نما الغرض تصكير كما تفقد حبكتو القصصية، فميس الغ رض األكؿ القصص؛ كا 
االنفعاالت العاطفية كاالسترساؿ في أسمكب بميغ عمى أننا ال نكاد نتقدـ في ىذا 
القرف حتى يستجيب بعض أدبائنا إلى ىذا الفف الغربي، كيحاكلكا أف يحدثكا فيو 
نماذج ليـ، كسبؽ أف تحدثنا عف محاكلتيف: محاكلة في إطار المقامة ىي حديث 

بف ىشاـ، كمحاكلة جديدة خالصة ىي محاكلة زينب لمحمد حسيف ىيكؿ،  عيسى
كالمحاكلة الثانية ىي التي تعد بحؽ أكؿ محاكلة كاممة لنا في صنع قصة بالمعنى 

تيمكر تأليؼ مجمكعة مف  . كتمتيا بعد سنكات محاكلة محمدالغربي الحديث
بكاقعيتيا كبما  األقاصيص باسـ "ما تراه العيكف"، كىي أقاصيص قصيرة تمتاز

تحمؿ مف إحساس دقيؽ بالمفارقات، كما تمتاز بحبكتيا القصصية. كقد كثر بعد 
الحرب األكلى مف يكتبكف األقصكصة كتابة فنية بارعة، نذكر منيـ محمكد تيمكر، 
كما نذكر محمكد الشيف في مجمكعتيو "سخرية النام" ك"يحكى أف"، كىك يمتاز 

حاطتيا بإطار مف الكاقعية  بركحو المصرية الصميمة كقدرتو عمى رسـ الشخكص كا 
أما القصة االجتماعية الطكيمة التي بدأىا ىيكؿ، فإنيا خطت خطكات . كالفكاىة

كاسعة مع نيضتنا األدبية بعد الحرب األكلى مف القرف؛ إذ كيجد ليا غير كاتب 
أصيؿ، كأصبح لكؿ كاتب فييا أسمكبو كمميزاتو الشخصية التي ينفرد بيا عف 

ازني، كامتاز األكؿ قرانو. كمف أىـ مف لمعت أسماؤىـ فييا طو حسيف كالمأ
المصرية في كثير مف قصصو مثؿ: األياـ كدعاء الكركاف كشجرة  ةحياالبتصكير 

البؤس، كتناكؿ قصة شير زاد المعركفة في ألؼ ليمة كليمة . عرضيا بأسمكبو 
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ا طريفنا أما المازني، فييٍعنىى في قصصو  بالجانب النفسي في الرجؿ البارع عرضن
كالمرأة، كيستمد مف الحياة اليكمية المصرية كتجاربيا التي تعييا مخيمتو، كيشفع 
ذلؾ بتحميؿ كاسع لمجتمعنا كعاداتو كعبلقات أىمو كأمزجتيـ كما يضطربكف فيو 
مف مشاعر كأحاسيس. كىذا االتجاه إلى التحميؿ النفسي يستمده مف كيتَّاب الغرب 

تشيع عنده كما تشيع عندىـ النظريات النفسية المعركفة مف عيقىد النفسييف، ك 
كتعكيض كما إلى ذلؾ، عمى نحك ما نرل في قصة "إبراىيـ الكاتب" ك"عكد عمى 

ف كانت  ."بدء . كلمعقاد قصة تسمى "سارة"، كىي تقترب مف ذكؽ المازني، كا 
سي، كتسيطر عمى تمتاز بتحميؿ عقمي كاسع، إال أنيا تمزج ىذا التحميؿ بتحميؿ نف

 التحميميف جميعنا شخصية العقاد التي تبالغ في المنطؽ كفي إبراز األسباب كالنتائج
كىذا االتجاه إلى التحميؿ النفسي في القصة يكاد يقؼ عند ىذيف الكاتبيف، .

فالجيؿ التالي ليما يسير أكثر ما يسير في اتجاه ىيكؿ كطو حسيف الذم يعتمد 
ال عمى التحميؿ النفسي، كفي مقدمة ىذا الجيؿ تكفيؽ عمى التحميؿ االجتماعي 

أما تكفيؽ الحكيـ، فاعتمد في قصصو عمى . الحكيـ كمحمكد تيمكر كنجيب محفكظ
بعض حكادث كتجارب رآىا في حياتو كما نرل في "يكميات نائب في األرياؼ"، 

يطبع كحاكؿ أف يتناكؿ بعض مشاكمنا القكمية الكطنية كما في "عكدة الركح". كىك 
ف كاف يحاكؿ في الكقت نفسو محاكلة جادة أف  قصصو بطكابع إنسانية عامة، كا 

كييٍعنىى محمكد تيمكر في قصصو بعيكبنا . يصكر معالـ الركح المصرية الشرقية
االجتماعية، كىك يمتقي بطو حسيف كتكفيؽ الحكيـ في كثير مف قصصو؛ كلكف لو 

فييٍعنىى بتصكير الطبقات الكسطى أسمكبو كشخصيتو المستقمة. أما نجيب محفكظ، 
كالشعبية كما تخضع لو مف الظركؼ المختمفة في البيئة كالمجتمع مما ينتيي بيا 
 .أحياننا إلى االنحراؼ االجتماعي أك الخمقي

 القرف القصة التاريخية منذ مطالع  ددب القصة االجتماعية الطكيمة كيجد عكبجان
كعشريف قصة تصكر األحداث العربية ، فقد ألؼ جكرجي زيداف نيفنا العشريف 
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ا بالمعنى الدقيؽ؛ إنما ىي تاريخ قصصي، تدمج فيو  الكبرل، كىي ليست قصصن
حكاية غرامية، كىك تاريخ يحافظ فيو الكاتب عمى األحداث دكف أم تعديؿ، كدكف 
أف تحميؿ لممكاقؼ كالعكاطؼ اإلنسانية. غير أننا ال نتقدـ طكيبلن بعد الحرب 

كلى حتى تأخذ ىذه القصة عندنا في النضج، ككاف أكؿ مف أكفى بيا العالمية األ 
عمى الغاية مف الكماؿ الفني محمد فريد أبك حديد في قصتو "زنكبيا"، كقد أتبعيا 
بقصصو األخرل: الممؾ الضميؿ كالميميؿ ثـ "جحا في جانبكالد". كىك في قصصو 

ائميا كخباياىا جميعنا يتقف البناء القصصي كرسـ شخكصو كالنفكذ إلى دخ
النفسية. كيمقانا في ىذا المجاؿ كثيركف مثؿ: عمي الجاـر كمحمد سعيد العرياف 

األخيرة العالمية إلى أف سنكات الحرب  ر اشيكال بد أف  .كمحمد عكض محمد .
ازدىارنا كاسعنا، فقد أيٍغمؽ البحر األبيض أماـ أدبائنا، فمـ تعد تىًردي  أتاحت لفف القصة

لغربية، فعكفكا عمى أنفسيـ أكثر مما كانكا يعكفكف، فإذا ىذا الفف االقصص إلييـ 
ا ال يعتمدكف فيو عمى استيحاء أنماط غربية؛ إنما  ينضج عمى أيدييـ نضجن

العربية. كبذلؾ أصبح فنِّا عربيِّا متكطننا في  ف عمى أنفسيـ كعمى بيئتيـيعتمدك
 .كنماذجوبيئتنا ال فنِّا غربيِّا نستكرده كنقيس عمى أمثمتو 

ذا كنا قد استطعنا قبؿ الحرب األخيرة أف نسمي طائفة ممف لمعكا فيو، فإننا ال   كا 
ذا كنا الحظنا الميؿ  كتبرز اآلف أسماء كثيرة في عالـ القصة كاألقصكصة جميعنا، كا 
الشديد إلى تمصير القصص الغربية قبؿ الحرب األكلى مف ىذا القرف، فإف ىذا 

في ىذه الفترة ك  يقة،ؽ جديد مف الترجمة الحرفية الدقالميؿ انتيى كحؿ محمو ذك
استقر القصص كجنس أدبي، كلـ يعد مترددنا بيف استمياـ التراث كتأسي القصص 
ا إلى الطريؽ الذم سمكو القصاصكف الغربيكف، كتأسي  الغربي؛ فقد اتجو تمامن

لتي قصدت القكالب الفنية في القصة القصيرة كالركاية، مستدبرنا تمؾ المحاكالت ا
استمياـ التراث، كما فعؿ المكيمحي في "حديث عيسى بف ىشاـ"، ثـ متجاكزنا 
مرحمة التمييد التي كانت تمزج القصة ببعض العناصر الغريبة عف فنيا الصحيح، 
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لى ذلؾ كمو ظير جيؿ مف كتاب القصص  كما فعؿ المنفمكطي في "العبرات"، كا 
كأغمب الكتاب -س األدبي، كلـ يشارككا المتمكنيف، الذيف تفرغكا فنينا ليذا الجن

في المجاالت الصحفية كالسياسية، كلـ يكف ىميـ المقاؿ أك الكتاب أك ما  -الكبار
إلى ذلؾ، فيؤالء الكتاب القصصيكف الخمص، ىـ الذيف جعمكا ليذا الجنس األدبي 

 مكاننا مرمكقنا بيف األجناس األدبية األخرل.
 -بجانب جيكد ىؤالء الركاد-استقراره  كليس مف شؾ في أف القصص مديف في

لما كاف الفترة السابقة مف محاكالت كلد معيا ىذا الجنس األدبي عمى صكرتو 
الفنية في األدب الحديث، حيث كاف ميبلد الركاية عمى يد الدكتكر محمد حسيف 

 ىيكؿ، كما كاف ميبلد القصة القصيرة عمى يد محمد تيمكر.
لما كاف مف جيكد المنفمكطي في  -بجانب ذلؾ-ره ثـ إف القصص مديف في استقرا

قصصو المعرب كالمؤلؼ، برغـ كؿ ما أخذ عميو مف عيكب، فقد جذب القراء إلى 
ىذا الجنس األدبي، كحبب إلييـ متابعتو بفضؿ ما كاف ليذا الكاتب المقتدر مف 

 .ُأسمكب مشرؽ، كعاطفة حارة كخياؿ مجنح
المترجميف كالمعربيف، الذيف نقمكا إلى  كال يمكف أف ينسى في ىذا المقاؿ فضؿ

نماذج مختمفة مف القصص الغربي،  -في ىذه الفترة كالفترة التي قبميا-العربية 
كمف ىؤالء الذيف أسيمكا في ىذا الميداف: يعقكب صركؼ، الذم ترجـ "قمب األسد" 
عف "كالترسككت"، كنجيب حداد، الذم ترجـ "الفرساف الثبلثة" عف "إسكندر 

" األب، كحافظ إبراىيـ، الذم ترجـ "البؤساء" عف "فيكتكر ىكجك"، كأحمد دكماس
حسف الزيات، الذم ترجـ "رفائيؿ" عف "ال مارتيف"، كما ترجـ "آالـ فرتر" عف 
"جكتو"، كمف ىؤالء الذيف أسيمكا في ميداف الترجمة القصصية محمد السباعي 

ـ عدنا كبيرنا مف القصص الذم ترجـ "قصة مدينتيف" عف "تشارلز دكنز"، كما ترج
القصيرة لمشاىير كتاب الغرب، كما ال ينسى في ىذا المقاـ فصؿ أعبلـ آخريف كاف 
ليـ نشاط ممحكظ في حركة الترجمة القصصية، مثؿ: أحمد حافظ عكض، كعباس 
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براىي فيذه العكامؿ  ـ المازني، كمحمد عبد اهلل عناف.حافظ، كعبد القادر حمزة، كا 
، كما سببتو مف غمبة التيار الفكرم ُُٗٗإلى ركح ثكرة سنة مجتمعة، باإلضافة 

القصص استقرارنا، ككىبتو قكة،  رغبة في خمؽ أدب مصرم، قد منحت الغربي، كمف
منزلة في األدب الحديث، بعد أف كاف بعض الكتاب  -منذ ىذه الفترة-حتى احتؿ 

مدكتكر في الفترة السابقة يستحي أف يضع اسمو عمى عمؿ قصصي، كما حدث ل
 محمد حسيف ىيكؿ حيف نشر "زينب" ألكؿ مرة.

ككاف مف مظاىر ىذا االستقرار، نمك القصة القصيرة كنضجيا كتحدد مبلمحيا؛ 
حتى صارت كائنات قكيِّا يكشؾ أف يدافع بقية الكائنات األدبية األخرل، ككاف ذلؾ 

ا نتاجيـ بفضؿ جيؿ مف الركاد الذيف اىتمكا بالقصة القصيرة، كأكشككا أف يكقفك 
عمييا، مف أمثاؿ عيسى عبيد كشحاتو عبيد، كمحمكد تيمكر كمحمكد طاىر 
الشيف. كما أسيـ في ىذا الفضؿ بعض الكتاب المرمكقيف ممف كاف ليـ نشاط 

، ّكبير في مياديف عديدة مف مياديف األدب، مثؿ إبراىيـ المازني كتكفيؽ الحكيـ
ؾ الحيف، ممف سيككف ليـ كما أسيـ في ىذا الفضؿ بعض شباب األدب في ذل

 .ْشأف كبير في الفف القصصي بعد ذلؾ، مثؿ نجيب محفكظ
نمك الركاية  -في ىذه الفترة-كذلؾ كاف مف مظاىر ىذا االستقرار لمفف القصصي 

ا؛ ألكانيا، كتمايزت  األعماؿ الركائية الجيدة، كتعددتحيث كثرت  الفنية أيضن
فسي، كالمكف التجريبي الشخصي، كالمكف اتجاىاتيا؛ فكاف منيا المكف التحميمي الن

 االجتماعي اإلصبلحي، كالمكف الذىني الفكربي، كالمكف التاريخي القكمي.
ا، مشاركة كبار الكتاب في  كما كاف مف مظاىر استقرار الفف القصصي كقكتو أيضن
كتابة بعض الركايات، حيث ظيرت كتابات ركائية لمدكتكر طو حسيف، كلؤلستاذ 

تاذ المازني، كؿ ىذا باإلضافة إلى جيكد جيؿ الكتاب القصصيف العقاد كلؤلس
، كمحمكد تيمكر، ثـ نجيب الخمص؛ مف أمثاؿ عيسى عبيد، كمحمكد طاىر الشيف

كعبلكة عمى ىذا كمو ظيرت بعض الفنكف األدبية ذات المبلمح ، محفكظ
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كميات" القصصية، كفف الترجمة الذاتية، الذم مثمتو "األياـ" لطو حسيف، ككفف "الي
كتفصيؿ القكؿ عف كؿ  ائب في األرياؼ"، لتكفيؽ الحكيـ.الذم مثمتو "يكميات ن

ىذه الفنكف القصصية المختمفة، كعف كؿ عمؿ مف األعماؿ المتصمة بيا؛ في 
الكتاب الذم خصص لدراسة "األدب القصصي كالمسرحي في مصر"، كىك الكتاب 

ب الكبير عباس محمكد العقاد بفف يرتبط األديك  لثاني المكمؿ ليذا الكتاب األكؿ.ا
القصة مف خبلؿ جكانب عديدة ضمنيا مسيرتو اإلبداعية شأنو شأف جيمو مف كبار 
األدباء الذيف كجدكا في ىذه المنطقة مف اإلبداع مجاال رحبا كخصبا لممساىمة في 
تأصيؿ ساحتو، كمحاكلة صياغة حكى كقص عربي جديد يكاكب المؤثرات 

ليا تأثير كبير عمى ىذا الفف في الساحة العربية آنذاؾ، كقد األكركبية التي كاف 
كانت الكتابة القصصية كالركائية في الساحة العربية في ذلؾ الكقت ال زالت تتأرجح 
ما بيف النضج الفني كمحاكالت اثبات تكاجدىا كجنس أدبي لو خصكصيتو كمذاقو 

كاألدباء أسيمكا في كتكجيو، بفضؿ مساىمات العديد مف الكتاب، الشعراء منيـ 
. فقد أبدع كؿ مف لعربية في بداية بكاكيرىا األكلىنيضة كتطكر القصة كالركاية ا

طو حسيف كالمازني يـ كالمكيمحي كىيكؿ كالمنفمكطي ك أحمد شكقي كحافظ إبراى
كالحكيـ كالعقاد في مجاؿ القصة كالركاية المصرية إبداعات أثرت ىذا الفف 

بحت ىي األرىاصات كالركيزة األكلى في ىذا المجاؿ بنصكصيا كأعماليا التي أص
 ُّٕٗصدرت عاـ  يكلعؿ ركاية " سارة " لمعقاد الت لؤلجياؿ التي جاءت بعد ذلؾ .

لركاية العربية في العالـ كتزامف صدكرىا مع صدكر العديد مف بكاكير القصة كا
لعربي ، كالتي أصبحت بعد ذلؾ عبلمة ىامة في مسيرة السرد الركائي االعربي

" كلعؿ الحديث، كانت ىي بيضة الديؾ التي احتسبت لمعقاد في ىذا المجاؿ . 
الشعر كالركاية بدأ يزاحـ أف ىذا الفف لقصيرة القصة ا يلمعقاد ف مالجانب الرؤيك 

عند  مالجانب الفكر  ينظرة ليا أىميتيا فكىي ساحة األدب  يكالمسرحية أيضا ف
يا الكبيرة سجميا فى العديد مف المقاالت حكؿ العقاد . فقد كاف لو آراء ليا أىميت
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 ينجيب محفكظ فة العقاد لمساجمنيا ذكر ميالقصة تاريخا كتجديدا كتأصيبل . فف 
بف ذل يزف، كعنترة كالقصة، منتصؼ األربعينيات حكؿ المفاضمة بيف الشعر 

العبسى، كغيرىـ ممف غبركا قبؿ ظيكر الميجات العامية . كالقصة بيذا االعتبار 
طبقة ال تتجاكز فى القيمة الفنية طبقة ىذه المبلحـ التى يركييا شعراء القيكات 
البمدية لمف ىـ فى الغالب أميكف ال يكتبكف كال يقرأكف . كأصح كممة عربية 
لترجمة " الفكشف " ك " الركماف " بمعناىما ىذا ىى كممة الخرافة " . أما اسـ " 

  .بؽ عمى الخاطرفيك عمى خبلؼ ما يسالقصة " بالعربية، 
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 السادس الباب
 الفصل الرابع

 الرواية العربية 
 الحديثة

 
تيعدُّ الركاية األدبية الفف األكثر تعبيران عف مشاعر كأحاسيس اإلنساف كمكاقفو مف 
الككف كالحياة كاإلنساف، كقد كاف لئلنساف عمى مٌر العصكر يعٌبر مكنكنات نفسو 

كاقع الفف الركائي، كلكف الركاية كفٌف استطاعت أف  بشكؿ خيالي يتماىى مع
المعاصر لما القتو مف عناية فائقة الحديث ك تستحكذ عمى خياؿ المتمقي في كاقعنا 

في تمثيؿ صكر ىذه الركاية كلقد جنح األدباء الحياة اإلنسانية منذ عصر النيضة 
رٍّ يؤثر عمى إلى يكمنا ىذا لرسـ آرائيـ كمذاىبيـ مف أجؿ الكصكؿ إلى أدب ث

مجريات الحياة اإلنسانية كاألدبية فكتبكا اآلراء اإلصبلحية كاآلثار الشعرية كنيجكا 
فيو منيجان يدخمكف مف خبللو إلى قمكب القراء كما يحمـ بو الناس مف أماني 
نسانيان.  كآماؿ في جميع شؤكف الحياة العامة مف سياسيان كاجتماعيان كاقتصاديان كا 

ا العربي الكبير صرخات جريئة تدعك إلى اإلصبلح كالتغيير كقد دٌكت في كطنن
كتحث مكاكبة الحياة العصرية بعد أف طالت غفكتنا، كبعدت الشقة بيف تراجع 
الحاضر كأمجاد الماضي. كقد تكالت األحداث التاريخية عمى األمة العربية بعدما 

تغيير فاستيقظ مرت عمييا مف نكبات كحكادث جعمت أبناءىا يمتفتكف إلى ضركرة ال
الكعي في نفكس الناس شيئان فشيئان بفعؿ الحكادث الخطيرة كعادكا إلى تاريخ 
لى العالـ يقبسكف منو كسائؿ نيضتو كيثكركف عمى ما ىـ فيو  األجداد يحيكنو كا 
ذا االتصاؿ بالثقافة األجنبية تحكـ أكاصره كتتعدد طرقو )مدارس  مف مياكم الذؿ كا 
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حركة استشراقية منظمة ترجمت ركائع الغرب  –نتشركف دعاة ي –كميات أجنبية  –
 في الفف كالعمـ كالنقد قذفتيا إلى مطالع أسيمت في نشره .

كمف ىذا كمو نشأت في أدبنا العربي المعاصر ىذه االتجاىات الحديثة التي أغنتو 
كأمدتو بعناصر الحياة كالقكة فمـ يعد أدبان مأجكران يمقى ابتغاء المكاسب المادية، 
كلـ يعد فنان ذاتيان ال يكاد يتجاكز الحدكد الشخصية التي يحياىا األديب في ظؿ 

 الظركؼ التي تساعده عمى أف يدرؾ ذاتو كيعرؼ حقيقةى ما حكلو. 
إف كتاب الركاية قد كعكا رسالة األدب كأدرككا أف الشعب ىك المادة الدسمة 

ليو يصكركف ما يعانيو مف كالحقيقة الخالدة التي ينبغي أف ييتمكا ليا، فاتجيكا إ
مشاكؿ كأحداث فكتبكا لذلؾ كنظمكا مف أجؿ ذلؾ كتبنكا اآلراء اإلصبلحية في 
ركاياتيـ التي حممكا مف خبلليا أمراض المجتمع بآمالو كأمانيو فكانت آثارىـ األمة 
حساسات كقضايا مصيرية تتعمؽ  بكؿ ما تختمج  بو نفكس أبنائيا مف عكاطؼ كا 

ضتيا كقضايا ككنية تتعمؽ بالكجكد، كقضايا شخصية تنعكس باألمة كضركرة ني
عمى صفحة الحياة المكضكعية حيث تبدد التجربة )الفنية لمكاتب( ىي التجربة 

 اإلنسانية تتفتؽ منيا رمكز الحياة الكاعدة .
كلك عدنا إلى مقاالت الكتٌاب كركاياتيـ كخطب الخطباء كقصائد الشعراء منذ فجر 

عنفكانيا كثكراتيا، كما أحرزتو مف نصر األمة ك  نجد عكاطؼ النيضة حتى اليكـ،
كما ىزىا مف محف كما ازدىت بو مف أمؿ، مسجمة في صفحاتيـ الخالدة أسمى 
صكر البطكلة كقد عرضكا مف خبلؿ ذلؾ مظاىر الحياة الفكرية كاالجتماعية 

 كالسياسية كالنفسية. 
ذم التصؽ بالمجتمع الصادؽ كىذا ما أدل إلى إعطاء صكرة جديدة ليذا األدب ال

حيث سار في مكاكبو كتطكره مف أجؿ صنع حياة إنسانية فاألدباء قد عرفكا كأيقنكا 
بأف الحقيقة الخالدة ليذا األدب ىك المتمقي الذم ىك الشعب الباحث عف سيركرة 
جديدة لمحياة التي يجب أف يعيشيا بكرامة إذان فالركاية ممتصقة باإلنساف كدكنو ال 
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حركة إنسانية تعبر عف معاني اإلحساس باأللـ كالفرح كيتطمع إلى المستقبؿ يكجد 
أك تصكير الظمـ اإلنساني الذم ىك صنؼ مف صكر االستبداد الذم عاناه اإلنساف 
عمى مٌر العصكر كما داـ الشعب كذلؾ يبحث عف تطمعاتو الكاعدة فيك إذف مطاؼ 

داد كيئف تحت كطأة الظمـ أعيف األدباء كىك الكحيد الذم يحس بألـ االستب
كالحرماف كىك كحده مف يصنع التغيير كيحارب الظممة كالمستبديف كال شؾ بأف 
سياسة التتريؾ في مطمع القرف الماضي كظمـ جماؿ باشا السفاح جعؿ األدباء 

 .شعب جراء ىذه السياسة الظالمة يصكركف أدؽ التفاصيؿ التي عاناىا ال
ني الجديد فكاف مف مشخصات كيانيا كعنصران كىكذا ظيرت مصر في ثكبيا الكط

، دبأصيبلن مف عناصر شخصيتيا كمف خبلؿ ذلؾ ظير االتجاه القكمي في األ
كىكذا تصٌدر " ىيكؿ " دعاة ىذا االتجاه بقصة زينب " كبغيرىا مف الكتب ، كما في 

كبذلؾ كشؼ ىيكؿ عف بعض جكانب مصر القديمة " أكقات الفراغ ، كثكرة األدب " 
 انب مصر الحديثة كاتجاىاتيا القكمية .كجك 

أما في لبناف فيرتفع صكت غريب الميجة تنكره الطباع العربية كيشتد احتقار 
أما في سكرية كانت ، كا إلى االرتماء في أحضاف فرنسا.الشعب ألصحابو يدع

الثكرة السكرية تقدـ المئات مف أبنائيا في كؿ يكـ ثمنان لمحرية الحمراء ، ككاف 
بأجمعو  يضع في المعركة نفسو ) كالجكد بالنفس غاية الجكد ( عمى  الشعب

الرغـ مف أف نفران يفزع إلى فرنسا األـ الحنكف لتضع الببلد تحت كصايتيا ، 
مكب الشعب اشمئزاز  كاحتقار كلتحمييـ مف كحشية الثكار األحرار األبرار ، كيمؤل ق

عب إلى يكـ أغر يجمع بيف كتنمك المشاعر القكمية في النفس كيرنك الش، كغضب
، ككأف الشعب قد أحس بأف مصالح الممكؾ بناءه تاريخ الكطف العربي الكاحدأ

تتعارض مع ىذه الكحدة ، فقاؿ بمساف " الريحاني " " أييا الممكؾ كاألئمة 
كالرؤساء كالسبلطيف كاألمراء إف في كممة كاحدة حياة ىذه األمة كالكممة لكـ فيؿ 

الكممة ىي ) الكحدة ( فيؿ أنتـ في أمر كاحد متفقكف ؟ أنتـ بيا ناطقكف ؟ 
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زكف ؟" ذا انتقمت إلى  كالكحدة العربية أساس الحيرمة القكمية فيؿ مف حيرمةو تعزَّ كا 
المياديف  االجتماعية رأيت الشعب يئف مف الفقر كيتأكه مف المرض كيضجر مف 

بما يممؾ ، فالفقير  ة التي تجعؿ قيمة الرجؿ منكطةالجيؿ كيضيؽ ذرعان بيذه الطبق
ميحتقر كالعامؿ مياف كالغني مستبد جبار في األرض كالشعب يشكك سكل ذلؾ 
عشرات و مف األمراض االجتماعية الفتاكة التي تقرض أكصالو بمقاريض جارحة 

نيا مادة إلصبلح كيأتي األدباء ليرصدكا ىذه العكاطؼ كىذه المكاقؼ كلجعمكا م
العربية في أقؿ مف قرف أف تحدث صدل كاسعان  كقد استطاعت الركاية، المجتمع

في منظكمة الثقافة المعاصرة كرغـ حداثة النشأة كصعكبة المراحؿ األكلى لكنيا 
استطاعت أف تثبت كجكدىا األدبي كأصبحت القصة " ديكاف العرب " كتحَّكؿ مسار 

يا خبلل التاريخ األدبي إلى " مكسـ اليجرة إلى الركاية " التي استطاع الكٌتاب مف
. كمف ىنا " تعدُّ السياسة" محكران ىامان ممف محاكر أف يطرحكا ىمكـ الكاقع العربي

األدب العربي الحديث تسعى نحك االرتباط القكم بالكاقع المعاصر كتصكير أدؽ 
تفاصيمو كتعكس آالمو كآمالو كأحبلمو .. كالركاية كىي تسعى نحك تحقيؽ ذلؾ 

كتصكر قضاياىا مختمطة ممزكجة بطيف األرض تقدـ مكضكعاتيا  بجرأة كصراحة 
 كمخٌضبة بقضايا الكاقع . 

قد أصبح اليكـ ىك المؤرخ الحقيقي لكثير مف أحداث  حديثربي العإف الركائي ال
 األمة كقضاياىا يدافع عف القيـ النبيمة كاإلنسانية كيكافح ضد الظمـ كاالستبداد

السياسية " التي تمعب القضايا  كبناء عمى ذلؾ فقد ظير ما يعرؼ باسـ " الركاية
كالمكضكعات السياسية  الدكر المحكرم بشكؿ صريح أك رمزم عمى أف كاتب ىذه 
الركاية السياسية ليس بالضركرة أف يككف منتميان ألم حزب مف األحزاب السياسية 

ضمني كىنا  " لكنو يفترض فيو أف يككف يريد أف يقنع بيا قارئو بشكؿ صريح أك
مع قارئو في سياؽ حياتي كاحد قكامو تغيير الكاقع كتحسينو كالكاتب يدخؿ الكاتب 

ـ مع أىداؼ ءيان تحمؿ قيمان كرؤل سياسية تتبليحاكؿ أف يشكؿ ركاية جيدة فن
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المجتمع كطمكح الشرائح  التقدمية مف أبنائو ، كنقاد عمـ اجتماع األدب  يركف أف 
ذلؾ أف الممحمة القديمة تعكس الركاية قادرة عمى تقديـ رؤية سياسية  إلى حد ما 

لتي تعدُّ )ممحمة البرجكازية( رؤية شمكلية لمحياة ، في حيف أف الركاية الحديثة كا
في العصر الحديث تظير الفجكة بيف الفرد كالعالـ تفرض كاقعان نثريان ) مبعثران ( 
ة يظير أزمة الٌذات كاغترابيا عف المجتمع كىذا أقصى ما تسعى إليو النفس البشري

كيشير الكاتب األلماني " جكتو"  إلى أف الركاية الحديثة باعتبارىا ممحمة ذاتية 
ذا كاف لديو طر  يقة خاصة في رؤية يطالب فييا الكاتب بتصكير العالـ بطريقتو كا 

نظر في السياسة فإف ذلؾ يأتي مف تمقاء نفسو بعد أف يككف قد  العالـ أك كجية
كفي ىذا السياؽ كما يرل جكرج لككاتش فإف شكؿ العناصر الرئيسة لعممو األدبي 

بطؿ الركاية كائف إشكالي كىامشي يكاجو كاقعا اجتماعيا خاليا مف المعنى كعميو 
و المثابر عنو قد )البطؿ( أف يخترع ىذا المعنى المفتقد أك يبحث عنو رغـ أف بحث

قضية  إف بطؿ الركاية السياسة )بطؿ إشكالي( يتحرؾ فنيا في إطار ينتيي بالفشؿ.
إيديكلكجية يستطيع حميا في أغمب األحياف كقد يخفؽ في حميا عمى الرغـ مف 

حيف تعبر عف قضية  حديثةكالركاية ال، ككنو يناضؿ عف عقيدتو صريعا دكنيا
سياسية فإنيا تضيؼ إلى كظائفيا الفنية كظيفة أخرل جديدة لـ تكف ضمف 

سياسية قد تككف حادة أك كظائفيا السابقة )اإلقناع اإليديكلكجي( إزاء قضية 
لكف الركائي يحاكؿ أف يقدميا بطريقة فنية ىادئة حتى تقرأ مف الخصكـ  ساخنة،

أدبي  كليذا فالعمؿ الركائي عمؿ، ككف مقبكلة مف كمييما في آف كاحدكاألنصار كت
، كقراءة النص األدبي  تعني تفسير ىذه الرؤية ذك طمكح فردم لرؤية العالـ

دىا أم أٌف  الخطاب النقدم يقرأ الكاقع  مف خبلؿ عمؿ فني كمحاكلة تحديد أبعا
يديكلكجي  كينظر إلى النص األدبي عمى أساس أنو انعكاس عف كعي جمالي كا 
لمكاقع اإلنساني الذم ظير فيو ، " كليست الكاقعية سكل حضكر الكاقع في النص 

ىذه عمى  ، أك حضكر النص في الكاقع أيضان مؾاألدبي عمى ىذه الصكرة أك ت
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تعد أكثر استشفافان مف  –الركاية بكصفيا جنسان أدبيان صاعدان ف الصكرة أك تمؾ "
الحاسة المميمة ، كأكثر ثكرية مف الثكرة كفي كؿ مراحميا تطمح ألف تككف ضمير 

التحرر الكطني كالتقدـ االجتماعي، كفي الشعب في نضالو المرير كتطمعو إلى 
ىك كة ألف تمعب دكرىا ال في رصدىا ما ، كما أنيا مدعسعيو لؤلفضؿ كاألحسف

، بؿ ما ىك متكىج متفجر حي في ىذه األكضاع ، رماد خامد في أكضاعنا الراىنة
كىك كثير لمف يممؾ درجة كافية مف االرتفاع في المبلحظة ، كفي دقتيا كنفاذىا 

. كمف ىنا يغدك الذم يصؿ بؾ إلى االتجاه المطمكبإلى لب األشياء إلى الجكىر 
البطؿ اإليجابي ضركرة تاريخية اجتماعية ركائية البد مف أف نشير إلى قضية دكر 

العبلقة بيف السياسة عبر تاريخ الركاية العربية الذم يمتد إلى حكالي قرف مف 
الزمف حيث تعد السياسة مظمة كاسعة تككف اإليديكلكجية أحد فركعيا . فعندما 

ب أف نشير إلى أف ىناؾ فركقان نأتي إلى كممة سياسية باعتبارىا مصطمحان فيج
يعد األديب المكسكعي  ،ياسة كالفمسفة السياسية كالسياسةكاضحة بيف عمـ الس

سميـ البستاني أكؿ مف كتب في الركاية التاريخية مستميمان أكثر المحظات الدرامية 
كالبطكلية في عصكر العرب السالفة حيث كتب لنا ركاية )زنكبيا( متحدثان عف 

ف مممكة تدمر كاإلمبراطكرية الركمانية ككتب ركاية )اليياـ في فتكح الصراع بي
الشاـ( متحدثان عف فتكح الشاـ في عصر صدر اإلسبلـ، كركاية )بدكر( متحدثان 
عف االنقبلب القياس كىجرة األمكييف إلى األندلس منتيجان أسمكب معالجة التاريخ 

كمات الصحيحة عف تاريخ معالجة تحقؽ لمقارئ الفائدة مع الحفاظ عمى المعم
العرب المجيد مع بعث الركح الكطنية في الناس كدعـ مبادئ األخبلؽ القكيمة 
كاالعتماد عمى حبكة قصصية مشكشة. كمف المعركؼ إف الركاية العربية منذ ثٌبت 
معالميا الفنية " محمد حسيف ىيكؿ بركايتو الرائده " " زينب "مناظر كأخبلؽ ريفية  

ت ركمانسية كظمت تنمك كتترعرع في أحضاف الركمانسية حكالي ( قد نشأُُْٗ) 
ذا كانت ، (  تقريبان ُْْٗعالمية الثانية ) ثبلثة أعكاـ إلى نياية الحرب ال كا 
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لمقاـ الركمانسية مدرسة التعبير عف الذات تيعنى بيمكـ القمب كقضايا الحب في ا
أف تيعنى عمى نحك ما  فإنو مف المستبعد كالحالة ىذه، األكؿ ، فأنو مف المستبعد

 بقضايا السياسة أك غيرىا مف المشكبلت الحقيقية لمبشر. 
كحيف نتأمؿ ركاية تعدُّ مف الركايات الركمانسية التي حاكلت أف تعٌبر عف بعض 

فإننا سكؼ نجد أف  ،( لتكفيؽ الحكيـُّّٗمبلمح سياسية، "عكدة الركح" )
 د ما كيمكف االستغناء عنيا. المشاىد السياسية فييا زائدة عف الحاجة إلى ح

كىي تبدك في الحكار شبو المسرحي الطكيؿ الذم يدكر بيف "مسيكفككيو" عالـ 
اآلثار الفرنسي كمستر "ببلؾ" مستشار الرم اإلنجميزم حكؿ عظمة مصر كخمكدىا، 
كأنيا أم مصر في انتظار الزعيـ المكحد، كي تعكد الركح إلييا مف جديد، مما 

في فجر اإلنسانية بمعجزة األىراـ، لف تعجز عف اإلتياف بمعجزة  يؤكد أف "أمة أتت
إذا كاف قد غاب عف الركاية الركمانسية  :أخرل أك معجزات أخرل. كيمكف القكؿ

ذات اإلطار االجتماعي معالجة قضايا اإليديكلكجيا كالسياسة، فإف )الركاية 
ضايا، ألف ىذا النكع التاريخية( في ىذه المرحمة كانت غير بعيدة عف بعض تمؾ الق

( كاف مجاالن ُُْٗ – ُُٖٔمف الركايات، منذ أف ثبَّت دعائمو جرجي زيداف )
خصبان لتعبئة الكجداف العربي بزخـ المشاعر القكمية، المستمدة مف تاريخ األجداد 

ي كمراحؿ التاريخ الذىبي لؤلمة كتراث السمؼ الصالح في فترات نقاكة األصؿ العرب
كعمي  –إبراىيـ رمزمالتاريخي كثير مف األدباء مثؿ:  التياركقد أسيـ في ىذا 

، كنجيب محفكظ غيرىـ  –كطو حسيف  –أحمد باكثير  كمحمد فريد، كعمي الجاـر
كثير مف كٌتاب الركاية التاريخية كالٌسير اإلسبلمية أمثاؿ عباس محمكد العقاد 

ريخية كانكا ىؤالء األدباء، كغيرىـ مف كتاب الركاية التا كمحمد حسيف ىيكؿ
يكتبكف، كفي مخيمتيـ )إيديكلكجية( قكمية كيمحكف عمى بعض قضايا السياسة، 
مثؿ الدفاع عف الكطف، كاالستشياد في الدفاع عف مقدساتو كتجسيد صكرة أك 
شخصية البطؿ التاريخي المدافع عف دينو ككطنو إزاء الغازم المحتؿ، كال تزاؿ ىذه 
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ء في بداية مراحؿ التعميـ ادة خصبة لتربية النشالركايات التاريخية الركمانسية م
ىي الركاية التي تمعب فييا األفكار السياسية الدكر فالركاية السياسية: كافة. 

الغالب أك التحكمي، كىذا النكع مف الركايات تنفصؿ فيو األفكار عف مجرد أعماؿ 
مظاىرىا  المجتمع التي ال ييسأؿ عنيا كالتي كصمت إلى ال شعكر الشخصيات بكؿٌ 

كىذه الشخصيات لدرجة أنيا تيبلحظ في تصرفاتيـ. العميقة المثيرة لممشاكؿ، 
نفسيا دائمان كاعية بانتماء أك تماثؿ أيديكلكجي سياسي متناغـ، كىي تفكر عمى 

 كتحت إلحاح األيديكلكجية .  –أساس تأييد أك مجابية المجتمع، كتفعؿ ذلؾ باسـ 
عمؿ خاص بالمشاعر الداخمية كمف أجؿ  –ثالي كالركاية السياسية في شكميا الم

ال بد أف تحتكم عمى التمثيؿ المعتاد  –عمى أم حاؿ  –أف تككف الركاية ركاية 
لمسمكؾ كالشعكر البشرم، كبرغـ ذلؾ ال بد أف تشمؿ في تٌيار حركتيا العناصر 

عمى  –األساسية، التي ربما يككف ليا حؿ في األيديكلكجيا الحديثة كاأليديكلكجيا 
مجردة كما يجب أف تككف، ليذا فمف المحتمؿ أف تككف متمردة عند أية  -أية حاؿ

محاكلة إلدخاليا في مجرل االنطباع الحسي لمركاية كالصراع بيف التجزئة 
 كاإليديكلكجيا ال ميرب منو في ركاية سياسية. 

نيؼ إف الركاية ىي أداة يقكؿ عبد الرحمف م:  
حساسان بكؿ ما حكلنا ،  جميمة لممعرفة كالمتعة ىي التي تجعمنا أكثر إدراكان كا 
فالركاية اليكـ " ىي ديكاف العرب" كما قمنا سابقان كليست في تضاد مع الشعر ، 
فيي تتآخى مع الفنكف األخرل كالشعر كالمكسيقى كالفنكف التشكيمية لذلؾ تؤثر 

في المتمقي .
كعمى الركائي أف يختار التفاصيؿ  التي تخدـ الحدث كالشخصية ، فيي إحدل  

الكسائؿ التي تكشؼ لنا بؤس ىذا الكاقع الذم نعيشو كيعبر عنو الفناف الذم يعبر 
عف رغيتنا في التغيير ، فالركاية اليكـ ما ىي إال مرآة يرل فييا العرب أنفسيـ 

 قيض التاريخ التقميدم .كستككف تاريخ مف ال تاريخ لو فيي عمى ن
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يرل عبد الرحمف منيؼ أيضان بأف الركاية لف تككف فاعمة إال إذا كانت عمى صمة 
 كثيقة بالحياة كالتجارب المعيشة كالظمـ الذم يعانيو الناس ككذلؾ البؤس . 

كيبف لنا عبلقة الركاية بالسيرة الذاتية ... فكؿ ركاية جزء مف السيرة الذاتية 
كاإلبداع رفض طيع األديب أف يككف بمعزؿ عف تجارتو أك إبداعو ، لؤلديب كال يست
 –ة الحكاي –تكقؼ منيؼ عند عناصر الركاية " الشخصية  .لمتكرار كالتقميد

فالشخصية ليست صكتان لممؤلؼ فقد نجد فييا الحكار "  –المغة  –المكضكع 
ككف مبلمحو ، لكف يجب أف يضع ليا مبلمح عامة مف شخصيات كاقعية لت

الشخصية الركائية ، كليست الشخصية ىي البطكلة الخارقة مثؿ " سكبر ماف " أك 
. أما بالنسبة لمحكاية ....  كىي شخاص مف العامة ال تتجاكز الكاقعىرقؿ بؿ أ
 .يشد بعضيا بعضانُي لتككف الحكاية كجكد خيكط

 أك قضيةكالمكضكع ىك اليـ األساسي في الركاية كىك جكىرىا كال ركاية دكف ىـ 
مكضكع كبير فيـ " خماسية مدف الممح " ىك البتركؿ كأثره عمى الحياة الدينية  أك

، فالنفط لـ يكجد الحضارة ألننا نستكرد كؿ شيء ، فكاف ىـ الحضارة مبني عمى 
بينما كانت المغة الركائية مف أىـ ية كلذلؾ كاف ضعؼ " مدف الممح " أسس كاقع

نيؼ يرل أف تككف أكثر جماال ليتفاعؿ معيا لكف م عناصر اإلبداع عند حقي،
ذا كصمت بطريقة  فإذا كصمت بطريقة  تقريرية لف يتفاعؿ معيا، –المتمقي  كا 

مرىقة زادتو حساسية ... فالمغة يجب أف تككف حية بعيدة عف الشكاذ كالتكرار 
تحمؿ شحنات فكرية كجدانية تككف رنانة في أذف المتمقي ليحسف االنسجاـ مع 

. أما الحكار عند منيؼ فيبدك ذا  لغة متكسطة بيف العامية كالفصحى ،  الركاية
،ألف العامية ليا قدرة في تقديـ الظبلؿ الحيكية لكنيا ليست بقكة الفصحى  فيجب 
أف نكتب بمغة قريبة كسط بيف منيجيف فيك ال يرفض  العامية لكنو يرفض أف 

امية مف الفصحى ، كليست تقدـ كما ىي . كعمى الكاتب أف يجتيد في تقريب الع
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ىناؾ كصفة جاىزة لتقديـ المغة الركائية يجب أف تدخؿ التجربة  كالمعاناة لكي ال 
 يغرؽ الكاتب في عامية الشارع كلغة  القكاميس . 

يحدثنا عف تجربتو في ىذا المجاؿ يقكؿ " ركاية الرجاؿ كاغتياؿ مرزكؽ " اخترت 
شخصيات قريبة مني كقد دعا منيؼ شخصيات مثقفة ألنني لـ أجرؤ عمى اختيار 

بالركاية ال يحس  لبلستفادة مف التراث الشعبي كخمؽ مناخا شعبيا يربط المتمقي
كيرل منيؼ أف مشكمة الركاية ما زالت خاضعة لمتجريد فيي بحاجة . بغربتو عنيا

إلى كـ مف التجريد كالتجربة لتصؿ إلى اإلبداع فيي بحاجة إلى تكامؿ البنى 
ية كاالستقرار بحاجة إلى مدينة حقيقية مثؿ القاىرة ، فالمدف الكبرل االجتماع

 تفرض عبلقات اجتماعية متشعبة كصراعات ىي أساس الفف الركائي .
كمف ىذه العكامؿ التي جاء بيا األدباء كانت ركحان جديدة في تاريخ األدب نتيجة  

ية ، كيعكد بعضيا لعكامؿ كبيرة يرجع بعضيا إلى االتصاؿ الخصب بالحضارة الغرب
لى ما  إلى ما في لغتنا نفسيا مف أصالة كعركبة كقدرة عمى االتساع لكؿ جديد ، كا 

 في أدبنا مف قدرة عمى التطكر . 
كلك بحثنا في كاقع الركاية العربية لكجدنا أف الركاية العربية السكرية كانت تمثؿ 

 ينيات . شكطان جديدا مف تقربيا إلى الكاقع كخصكصان في تجربة الخمس
كيطالعنا في ىذا المجاؿ بعض الركايات المطمة عمى ىذا األدب كىي " الحب 

، ثـ ُٕٓٗ، ثـ أحبلـ الربيع لعماد تركيتي "  ُِٓٗالمحـر |" " لكداد سكاكيني " 
، ثـ أياـ معو " لككليت خكرم "  ُٗٓٗباسمة بيف الدمكع " لعبد السبلـ العجيمي "

ُٗٓٗ . 
الو ، كلكنيا مع ذلؾ جيدت لربط نفسيا بالكاقع السكرم إنيا كميا في الحب كأحك 

في المدينة أك الريؼ .  أما بالنسبة لمكاتبة كداد  سكاكيني في ركايتيا الحب 
الطكيمة قبؿ األحداث تقكؿ الكاتبة  بأنيا كتبت ىذه القصة   ُِٓٗالمحـر / 

األخيرة في سكرية كمصر ، أم أنيا ترجع إلى أكائؿ األربعينيات ... ثـ تقكؿ : 
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كالقصة الطكيمة مسردة أك تحميمية دنيا صغيرة يضعيا القصصي بيف يدم قرائو ، 
ليركا فيو صكران مف حياتيـ كمزاجيـ ، كمبلمح .. عبلقاتيـ كدخائميـ ، ساكبان فييا 

 ، كمف تأممو كتجاربو ليكقظ في الطكايا نكازع اإلنسانية .مف نفسو كحسو 
فالركاية بنظرىا إذف صكرة لحياة الناس يركف منيا مبلمح مف طباعيـ ، تكقظ  

النكازع اإلنسانية المثمى ، كىي مزيج مف خياؿ ككاقع ...كبرز معنا أيضان في 
شيقة في كتاباتيـ كاقعية الركاية كقكميتيا أدباء قدمكا لمنيضة األدبية دراسات 

كعرس فمسطيف  – ُٓٔٗمثاؿ الركائي ) أديب نحكم( صاحب ركاية جكمبي 
كأديب نحكم أكؿ مف  –ىذا الركائي الذم تميز بأدبو القكمي االشتراكي  ُٗٔٗ

( ُٖٓٗكتب في القضايا الشعبية االشتراكية ، ككانت ركايتو ) متى يعكد المطر 
 فبلح كتعزز حقو باألرض كالعمؿ . أكؿ ركاية عربية سكرية تعالج قضية ال

إف عناية ) أديب نحكم ( برصد جكانب الحياة الشعبية ، كرسـ نضاليتيا ، كأيضان 
طمكحاتيا كسب حقيقي لؤلدب القكمي كأيضان االشتراكي ... كمما يرفع مف شأف 

( أكؿ ركاية عربية سكرية ُٖٓٗىذا الراكم بأف ركايتو " متى يعكد المطر ) 
فبلح كحقو في األرض ، في حيف قصصو كركاياتو األخرل بكاكير تتحدث عف ال

ركاية شعبية قكمية  َأصمية في األدب القكمي الحديث المعاصر . ) كجكمبي ( 
تصكر النضالية في حي مف أحياء حمب الشعبية ... كمكضكعيا أف التنظيـ غداة 

ككر صايات ( االنفصاؿ كمبلحقة الكحدكييف أك عز إلى مختار حي باب المقاـ ) ب
بأف يتظاىر بأنو انفصالي ، كيميي الشرطة بأف يذىب معيـ ليدليـ عمى 
الكحدكييف إذا طمبكا منو ذلؾ ، ريثما يتـ تيريب رئيس الحمقة أحمد رضكاف . 
كبالفعؿ ينفذ )بككر صايات( األكامر كينزؿ عمـ الكحدة عف دكانو كيرافؽ الشرطة 

غب مستمرة في الحي األمر الذم يضطر في تفتيشيـ المنازؿ في حيف أعماؿ الش
أفراد الشرطة إلى إطبلؽ النار كالذم ينتج عنو سقكط إصابتيف داميتيف يتفرؽ 

 عمى أثره المقاكمكف.....إلخ .
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تمؾ ىي الركاية كىي تزخر بكقائع متنكعة عف النضالية الشعبية في الطبقات 
سو كمع القارئ ع نفالشعبية الدنيا كالمتكسطة كىذا دليؿ عمى أصالتو كصدقو م

كلذلؾ اختار شخصياتو ضمف )نماذج( سقيمة ألفراد الشعب مؤطرىـ أطرىـ ، أيضا
الزمنية كالمكانية كيعيشكف نضاؿ مجتمعيـ في الكفاح لمتنظيـ كنضاؿ أمنيـ في 

 الكحدة العربية.. 
ككاف مف فف )األديب النحكم( أف ألبسيا لبكسيا في الحياة كحركيا كأنطقيا لغتيا 

 يعتبر كسبا في رصد الطبقات الشعبية السكرية . مما
كأما ركايتو "عرس فمسطيف" فيي ركاية شعبية قكمية رمزية كالرمز فييا يييمف 
عمى الرصد الكاقعي كىك رمز ذىني ككجداني تارة نجده يمتزج بالكقائع كمجريات 

تيا في األحداث امتزاجان كميا كتارة أخرل نجده ينفؾ عنيا ليتركيا تسير إلى غاي
الركاية كلكف المرتكز في ذلؾ كمو ىك الحياة الشعبية الفمسطينية كىذا الفف في 
ىذه الركاية شيء مف الركح كاألصالة كالرمز فييا صريح كىك نفسو حديث 
النفكس حديث الجماعة في كاقعيا المتناقض أك لنقؿ في تناقض كاقعيا كتكقيا 

 النضالي البطكلي:
زالت تعيش مضاميف ذىنية ككجدانية  متجاكزة بذلؾ  حيث إف " الشخصيات " ال 

حرفية تجربتيا في عاداتيا كتقاليدىا كسمككيا كنضاليا نفسو ، فقد صارت رمكزان 
مجسدة . فيي القكمية في الكاقع عبارة عف رمكز شعبية تعيش تناقضات الطمكح 

يا كحقيا في قضيتالثكرم األدبي ، كالكرامة القكمية المتحفزة ، العاممة أبدان لعدالة 
كيطالعنا في ىذا الجانب الكاتب الركائي ) فارس زرزكر (  أرضيا ك كطنيا .

 ُٗٔٗكنشرت عاـ ُٓٔٗكالتي تعكد لعاـ  ُٗٔٗبركايتو " لف تسقط المدينة " 
كىي ركاية تاريخية عف معركة ميسمكف ، تسرد قصة المعركة المؤلمة في تاريخنا 

لحمفاء كمطامعيـ ، كبيف ظركؼ التخمؼ الظاىر الحديث ، كتفند ظركفيا بيف كيد ا
لقد ربط المؤلؼ عممو الركائي فييا بالزماف  لذم كانت عميو الببلد كقتيا ....ا
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عمى أرض الكطف السكرم  َُِٗك ُُٖٗكالمكاف ، فجعمو يتسمؿ بيف عامي 
كمو ، منذ مساكمة الحمفاء عمى اقتساـ الببلد ، حتى يصؿ ذلؾ االصطداـ المسمح 

 لفرنسييف في ميسمكف .مع ا

تطالعنا تجربة معركؼ األرناؤكط ص نشأة الركاية الفنية في سكرية بخصك 
 الك ( في اإلبداع الركائي. ُُِٗ( ثـ تجربة شكيب الجابرم )ُْٖٗ -ُِٖٗ)

عمر بف  ( في ثبلثة أجزاء ثـُِٖٗركاية معركؼ األرناؤكط "سيد قريش" ) ىننس
 (.ُِْٗ( ثـ فاطمة البتكؿ )ُُْٗفي جزأيف. ثـ طارؽ بف زياد ) الخطاب

ىذه الركايات حمقات مف ممحمة كاحدة، أعطى ليا نفسو كقممو كىي الممحمة 
العربية اإلسبلمية التي ابتعثيا ببراعة حية مجمجمة كلكال شطط الخياؿ في بعضيا 

 فس. لما نافسيا في الركاية التاريخية العربية منا
أما )شكيب الجابرم( فكاف يصطنع المكضكعات كالشخصيات الغربية في ركاياتو 

( كىي تتحدث عف شاب مغامر كماجف ُّٕٗكما نرل ذلؾ في ركاية نيـ  )
)إيفاف ككزاركؼ( لو العديد مف العبلقات مع النساء كينتيي بو الحاؿ إلى التطكع 

)قكس  ُْٔٗك( كبعدىا عاـ أخرج )قدر يمي ُّٗٗفي الحرب األىمية ثـ في عاـ 
قزح( كىما كجياف لمكضكع كاحد، يجرم في برليف، ثـ دمشؽ كبيركت، كأبطالو 
طالب طب شرقي كمتشردة برلينية، ثـ ابنيما كمعارفيـ كالركاية األكلى عمى لساف 
البطؿ، كالثانية عمى لساف البطمة ككمتاىما تمجداف الشرؽ كالعركبة كاإلسبلـ. كفي 

كجعؿ بطمييا الرئيسييف عربييف سكرييف، إلى  )كداعان يا أفاميا( أخرج َُٔٗاـ ع
جانب أبطاؿ  مف البعثة البمجيكية لمتنقيب عف آثار أفاميا ) نجكد(  فبلاحة جميمة 
تضطرىا  ضركب اإلثـ إلى التشرد عف أىميا، ك)سعد( ميندس إقطاعي، كماجف ، 

 تميمو كتيرب.  يؤكييا في ككخو، كيكد لك تككف لو زكجة، إال أنيا ال
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كىذه الكالدة الفنية إذف مرتبطة بألؼ رباط بالحياة العربية السكرية كقتيا، في 
عيشيا عركبتيا كأيضان إسبلميا، كمع ذلؾ كانت محاكلة أكلى، كرائدة في طريؽ 

يجاد أدب ركائي الئؽطكيمة كشاقة لتك  كاألثر الفني الغربي الصريح  كيد الذات كا 
حاكالت الفنية ىك الركمنطيقية كالتي ستمتزج بالكاقع .. الذم نجده في ىذه الم

كىك أثر مف فعؿ اإلعجاب باآلداب العالمية الغريبة كقتيا، كالتي راح ىذاف الرائداف 
ط النكعية، ككاف ليا ما يصطفياف معاييرىا، كأساليبيا ليحققا ألدبيما الركائي شرك 

 قي، كالركمنطيقيه الركمنطيكقد ظمت الركاية كقتيا تحت تأثير االتجا، أرادكا!
الكاقعي برىة مف الزمف، ككانت نظرية )الفف لمفف( كقتيا ىي السائدة في الميداف 
األدبي عامة. كانت الساح األدبية كقتيا، أم بيف الثبلثينات، كاألربعينات يحتميا 
القصاصكف ككتاب المقاؿ كليس الركائيكف ككاف القصاصكف كثيران كقتيا، في 

(، ك ُِٕٗ – ُُْٗ( كنسيب االختيار )ُُٕٗ-ُُُٗاد الشايب )طميعتيـ فؤ 
 (. ُِٕٗ-ُٖٖٗ( كسامي كيالي )ُِٔٗمحمد النجار  )تكفي 

كقد ترؾ ىؤالء القصاصكف قصصان قصيرة غاية في الجكدة كالقكة، كالجماؿ الفني 
... كما أف بعضيـ أصدر مجمكعات قصصية لعبت دكران كبيران كقتيا في الكعي 

 ُُّٗلعمي خمقي،  –قصص في سكرية العربية، مثؿ )ربيع كخريؼ األدبي كال
 – ُْْٗلفؤاد الشايب  -، كتاريخ جرحُّٕٗكقصكر دمشؽ لمحمد النجار 

كغيرىا(. ثـ إنو بفعؿ الممارسة كاإلقباؿ عمى مثؿ ىذه التجارب المتتالية كالمستمرة 
فتح إلييا عمى منذ الخمسينات تقريبان تنفتح )الكاقعية( في سكرية العربية كين

مصراعيو، لتظير عمى لكنيات مختمفة طبيعية، كانتقادية، كاجتماعية، كانت في 
معظـ األحياف تدكر حكؿ أمكر العاطفة ك الحب كالغراـ، ثـ صارت تدخميا 

ذىنية ظاىرة . كما أٌف متطمبات البناء القكمي بعد االستقبلؿ، كعمى  (ٖ)مسحة
، ىي التي أيقظت ُْٖٗفمسطيف عاـ  الخصكص ما آلت إليو األمكر بعد حرب

اليمـ في النفكس، كنبيت األفبلـ إلى قضايا المجتمع، كقد شيدت الببلد في 
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الخمسينات سمسمة مف االنقبلبات حاكلت العمؿ لمبناء االجتماعي كالقكمي، في 
اتجاه تقدمي صريح، كاألمر الذم كاف لو أثر حاسـ في ربط األدباء بكاقع الحياة 

 بعادىا الشتى. السكرية بأ
مختمفة لممجتمع العربي السكرم الذم خمقت فيو  ىذا األمر يفسر لنا كجكد صكر

الركاية العربية كجعمت ليا فضاءن خاصان بيا عبر التبلقح طكران كالخصكصية 
باألحداث كاألكجاع غير كالحرص عمى التعبير عف كاقع المجتمع. الذم يضج 

ء األدباء الستطاع أف يشير إلى عشرات لك حاكؿ المرء تعداد أسماالمحددة. 
الركائييف الذيف كتبكا ركايات كثيرة فييا الكثير مف التميز كخصكصان في تمؾ الفترة، 
بعد الخمسينات كعمى الخصكص مع الستينات كما تبلىا كمف ىؤالء د. عبد 
السبلـ العجيمي كركايتو باسمة بيف الدمكع كىي تصكر مباذؿ سياسي فاشؿ مف 

األحزاب القديمة . إذ حاكؿ الدكتكر عبد السبلـ العجيمي )تطكيع الفف سياسي 
الركائي ليا(. محٌمبلن ركايتو جممة مف األفكار االجتماعية كالسياسية إضافة إلى 

المجتمع الريفي كمجتمع تحميؿ الركاية نكية مف المشكبلت التي تكجد في 
ركاية المحامي مف طبقة كالسياؽ الركائي يضعنا أماـ سميماف بطؿ الالمدينة. 

مبلكي األراضي، القادـ مف الشماؿ ميزكمان في انتخابات البرلماف إلى العاصمة 
باحثان عف مكاف متقدـ في زحمة الراغبيف عف مكاف متقدـ فييا فقد كانت السياسة 
العامؿ األساسي ليجرتو كليس العامؿ االقتصادم. الذم يحتؿ مكاف الصدارة في 

لمدينة كترصد الركاية الكاقع السكرم في الخمسينات مف خبلؿ ىجرة الريؼ إلى ا
شخكصيا كالعبلقة التي تقكـ بينيا، فتمقى حزمة ضكء عمى العبلقات االجتماعية 
في دمشؽ العاصمة، كفي ريؼ الشماؿ كعمى المعبة البرلمانية، كعمى الصراعات 

 الفكرية كالسياسية في الشارع في حقبة الخمسينات في سكرية . 
ان في ثنايا العمؿ ثك ثبالدمكع( يجد العنصر االجتماعي م إف قارئ ركاية )باسمة بيف

بحيث يستطيع تتبعو كربط خيكطو فيي تصكر الكاقع االجتماعي في العاصمة مف 
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خبلؿ شخصيتي باسمة كسميماف كتممح إلى المجتمع الريفي عبر شخصية سميماف 
اتجاىات أناس منفرديف كتصكير كما اتكأت عمى الشخصيات الثانكية. في تصكير 

اتجاىات اجتماعية كنستطيع أف ندرج الركاية ضمف الركايات التي صٌكرت مجتمع 
المدينة كليس البعد الريفي سكل خميفة لمركاية ثـ إنو في فترة البناء القكمي في 
الخمسينات يندفع عدد مف األدباء التقدمييف إلى رصد الكاقع السكرم تحت شعار 

ه كقتيا في مقابؿ شعار )الفف لمفف( السائد ذلؾ الحيف كىك الفف صريح رفعك 
كسعيد حكرانية كحنا مينة  لمشعب كمف بيف ىؤالء: لياف ديراني كحسيب كيالي

تجمعكا كقتيا في رابطة الكتاب السكرييف . كقد  كمكاىب كيالي كشكقي بغدادم
ركائي في األساس أعطى ىؤالء األدباء مف نفكسيـ، كأصالتيـ كربحنا في األدب ال

ثـ  ُٔٓٗ. كمكاتيب الغراـ لحسيب كيالي ُْٓٗالمصابيح الزرؽ لحنا مينة 
كقد  تستمر )الكاقعية( في تفتحيا، كازدىارىا، بعد أف كانت عاطفية في معظميا،

ف أبرز إنتاج جاىات إلى الكاقعية االشتراكية. أخذت تنشأ عف ذلؾ التطكرات ات كا 
كىي تصكر لقطاع عماؿ النقؿ  ُٔٔٗفة لحنا مينة ركائي فييا ىك الشراع كالعاص

 البحرم في ميناء البلذقية إٌباف الحرب العالمية الثانية . 
كبفعؿ ىذه االتجاىات صارت تظير إلى الكجكد ركايات عربية سكرية تؤرخ لسيرة 

 ُٓٔٗشخص حقيقي مثؿ ركاية "حسف جبؿ" لفارس زرزكر، كالتي تعكد إلى عاـ 
ان لسبلمة عبيد كىي تعكد أيض –أبك صابر  –، ثـ ركاية ُٗٔٗكنشرت مؤخران عاـ 

ىذه النظرات التاريخية المطمقة عمى نافذة ك  .ُُٕٗكنشرت عاـ  ُٓٔٗإلى عاـ 
أدبنا العربي ىي نمكذج لمتراث الذم يتغمغؿ في أعماؽ مقكمات األدب الركائي 

في سكرية  الذم يعتبر مدخمنا إلى الكاقعية كبياف كاضح لبلتجاىات الركائية
 العربية. 
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الركاية ىي النكع األدبي الذم تفتح في سكرية في ظؿ االنتداب الفرنسي عمى 
سكرية كقد كاف يطرؽ ىذا الباب نفر مف األدباء إلى جانب القصة القصيرة 
ؤل كالمسرحية كأدب المقاؿ كفي تمؾ الفترة كانت الدعكة إلى أدب الكجداف شائعة تم

الساح األدبية في الكطف العربي كالميجر كقد برز مف أدباء الميجر آنذاؾ جبراف 
كتاب كمف مصر عباس محمكد العقاد ك  خميؿ جبراف كرفاقو الميجريكف مف شعراء

كانت ككاكب ك  النقد كاآلداب الغربية الحديثة. كغيره مف الذيف تأثركا بمذاىب
بي السكرم كقتيا نظرية )الفف لمفف( االتجاه الكجداني العاطفي في األدب العر 

فأخذت تؤثر عمى نتاج األدباء كخاصة القصاصيف كالركائييف...كالركاية الفنية 
ة الغربية كقد أكضح ذلؾ جميان )شكيب قيكلدت كجدانية عاطفية بكحي مف الركمنطي

الجابرم( كىك يصطنع المكضكعات كالشخصيات الغربية، ثـ قنف ىذا االصطناع 
ئان . كالركاية التاريخية التي أبدع فييا " معركؼ األرناؤكط" غمب عمييا شيئان فشي

ىي نفسيا الكجداف ك الخياؿ كالتحميس فطغت عمى التقريرية، أك استخبلص 
العبرة كالمكعظة حتى رأينا شخصية أساسية مثؿ شخصية )ليمى( الكندية في "سيد 

ف جنكد كتطفئ األنكار، كتجنقريش" تقكـ بالسحر مف أجؿ إنقاذ أقربائيا فتنٌيـ ال
كانت المكضكعات الركائية كقتيا كجدانية عاطفية، ىي عمى الغالب لقد الممؾ. 

الحب كأحكالو .. ككاف الركائي يستميـ مكاقفيا كأحداثيا مف تجربتو الشخصية كىا 
ىك شكيب الجابرم يقكؿ: ال أستطيع أف أخرج في ركاياتي عف حياتي كميما 

اقعية ما يكفي مف المادة لتغذية خيالي كأكسؿ في التفتيش أخذت ففي حياتي الك 
عف مكاضيع خارج حياتي !..  كبالفعؿ لـ يختص الركائيكف العرب السكريكف 

ة كجكىا العاطفي الشاعرم اليادئ ىا ىك شكيب الجابرم نفسو يعترؼ قيلمركمنطي
ثر ، قاؿ: أكحدىا بؿ صار إلى المادية نقيضياة قيبأنو لـ يخمص لمركمنطي

المنفمكطي فٌي كأنا مراىؽ، فكاف أكؿ مف سمط عمي سحر األدب قرأتو مرات ال تيعد 
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مارتيف ثـ  ككـ أبكاني ... ثـ استيكاني ركسك، كقد بمغت الثامنة عشرة، قرأت ال
غمب عمي فكلتير بعد أف قرأتو في كتاب أنيؽ كصمني كأنا سجيف في حمب، 

يكية المحضة إلى مب حياتي مف الركمانتكخرجت مف السجف فكلتيريان تمامان . لقد ق
ة، كالتي قيككذلؾ )خير الديف األيكبي( نفسو لـ يخمص لمركمنطي، المادية المحضة

بؿ تعداىا إلى  .ُْٓٗكلى )السمكاف الكاذب( عاـ صدر عنيا في ركايتو األ 
ثـ في قمكب؟ عاـ  ُْٖٗعفاؼ  ة الكاقعية إف صح التعبير، فيقيالركمنطي
ة تككف قياألديبيف، أم في الخمسينات تكاد المكجة الركمنطي كأثر ىذيف َُٓٗ

انحسرت لتظؿ ذكرل محاكلة غبرت، أك يبقى فييا قبس إنساني، كتمؾ اإلنسانية 
كتعكد إلى قبؿ  ُِٓٗ لكداد سكاكيني  –المشبكىة التي نجدىا في الحب المحـر 

لككليت خكرم  كأياـ معو ُٖٓٗإف ركايات في الميؿ ليياـ نكيبلتي  الخمسينات. 
ركايات حب عفيؼ فييا  َُٔٗكالثمكج تحت الشمس لميمى اليافي  – ُٗٓٗ

عاطفة مشبكىة، كما أف فييا مثالية ظاىرة كلكنيا تستميـ الكاقع كمشاكمو حكليا، 
 كالتي تظير في ثناياه . 

ة كاقعية ىذه الخصائص التي لمكضكعيا كأسمكبيا قيكىذه الركايات تعتبر ركمنطي
يجرم ضان التضحية كاإلخبلص كالمكت الحب كالكحدة كالحزف كأيحيث حديث 

بأسمكب عاطفي مشبكب مرتبط بالكاقع زمانو كمكانو، بالبيئة كالمحيط كمشاكميا 
إذا أصبحت الخمسينات مرحمة ىامة في التطكر التاريخي في سكرية كزادت 

المجاالت خبلليا النيضة السياسية كاالقتصادية كالثقافية كاألدبية عمى كافة 
. فساعدت اىتمامات الكتاب السكرييف بالحضارة القكمية بلدناكاألصعدة في ب

حياء العبلقات مع الغرب كدراسة انجازات كخبرة األدب األكربي كالغربي عمى  كا 
ازدىار األدب السكرم في ىذه المرحمة كقد أدل ىذا االىتماـ إلى استقرار المذىب 

أثناء  ُْٓٗيف رابطة الكتاب العرب في عاـ الكاقعي كلعب دكران ىامان في تكك 
المؤتمر كضمت لصفكفيا الكتاب السكرييف المشيكريف كالكتاب العرب في البمداف 
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العربية األخرل الذيف انتمكا إلى المكاقؼ الكاقعية في ذلؾ العصر كقد دعا أكلئؾ 
 الكتاب لتعزيز العبلقات بيف األدب كالحياة السياسية كاالجتماعية كتكثيؼ
المسؤكلية السياسية لمنشاط الفني كاألدبي فطرح المؤتمر مسائؿ ىامة منيا قضية 
نقد األدب العربي، كتكازف النظريتيف "الفف لمفف كالفف لمحياة" كنيضة الحضارة 
حياء الكراثة، كقضية النقد األدبي. مما أدل إلى الحاجة لتنظيـ عدة  الكطنية . كا 

لعرب ككاف ىدفيـ ىك تطكير األدب الكطني لجاف أثناء أعماؿ مؤتمر الكتاب ا
لممحافظة عمى الخصائص الكطنية كالكياف القكمي الخاص. كأعمف الكتاب الغرض 
الرئيسي مف ىذا المؤتمر كىك تنشيط نضاؿ الشعكب ضد االحتبلؿ كاالستعمار 
الجديد كضد سياسة االمبريالية الثقافية . فانتيت رابطة الكتاب العرب  عاـ 

اء ىذه المرحمة سيطرت القصة كفف مف فنكف األدب في سكرية في كأثن ُٗٓٗ
الخمسينات أما عقكد ما بعد ىذه الفترة فطكرت في الببلد الفنكف الفنية كاألدبية 
كميا. فجرل في الكقت نفسو التطكر السريع لمنثر الكبير. كقد بدأ نضاؿ المذىبيف 

ات بيف المذىب الكاقعي الرئيسيف في األدب العربي السكرم في أكاخر الخمسين
كالمذىب التجددم كبمغ قمتو في الستينات كاستمر في عقكد ما بعد ىذا. كجدير 
بالذكر أف مجابية المذىبيف حٌدت حاصتو مف فف القصة ألف فييا سبح الكاقعيكف 
ضد التيار كلذلؾ كانت أصكاتيـ غير مسمكعة جيدان. أما فف الركاية فنرل فيو 

ى الطريقة الكاقعية في تصكير العالـ كاإلنساف كىكذا كٌرس سعي أكثرية الكتاب إل
فارس ييف السكرييف كبينيـ حنا مينة، ك نشاطيـ األدبي لكاقعية الكتاب الركائ

زرزكر كصبلح دىني كخيرم الذىبي كالدكتكر عبد السبلـ العجيمي فكرس بعض 
ىاني متجددية فقط كمنيـ مطاع الصفدم ك الكتاب الركائييف نشاطيـ األدبي ل

الراىب. كيطالعنا بذلؾ الكاتب فارس زرزكر كىك أحد الكتاب الذيف ال يتكقفكف عف 
ف القارئ يتممس في قصصو كما في  الكتابة حتى في أحمؾ الظركؼ كأقساىا، كا 
ركاياتو أفكاران عميقة يسجؿ كؿ ما يدكر مف كقائع حكلو ليرسميا لنا كيجسدىا 
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تصكير كبأبسط أدكات الفف القصصي كعمى بأدؽ التعابير لتصؿ إلى القارئ بأجمؿ 
الرغـ مف تصنيفات النقاد كميا، تبقى "كاقعية" ىذا الكاتب أقرب إلى التجسيد 
الطبيعي كالعفكم لمظاىرة التي يريد إبرازىا أماـ جميكره كالميـ عنده جميكره 
كالميـ عنده أف تتجمى أفكاره لئلفياـ دكنما مكاربات فنية كغكامض رمزية إضافة 

لى أف معايير الشكؿ ينبغي في رأيو أف تخضع خضكعان تامان لمتطمبات المضمكف إ
ك ضركراتو كعمى اختبلؼ األكساط التي استقى منيا مكضكعاتو. تفصح ركاياتو 
عف القضية الكطنية كاالجتماعية المتيف تكاداف تتطابقاف مع المرحمتيف المعركفتيف 

في الجيش كالمرحمة الثانية  في حياتو المرحمة العسكرية حيث كاف ضابطان 
لتسريحو مف الجيش كاىتمامو بالكتابة كىكذا يفرد ركايات عدة لكصؼ النضاؿ 
ضد المستعمر الفرنسي كينصرؼ في بقية أعمالو القصصية كالركائية إلى زكايا 
حياة البائسيف في مدينة دمشؽ أك في أرياؼ الشاـ. إذا ليس مف باب المصادفة 

ف الكسط العسكرم الذم عمؿ بو، أك مف البيئة الفبلحية أف تنحدر شخصياتو م
التي عرؼ عنيا أشياء كثيرة منذ طفكلتو . كقد حرص فارس زرزكر عمى صدقو 
في التعامؿ مع مكضكع ركايتو "المذنبكف" الذم كقعت قصتو فعميان كنقمت إليو 

ية فكتبيا عمى نحك ما سمعيا بأسمكب مباشر مف شأنو الكفاء بالمطمكب فإلى أ
درجات كصمت كاقعيتو؟ كالركاية تتمخص بأف ىناؾ قرية اسميا "الصيرة" كاقعة في 
منطقة حكراف جنكب دمشؽ تبدأ األحداث التي تككف حبكتيا بمشاجرة بيف جدعاف 

كعمو صالح الذياب فجدعاف المتزكج حديثان مف فيدة بنت قميو العبد اهلل كنساء 
ؿ عف قرينتو كيعيد النعاج كالبقرة التي صالح الذياب لـ يقبؿ في الكاقع أف ينفص

قدميا عمو صالح الذياب ميران البنتو )ذلؾ لمكازنة ىذا المير مع مير فرحة أخت 
جدعاف كزكج قاسـ(. لقد كاف الفصؿ بيف الرجميف كزكجييما ضركريان، ألف صالح 
الذياب حاكؿ اغتصاب كنتو فرحة كليذا السبب اعتقدت أـ قاسـ أف فرحة زانية 

جدعاف الذم يترؾ القرية حيث لـ يعد لو مف أمؿ في  (ِ)النياية سيجمد الدرؾ  كفي
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عطاء األرض بعد سنكات عجاؼ جافة كيتكجو كبقية الفبلحيف شطر دمشؽ ليعمؿ 
كبيذا نتبيف  فييا مع زكجو ك ليعش عمى بقية مف رجاء في الرجكع إلى األرض.

لطبيعية إلى ما يتمخض عنيا أف فارس زرزكر قد انطمؽ مف الكاقع كمف الظكاىر ا
مف نتائج في الحياة االجتماعية . كلذا نرل بأف الكاتب كصؼ نفسو بأنو مف 
الكتاب الكاقعييف جاعبلن ىدفو البحث عف الحقيقة الجديرة بالفف كالجميمة دكمان أما 
األسمكب كالتقنية الركائياف ليس ليما سكل قيمة عاطفية عارضة ال تيـ كثيران في 

الـ كيقكؿ زرزكر مكضحان فكرتو الميـ تكضيح المضمكف الذم ىك اليدؼ فيـ الع
النيائي ، ربما تمتع القارئ بالشكؿ الفني لكف المتعة غاية، كىي ليست مف ترؼ 
ال أىمية لو. كتبيف لدينا بأف فارس زرزكر أحد األدباء السكرييف الذيف كتبكا في 

ار كلذلؾ درس أعمالو اإلبداعية النثر التاريخي الفني في مرحمة ما بعد االستعم
كالمعركؼ أف فارس زرزكر ذلكا لنشاطاتو اىتمامان كبيران. عدة نقاد كأدباء سكرييف ب

قد ألؼ أكثر الركايات التاريخية "في حياتو األدبية " كىذا ما يدعكنا إلى القكؿ بأنو 
كاقعي  قدـ الحياة في صكرة سككنية تبرز تقيقرىا كتبيف معنا مما سبؽ بأنو كاتب

نقدم لـ يترؾ في ركاياتو مجاالن ألنفاس المكىبة كقد تبيف معنا مف دراستنا لركاية 
"المذنبكف" بأنيا مف الكاقع السكرم كأخذت طابعان انطمؽ بو مف الظركؼ المحيطة 

عاني إحساسان بالحرماف كعكامؿ القحط كالجفاؼ كليذا تجعمنا ىذه الركاية ن
الركاية السكرية لكجدنا الكثير مف الركايات الكاقعية  كلك تمعنا قميبلن فيالجمالي. 

التي استقت مكضكعاتيا مف )الكاقع السكرم( كما تبيف لنا مف ركاية " كداعان يا 
كأيضان  ُُٔٗثـ "ذىب بعيدان" لجكرجيت حنكش َُٔٗأفاميا" لشكيب الجابرم 

ا ىذه الركايات تنكعت مكضكعاتيا كتنقياتي...ليا .. ُٓٔٗعشيقة حبيبي 
كأساليبيا كلكنيا حرصت عمى أف ترسـ الكاقع السكرم كما ىك مف حيث خصائصو 
 كألكانو. كيبيف لنا شكيب الجابرم بركايتو "كداعان يا أفاميا" درسان جديدان في الكاقعية 
 كيقكؿ بأنيا ركاية طبيعية كاقعية في مكضكع عاطفي دنس حسب تعبير المؤلؼ 
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نجكد" إلى التشرد عف أىميا في قمعة المضيؽ، الحب الدنس ىذا الحب الذم يدفع "
كحتى تمتقي "بسعد" الميندس االقطاعي في ككخو في ريؼ البلذقية فيأكييا كييـ 

كنجد بأف ة لو، أال إنيا ال تميمو كتيرب. بيا كيكد لك يستبغييا ليتخذىا زكج
لسكرم في المؤلؼ قد نحا فييا نحكان كاقعيان طبيعيان جريئان، فكصؼ المجتمع العربي ا

 ، كذكر اسماء بعينيااصة المجتمع األرستقراطي كمباذلوظؿ االنتداب الفرنسي كخ
كضكع ركايتو مف تجربتو ك حكادث بعينيا. كأغمب الظف أف المؤلؼ استقى م

، كلكنو سعد( ميندس جيكلكجي إقطاعي كميسكرحيث إف البطؿ )..الشخصية..
كىك رجؿ فاسؽ لو كؿ يكـ . حياةيقع في ضائقات مالية تبيف لو قيمة الماؿ في ال

عبلقة مشبكىة مع النساء، كما أنو يخكف صديقو في زكجتو، ك يجعؿ مف ككخو 
مكانان لمباذلو .. كعندما تمجأ )نجكد( إليو تجد عنده شمة مف األصدقاء، 

ثـ يقبؿ عمييا فتستسمـ ىا بؿ يغرم خادمو بالزكاج منيا. كالصديقات فيتحفظ إزاء
ـ بيا ىيامان ركحيان كىنا التناقض إذ يريدىا زكجة لو كلكنيا لو كلمباذلو، فييي

 تيرب كتتركو لمحسرة. 
)نجكد( فبلحة مف قمعة المضيؽ، أبكىا مف كجياء القرية كأميا بدكية ماتت كىي 

 صغيرة، فرباىا أبكىا، ثـ تزكج )ندل( صديقتيا، كندل أنانية كمكارة. 
عي الميندس الماجف، عد( اإلقطاالركائية لشخصية كؿ مف )س (ُ)تمؾ ىي األطر
.. حة البدكية التي يدفعيا الخكؼ مف الفضيحة إلى اليرب مف أىميا ك)نجكد( الفبل

لمكاتب "نزار  ُْٔٗأما في ركاية سبلسؿ الماضي أما الشخصيات األخرل فعادية. 
كالتي نصؿ بيا إلى الركاية الكاقعية التي تريد أف تمتحـ بالكاقع  (ِ)مؤيد العظـ" 

كىذه الركاية العاطفية تنقؿ عف الكاقع نقبلن  حامان، لتنقؿ عنو كتعيش قضاياه. تال
حرفيان تقريبان حكؿ البطميف، كالعبلقة الغرامية بينيما لقد ظؿ )نبيؿ( مع شرقيتو 
كتقاليده العربية، فأثر راحة نفسو، كرضا كالديو، كقطع ذلؾ الخيط الذم كاف يصمو 

)نبيؿ( يكتب مذكراتو بعد أف في تيار التمدف الزائؼ.  بمحبكبتو المتحررة كالمنساقة
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مر بتجربة ىصرت ركحو ست سنكات أمضى السنكات الثبلث األكلى منيا في 
ى يتكب سعادة، ثـ ذاؽ في السنكات األخرل منغصات الغيرة، كالسمكؾ كالقمؽ، حت

فنرل  كىكذا نجد )المذكرات( تربطنا بالكقائع كاألحداثإلى رشده، كيبت في أمره. 
بأف طفكلتو، أنو ابف بيؾ في حماة تزمت كالده كتزمت مجتمعو األكؿ قتبل الميكعة 

، كتكظفو إلعالة بيتو ُْٕٗفي نفسو. كدراستو المتكسطة ثـ شيادة الكفاءة عاـ 
حيث كاف كالده دائـ الخسارة في تجارتو كقد عمؿ مراقبان في األشغاؿ العامة كال 

لقد عيف معممان في دير الزكر، كمع ذلؾ تطكع يرل جدكل مف التحصيؿ العالي ك 
كلكف قريبان لو في الجيش يثنيو عف  ُْٖٗفي جيش اإلنقاذ في فمسطيف عاـ 

االستمرار فيو كينصحو بالعكدة فيعكد إلى كظيفتو في الريؼ السكرم، تؿ أبيض ثـ 
الشعبية  السممية، كىذه المشاىد ما ىي إال عبلقة مباشرة مع الحياة الريفية ك

إف )نبيؿ( يميؿ إلى األدب، كيقرض الشعر، كيقيـ العركض التحميمية في آنذاؾ. 
ثـ يدخؿ دار المعمميف في  المدارس، ثـ يحضر لمبكالكريا، كيقدـ االمتحاف كينجح

أما تعرفو بػ)مادليف(، كىي فتاة بيركتية تعمؿ محررة كتكد التخصص في حمص . 
ثت بيا إليو تعبر لو عف إعجابيا األدب اإلنكميزم، فيككف عف طريؽ رسالة بع

بمقاالتو كتنتقؿ الركاية ىنا إلى الرسائؿ المتبادلة بينيما. كنرل فييا إلى تحرر 
مادليف، كتحفظ نبيؿ. ثـ عندما يمتقياف في بيركت في بيت مادليف يصطدـ بككنيا 

غير جميمة كال ترضي طمكحو في الجماؿ أنو عمى الخصكص  فتاة عادية بؿ أيضان 
كىكذا  شؤكف الحياة السياسية كالحزبية. متحررة ال تقره عمى سمبيتو إزاء  يجدىا

في بيركت كيناـ معيا  تستمر العبلقة بينيما حتى يؤدم خدمة العمـ، فيمتقي بيا
فيمتنع، ثـ يككف أف تحدث لو حادثة تدفعو إلى أف يصطدـ معيا ، إذ  حيث تراكده

قمع عف ذلؾ ثـ تستمر في رحبلتيا تكد السفر لكحدىا مع أحد الضباط، كلكنيا ت
يفاتح أىمو، كعمى لعمـ ليتقدـ فيطمب يدىا لمزكاج. كىك ينتظر أف ينيي خدمة ا

ضان قاطعان السيما الخصكص أمو في أمر خطكبتيما، فيترددكف، ثـ يرفضكنيا رف
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، حتى ترده رسالة منيا بعثتيا مف القاىرة تكممو فييا عف أمر كالده المتزمت
كتزمتو.. ىناؾ يرد عمييا بأف يبمغيا قطع عبلقتو معيا حتى ال يككف رعكنتو معيا 

سببان في نكد عيشيا معو ك يعكد نبيؿ ليطمئف أىمو بذلؾ كيخبر كالده بأنو قطع 
عبلقتو مع خطيبتو كحافظ عمى تقاليده، ثـ يقرر االستمرار في خدمة المغاكير 

 الفدائييف. 
كاقعية، كأنيا قدَّت قدان مف الكاقع تمؾ ىي الركاية ... كىي شكط جديد مف ال

نما صدؽ مع النفس كالكاقع، كرصد كتحميؿ  السكرم، ال تكمؼ فييا كال تعسؼ كا 
دقيقاف شيقاف كأبرز ما فييا ىك االنصياع البرمء لؤلعراؼ كالتقاليد الشرقية 
كالعربية، كخركج ىذا الشاب الحمكم مف مأزؽ طب غير متكافئ معافان سالمان. 

إذا صكرة صادقة، كصحيحة لجكانب مشرقة كنيرة في المجتمع العربي فالركاية 
إلى البناء االجتماعي السكرم بعد االستقبلؿ، كعمى الخصكص تكؽ النفكس كقتيا 

)أما النمكذجية( في شخصياتيا فيي تتبلحـ فييا المقكمات النفسية كالقكمي. 
ك كصؼ لبلجتماعية كاالجتماعية تبلحمان ، بحيث يجعمؾ ترل أف الكصؼ النفسي ى

  لجانبيف النفسي كاالجتماعي معان أيضان كبحيث ترل أف المكحات الكاقعية فييا تخدـ ا
إف نبيؿ شخص اجتماعي، إنو محافظ عمى تقاليده، إنو فاضؿ، مجاىد، كمناضؿ، 

طع كقد ترؾ خطيبتو ألنيا تعيش في عقمية غمب عمييا التحرر كاالنفتاح فآثر ق
جتماعية الظاىرة، جعمت الغمبة في نفسو لؤلعراؼ كالتقاليد ىذه االعبلقتو معيا. 

 فانصاع ليا في حيف يجب عميو أف يسير في تيار الحب. 
كلكف ىذه األفعاؿ ىي داللة عمى )الرجكلة( فيك منذ الصغر يعتمد عمى نفسو 
 كيعيش طمكحاتو مجتمعة، ككطنو، ثـ في يفاعتو يعمؿ إلعالة أىمو، ثـ يخدـ

حررىا كقطع عبلقتو مع حبيبتو المانعة في تاحي األدب كالفف. تبلميذه في نك 
فتصرفاتو سكية كفي طريقيا القكيـ، كحالتو شيء الزائؼ رجكلة منو يعيشيا. 

نيا شيء إ –حياتي مف الكاقع كليست نتيجة عقد نفسية أك تعكيض ال شعكرم 
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لى الحياة.  ؼ في االختبلكلذلؾ كاف صداـ بيف الخطييف، بسبب مف الحياة كا 
كأما )مادليف( فحكارىا مع )نبيؿ( يكـ التقيا في بيتيا في بيركت األفكار كاألمزجة . 

كلكف تجربة الحياة  ية إلى الحياة كمعاناة قضاياىا..يدؿ عمى نظرتيا اإليجاب
أظيرت فساد ىذه اإليجابية، كما كراءىا مف تحرر زائؼ مما أدل إلى اصطداـ بيف 

 الخطيبيف ثـ الفراؽ. 
اف الفراؽ ىك الخطكة الصارمة التي صححت ىذه األكضاع الفاسدة كأنيت لقد ك

ىذه العبلقة غير الصالحة .. كىي خطكة سميمة كسكية ذلؾ أف الكضع الصحيح 
لؤلمكر أف يككف اإلنساف فاضبلن غيكران يؤدم كاجباتو التي تجعؿ منو محبكبان بيف 

ة متحررة متيكرة تريد أف أىمو كمجتمعو ال أف يرمي بنفسو إلى التيمكة مع فتا
بتمدنيا المكىكـ كليذا نجد بأف ما يميز الصكرة  (ُ)تفرض آراءىا الزائفة، كتسيح

الركائية يستند إلى التصاقيا القكم باإلنساف الذم يكشؾ أف يككف مكضكعيا 
األكحد فيي مكقكفة عمى تصكير كفاحو في ىذا الككف العريض، كاندماجو فيو 

سكر األكثر اقترابان بأمف الحضارة كاإلنسانية ككذلؾ مف ذاتو كمحاكلتو في بناء الج
 الميددة بالضياع كسط الصراعات التي يخكضيا في محيطو الطبيعي كاالجتماعي. 
كليذا نجد بأف الصكرة الركائية زمانية، إذا أف القصة المركية تتطكر خبلؿ زمف 

تصكيرية أك تمثاؿ عات لكحة معيف ظاىر اإليقاع كالحركة، كليس مضمران كإيقا
. كلئف كاف مف الصعب جدان فصؿ الزمانية الركائية عف مكانتييا فالزمف منحكت

محكر مركزم في الركاية كلكال ارتساماتو المتعددة األبعاد لما أمكف أف تحيا 
الشخصيات، كتقكـ بأم فعؿ يذكر كلما تييأ لمصراع المراد عرضو أف يرل النكر. 

في البنية الكمية لمركاية التي تجسد حركة الحياة كتعيد تتشابؾ ىذه المبلمح كميا 
خمقيا في عبلقات جمالية تنسج داخؿ النص كليس مف عائؽ يحكؿ بيف الكاتب 
مكانات الفنكف األخرل التقنية كالتعبيرية فتعدد األصكات المبلزمة لفف  الركائي كا 

ما كأف يتبنى الحكار الركاية تتيح لو أف يصكر الكاقع تصكيران فيمميان كما في السين
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المسرحي كىذا ما يعطي لمركاية فنان جماليان كاقعيان كىذا ما أثارتو األطركحات 
 الكاقعية التي أعادت النظر في العبلقة بيف الفناف كالكاقع المحيط بو. 

كليس ىذا غريبان عف طبيعة اإلنساف عندما يشيد تحكالت عميقة في عبلقاتو 
ييران في طريقة عيشو، كتذكقو لؤلشياء، كأخبلقو أيضان االجتماعية تجرم كراءىا تغ

كال يككف التعبير كاضح المعالـ في بداياتو، فيسيـ الجدؿ حكلو في تككيف 
مفيكمو، كالكشؼ عف عبلقتو بالمكركث معان كلكف بعض ركاد الكاقعية انطمقكا مف 

كره، ثـ ف الكاقع الذم يصنقطة كاحدة في تعريفيـ لمكاقعية كىي مكقؼ الفناف م
عف  راؤىـ بدءان مف التساؤؿ عف مدل كفاء الفف لمحقيقة الكاقعية، كآتتبايف 

كعمى ىذا تدكر الكاقعية حكؿ مجمكعة مفيكمات إمكانية ىذا الكفاء أساسان. 
تحددىا عكامؿ جمالية كتاريخية متعددة طبعت بطابعيا النصؼ الثاني مف القرف 

ا كاف المفيكـ األصؿ ال يمنع الكاقعييف فإذعشر كبدايات القرف العشريف. التاسع 
مف البحث عف بعض أشكاؿ الجماؿ في الكاقع، فإف المفيكمات المتفرغة عنو 
تشعبت في تقكيميا لمجماؿ الكاقعي حيث ظير تياراف ىاماف ييسمّْـ األكؿ بجماؿ 
الكاقع األكيد، بينما يرل أتباع الثاني أنو غير جميؿ كغير قبيح. كترتب عمى ىذيف 

لتياريف مكقفاف خاصاف بميمة العمؿ الفني الذم يجب أف تككف إعبلنان عف ا
نكاران ليا بحسب التيار الثاني.   خصكصية الكاقع بحسب التيار األكؿ، كا 

كلقد تمخض التيار األكؿ مف طبيعة عصر التطكرات العممية التي أثرت بسرعة في 
اعو في اعتماد المنيج اعتماد األذىاف في بداية القرف التاسع عشر، فشرع أتب

العممي المحدث لمتعامؿ مع ظكاىر الكاقع، جاعميف تصكر الحقيقة أسمى القيـ 
الكاقعية فكؿ شيء يجب أف يككف ممحكظان بدقة ليس ظاىريان فقط، إنما في العمؽ 
بغية كشؼ القكانيف التي تحكـ حركتو كاستمراره كفي ىذه التربة نمت الفكرة األكلى 

ة بقكاعدىا الجمالية التي سنيا )إيميؿ زكال( داعيان بحمٌية إلى لممدرسة الطبيعي
 حيادية الكاتب حياؿ الكاقع، كضركرة استبعاد العناصر الذاتية عف اإلبداع الركائي. 



 أشكال الخطاب النثري الحديث                                       حسين علي الهنداوي
 

 

103 

فعمى الركائي، كما عمى العالـ، أف يكتفي بالكقائع الممحكظة كبالدراسة الدقيقة 
 استنتاجات خادعة. لمطبيعة، ىذا إذا أراد أال يضيع في متاىات 

أما مسألة االختيار فغائبة غيابان تامان، إذ أف عميو أف يصكر ما يكجد أمامو مف 
ظكاىر الطبيعة، كسيككف تصكيره متناسبان مع حياديتو. عمى أف بعض الكتاب 

بدت قبيحة، عمدكا إلى اختيار الجكانب القاسية لمكقائع، مفترضيف أنيا كمما 
عيرؼ ىذا األسمكب )بالكاقعية النقدية( التي قدمت صكران  كقدظيرت كاقعيتيـ أكثر. 

حقيقية لمكاقع بغية تعرية المجتمع البرجكازم المخيب لآلماؿ دكف االلتفات إلى 
العكامؿ التي يمكف أف تدفع الحياة إلى ما ىك أفضؿ كعمى حيف مثمت الكاقعية 

عمى قيبح الكاقع  مف التيار الثاني بتركيزىاا جانبان. النقدية بمختمؼ أساليبي
، انبثقت رؤية جديدة أكثر تفاؤالن عبٌر عنيا بمصطمح الكاقعية (ُ)كضراكتو

االشتراكية الراقية إلى حؿ جمالي لمتناقض بيف المثؿ األعمى كالكاقع ككاف أف 
تكلدت مقكلة البطؿ اإليجابي المتكمـ باسـ الجماىير الكادحة القائدة لحركة التاريخ 

كتفرعت عف ىذه المقكلة المبلمح العامة ألسمكب ع االشتراكي. باتجاه بناء المجتم
لطباع نمكذجية في ظركؼ "تصكران نمكذجيان،  الكاقعييف االشتراكييف باعتباره

أم أف النمذجة تحديدان لمطباع التي يخمقيا الكاتب مكحيان مف خبلؿ  نمكذجية".
ذلؾ تصبح كبك مستحضران الجماعي عبر الفردم. خصكصيتيا بما ىك عاـ، أ

المكاقؼ التي تتخذىا الشخصيات الكاقعية، عمى عكس مكاقؼ الشخصيات 
اعي الركمانسية ناضجة بمعاني نفسية كفكرية تعكس معاني كسطيا االجتم

كلما كانت النمذجة شاممة لتسمسؿ األحداث الذم المكلكدة ك المترعرعة فيو . 
متطكر في العيد الجديد يخضعو الكاتب لرؤيتو الزمنية كفيمو لسيركرة الزمف ال

حيث تؤكد مصائر األبطاؿ كصيركراتيـ حركة الحاضر باتجاه المستقبؿ الكاعد، 
فإف المفيكـ الكاقعي ذك قدرة تنبؤية، كما التنبؤ سكل الكجو اآلخر الذم يدرؾ 
الكاقعيكف النقديكف أبعاده في الكاقع، كىك فاعمية القكل االجتماعية الصاعدة في 
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ر تطكره الباعث لمتفاؤؿ بميبلد مجتمع جديد بقيـ اجتماعية امتبلؾ الزمف عب
كجمالية جديدة عمى الفف الكاقعي أف يبرزىا "فالكاقع االشتراكي في صيركرتو 

كعندما نقيس الركاية الكاقعية الفف تعبيران كامبلن عف الجماؿ. الثكرية يبدك في 
الركاية األكربية  إنما  العربية ككذلؾ الركاية الكاقعية السكرية عامة عمى مقكالت

ذلؾ دفعا لمصعاب، كتكفيرا لمجيد. غير أف ىناؾ خبلفان يتردد بيف نقاد الركاية 
كيدكر حكؿ كجيتي نظر تكاد األكلى تككف مشتركة بيف ركاد األدب العربي 
المعاصر كىي بأف الركاية بمدارسيا المختمفة جنس أدبي مستعار مف الغرب مٌر 

بة بدأت بالترجمة كاالقتباس، كانتيت بيكية شعبية قبؿ نضجو بمراحؿ متعاق
 مستقمة لركائييف عرب دخمكا ميداف الركاية العالمية. 

أما كجية النظر الثانية فيي تنطمؽ مف دكافع عممية مدعمة بحرص أكيد عمى 
عطاءات التراث العربي، كىي أف الركاية نتاج الثقافة العربية التي عرفت أصكالن 

لمتدليؿ عمى ذلؾ  نارة لؤلدب المعاصر. حيث لجأ فاركؽ خكرشيدتصمح ألف تككف م
إلى طائفة مف المبلحظات المراعية لمقياس المنطقي العقمي منيا " أف اإلنتاج 
الركائي العربي المعاصر يصؿ إلى درجة مف األصالة تجعؿ مف المذىؿ حقان أف 

ذر عمى ا نجعؿ مف المتعيككف ىذا الفف كليد عشرات مف السنيف كحسب كم
العممي أف يقبؿ ما يردده الكثيركف مف أف ىذا الفف مستحدث في أدبنا  التفكير

العربي ال جذكر لو"  كأف أمة كاألمة العربية سادت حضارتيا العالـ حقبة زمنية 
كىكذا يسٌخر بيرىا عف نفسيا عمى الشعر كحده. كبيرة يمكف أف تقتصر في تع

لقصصية كالنثرية منذ الجاىمية حتى القركف خكرشيد كتابان يكرد فيو مف النماذج ا
الكسطى التي عرفت السير الشعبية ما مف شأنو اإلفضاء إلى أف اإلنساف العربي 
عرؼ القصص طكاؿ تاريخو، كأنيا جزء مف عطائو األدبي لـ يتكقؼ لحظة كاحدة 
كما دعكل اقتباس الركاية عف الغرب سكل تركيج استشراقي غير مدٌعـ باألدلة 

 ية كالتاريخية. العمم
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ف كانت شاىدة عمى مرحمة ثانية مف إ ف ركايات الكتاب الكاقعييف السكرييف كا 
مراحؿ تطكر الركاية السكرية، فيذا يكضح لنا كجكد كاقعية مفتكحة تتراكح بيف 
االلتزاـ العقائدم ككاقعية األسمكب. كىذا أمر طبيعي ما داـ السياؽ الفكرم 

صؿ، مما رتب عمي الركائييف السكرييف مف كاقعييف كالجمالي لمكاقعية أكربي األ
كغيرىـ، حتى في المرحمة الثالثة لتطٌكر الركاية السكرية، االعتماد عمى المؤثرات 
األجنبية اعتمادان انحسرت أمامو إمكانية تبمكر نظرية ركائية ككاقعية خاصة. بيـ 

عمبلن ذاتيان مبعثران، يقكؿ الدكتكر غالي شكرم شارحان ذلؾ " بقيت الركاية السكرية 
كبعيدان عف أف يكٌكف تياران أدبيان كاضحان". كىذا يعني أف خضكع الركائييف السكرييف 
لممعطيات التقنية الكافدة آخر بناء أسس متماسكة جديرة يخمؽ مدرسة كاقعية أك 
غير كاقعية، مما سيجعؿ النقد يتعثر بصعكبات كثيرة ال نعتقد أنو سيفمت مف 

كلما كانت مقكلة "الكاقعية" تحمؿ ال بكساطة النص كما ينطبؽ بو. إ تعٌرجاتيا
تجربة خاصة بيف الكاقع ذاتو، فإف ىذه التجربة تشمؿ في جانب ىاـ مف جكانبيا 

يكضح كعيو الجمالي كالمبادئ التي يستضيء كان جماليان لظكاىر ىذا الكاقع. تمم
التجربة األخرل كالتجربة بيا في تعبيره عف ميثمو الجمالية العيميا. كلكف ىذه 

الخاصة، كىي جمالية بطبيعتيا ال تعيش معزكلة عف التجارب األخرل كالتجربة 
فمف ىذه التجارب ما يشكؿ مقدمة كاألخبلقية، كالدينية، كغيرىا.  الحسية كالذىنية

مف مقدماتيا كالتجربة الحسية كمنيا ما يكاد يتماىى معيا كالتجربة الذىنية عمى 
لتأمؿ الشعكرم الذم تثيره الظكاىر الجمالية، كتتجمى التجربة الجمالية اعتبار أف ا

كىذا ما يجعمنا نقيـ الحدكد ردان عف اإلحساس كفعالية الذىف. في أثنائو ليس مج
ف  بيف نشاط معرفي يؤدم بياف الفرؽ بيف المعرفة الجمالية كالمعرفة العامة؟ كا 

امؿ المحيطة بيا مف طبيعية، ىذه الميثؿ التي كجدناىا ليست مجردة عف العك 
كاجتماعية، كنفسية ككمما ضاقت دائرة ىذه العكامؿ اتضح تأثيرىا في تككيف الميثؿ 

فماذا لثقافية لممجتمع الذم تكجد فيو. الجمالية كتداخميا مع مككنات البنية ا
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ستصٌكر الكاقعية اليادفة إلى تجسيد الحقيقة إف لـ يضع الكاقعيكف نيٌصٌب أعينيـ 
اقات العامة كالخاصة لممثؿ الجمالية كالمقكالت الجمالية التي تمثميا في كؿ السي

ذا أخذنا سياقي الركاية الكاقعية السكرية المعاصرة:  مرحمة مف مراحؿ التطكر. كا 
)الجمالي كالتاريخي كاالجتماعي( لكجدنا أف المقكالت المتجسدة فييا تجمع بيف 

كس المثؿ الجمالية لمشعب السكرم مضاميف إنسانية عامة، كمضاميف خاصة تع
كلك قمنا بالبحث في طبيعة فة مف تطكر عبلقاتو االجتماعية. في مراحؿ مختم

المقكمات الجمالية لمركاية كفؽ منظكر الكاقعية الجمالي، كما تعنيو ىذه المقكمات 
فسكؼ نجد بأف التأثير يتبيف لنا مف خبلؿ التحكالت الفنية في النص حتى يتحكؿ 

في النص إلى كاقع كىذا يتطمب أف ننظر إلى الركاية في عبلقتيا بكؿ مف  الممكف
الكاتب كالقارئ فيي عبلقة متبادلة بينيما حيث يتككف لدينا عندئذ عناصر تخٌيمٌية 

كلما كانت الركاية الكاقعية السكرية قد  تعكس الرؤية الحقيقية بيف القارئ كالكاتب.
مراحؿ تطكرىا فقد خمقت ترابطان قكيان بيف عرفت خبلؿ الستينات مرحمة ميمة مف 

النص ك الكاقع كخصكصان ما لمسناه مف خصائص فنية في حياة المجتمع السكرم 
مف ذكؽ كجماؿ كقد ربط الكتاب في بعض ركاياتيـ بيف الزمف المركم كالزمف 
الكاقعي كذلؾ ليبينكا مبلمح المقكالت الجمالية التي سادت خبلؿ كؿ مرحمة مف 

التاريخية االجتماعية التي مر بيا الشعب السكرم كنرل ذلؾ جميان في ىذه  المراحؿ
المراحؿ مف خبلؿ كضع الشعب السكرم في بداية القرف العشريف، كتحديدان في 
الثبلثينات قبؿ االحتبلؿ التركي لمكاء اسكدنركنة، كما يبدك في ركاية )الياطر( لػ 

بعد ذلؾ االستعمار الفرنسي لسكرية "حنا مينة" المعبرة عف مقكلة "البطكلي". ك 
خبلؿ السنكات األخيرة مف الحرب العالمية الثانية المعبر عنو في ركاية "الشراع 
كالعاصفة" "لحنا مينة" أيضان حيث تتجسد مقكلة "سامي" كبعد ذلؾ التغيرات 
االجتماعية في سكرية مف اإلقطاع إلى النظاـ البرجكازم ، كانبثاؽ جماؿ المستقبؿ 

مف خبلؿ مقكلتي  كرم الذم تيفصح عنو ركاية "الخيكؿ" ألحمد يكسؼ داكدالث
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الشاعرم" كال ننسى الظركؼ االجتماعية لمفبلحيف تحت نير االقطاعي في "الجميؿ ك 
الخمسينات كما تخٌمؼ مف قبح جعمو الكاتب فارس زرزكر مكضكعان لركايتو 

يما التي دامت مف "المذنبكف". ثـ حدث االنفصاؿ بيف مصر كسكرية بعد كحدت
الذم أعمف سقكط المثؿ األعمى الكطف لمشعب العربي في ركايتو  ُُٔٗ -ُٖٓٗ

"قمكب عمى األسبلؾ" لػ"عبد السبلـ العجيمي". كأصبح البحث عف الثكرة باعتبارىا 
رافؽ صعكد البرجكازية الصغيرة في سكرية كتغير مثبلن أعمى كطنيان كاجتماعيان ك 

كبعيدىا كما رآىا كقٌكميا نبيؿ  ُّٔٗة ثكرة البعث عاـ األحكاؿ االجتماعية عشي
انيـز العرب في حرب  ُٕٔٗكفي عاـ . سميماف في ركايتو "نيداح الطكفاف"

حزيراف التي برىنت عمى سقكط المثؿ العميا لمبرجكازية الصغيرة، كاستدعت ثكرة 
ليس ...اف" ة في ركايتو "ألؼ ليمة كليمتلثكرة جمالي ليا ىاني الراىب ائية عادفد

ىذا الخط التاريخي األيدلكجي الرابط بيف النصكص أكثر مف عامؿ مساعد في 
 تناكؿ األبعاد الفكرية كالجمالية لتمؾ الشخصيات. 

كىنا قد يقكؿ التباس بيف األيدلكجيا في الركاية، كالركاية باعتبارىا أيديكلكجيا 
في النص ليس إال كالحاؿ أف األمريف مختمفاف، ذلؾ أف المنطكؽ األيدلكجي 

عنصران مف عناصر تككيف بنية النص ذاتو بينما يتعمؽ األمر الثاني بكظيفة الركاية 
في المجتمع كما قد تخضع لو مف تأكيبلت النقاد كالدارسيف كالمكمفيف عمى تشٌعب 
مسالكيـ كتنكع مشاربيػـ كال يكفػي ىػذا الفرؽ الكاضح ما قد يحصؿ مف تداخؿ 

ما في الركايات الكاقعية التي تفتح ممران كاسعان بيف فكر بيف األمريف كال سي
الشخصية بما يعٌرضيا ألخطار الخضكع لو، كعدـ القدرة عمى االندماج في بنية 
الركاية التي سيعترييا الخمؿ الجمالي عمى األصعدة كافة، إذ أف مثؿ ىذه الركايات 

ران لممكقؼ الفكرم تجير المجاؿ اإلبداعي لتفاعؿ الشخصيات ك تصير صدلن مباش
كسكؼ نعرض مما ذكره إلى ما يسمى باإلخفاؽ الجمالي.  لمكاتب، منتيية غالبان 

حنا مينة في ركايتو الياطر كالمقكلة المعبرة عنيا "بالبطكلى" كركايتو "الشراع 
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فالبطكلي كالسامي مقكلتاف جماليتاف  "السامي".  كالعاصفة" حيث جسدىا بمقكلة
يما متضٌمنة في الثانية كما االختبلؼ بينيما سكل اختبلؼ مترابطتاف كاألكلى من

في الدرجة كالتركيز، إذ أف ما يجمع معناىما ىك قٌكة الفعؿ كحركتو مف جانب، 
 كعدـ القدرة عمى التمتع بيما جماليان إال مف خبلؿ صراع تتطمبانو مف جية ثانية. 

لشجاعة كاإلقداـ، كما كما يكضح الفرؽ القائـ بينيما ىك أف الصفات البطكلية كا
شابييما، ميما كانت مثالية، تبقى ذات حدكد يمكف بمكغيا، بينما يكحي "السامي" 
دائمان بما ليس ميسكران أف نفكر بتحقيقو، ألنو ال نيائي القدرة كالجبلؿ، كىك أقرب 

 إلى المطمؽ مف الميثؿ العميا التي يحمـ بيا اإلنساف.
مفتكحتيف إلمكانيات التعبير الركائي الذم عمى أننا سنترؾ ىاتيف المقكلتيف 

جٌسدىما في أدائيما مع المثؿ األعمى الكطني، كىك شاغؿ الركائييف الكاقعييف 
االجتماعية خمفية ركاياتيـ بصكرة عامة، كرييف حيث تشكؿ الحرية الكطنية ك الس

ب كما أنيا محكر ركايتي حنا مينة "الياطر" ك"الشراع كالعاصفة" كقد يكرس الكات
ٌؿ ركاياتو لمكضكع النضاؿ الكطني "كفارس زرزكر" الذم يصؼ معارؾ معركفة  جي
خاضيا الشعب العربي في سكرية ضد الفرنسييف كقد يحصؿ أف ييقرأ ىذا المكضكع 
ضمنيان عند كتاب آخريف مثؿ "حنا مينة" الذم تنطبع ركاياتو بيذا الطابع. فيك 

ت الكطنية كالسياسية كالجمالية ، يعالج بصكرة خاصة، كبأسمكب المكحي. المشكبل
لمشعب السكرم، منطمقان مف ىـٌ ذاتي يعكد في أغمب األحياف، إلى الطفكلة التي 

 عاشيا، ك منطمقان، مف بعد نحك آفاؽ متعددة لمطبقة كلمكائف البشرم. 
كيؤكد مينة أنو مف كتاب الكاقعية االشتراكية في الكطف العربي، كىذه المسائؿ 

كتدلنا قراءة ركاياتو عمى ؿ إنيا ال تزاؿ تميمو حتى اآلف. إبداعية يقكأمدتو بمادة 
كفائو لذكريات الثبلثينات كاألربعينات كما تخمميا مف أحداث كتغيرات مرت عمى 
األمة .... فمثبلن االستعمار الفرنسي لسكرية، كالحرب العالمية الثانية كآثارىا عمى 
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صعيد االجتماعي، كصعكد البرجكازية الصعيديف الكطني كالعالمي، كما عمى ال
 الصغيرة كالطبقة العاممة في سكرية ، ليذا السبب نجد الشخصيات التي أبدعيا  

عمى الرغـ مف اختبلؼ أكساطيا االجتماعية، كأمزجتيا النفسية ترمز إلى تمؾ 
الفترة. إال أف ما يجب عدـ إغفالو ىك انشغاؿ حنا مينة بياجسيف يخصاف الطبيعة 

 نية عندما ال تساعدىا الظركؼ المحيطة عمى إثبات كجكدىا كما ينبغي:اإلنسا
أحد ىذيف الياجسيف العصامية الطامحة إلى اختصار المسافة بيف ما كاف يمكف  

أف يفعؿ اإلنساف المتمتع بما يساعده عمى الفعؿ كثانييما ىك الحمـ بالبطكلة 
 الممحمية يفجرىا طمكح إنساف عصامي. 

اجساف شديدم االلتصاؽ بحياة ىذا الكاتب أـ ال يظٌؿ التعبير كسكاء أكاف الي
الركائي عنيما في غاية الصعكبة، ليس ألف إفضاء العصامية إلى البطكلة غير 
متاح بمعزؿ عف ركح الجماعة، إنما ألف الممحمية في األساس تتطمب شكبلن 

أفعاؿ كقد جماليان يؤدم عدـ إتقانو إلى تداعي بنية الشخصية كما تقكـ بو مف 
تبيف بأف حنا مينة يستند في التقنية الركائية التقميدية عمى تجاربو الخاصة، 

 كتستجيب ىذه التقنية لغايتو في تصكير الحياة. 
كيقكؿ إنو كتب الركاية حتى قبؿ أف يكٌكف عنيا مفيكمان كاضحان غير أف الشكؿ 

مى القارئ جماليان التقميدم الذم يعتمده ال يقمٌؿ مف شأف ركاياتو كال أثرىا ع
كمعرفيان، فقيمة الشكؿ مرىكنة بالقدرة اإلبداعية لمكاتب كلك تعمقنا في استخداـ 

الستخمصنا معاني في صالحو منيا ريادتو  ائف المتعمقة بكتابات حنا مينةالقر 
 لمركاية الكاقعية إف لـ يكف في الكطف العربي ، ففي سكرية عمى األقؿ. 

بمجادلتو اكتشاؼ عبلقات غنية بيف اإلنساف العربي  ذلؾ أنو مٌيد آلفاؽ جديدة
كمحيطو الطبيعي كالبحر خاصة كليذه العبلقات أىمية بالغة ال يزيحيا استحساننا 
لكيفية تجسيدىا أك استيجاننا لو، فمكؿ بداية ثغراتيا كأم حكـ غير مستند إلى 

 النص المٌحمؿ بمكضكعية، كدقة منيجية ال يدخؿ أرض النقد ثانيان. 
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فالتحميؿ الشامؿ لنسيج الركاية ىك الذم يضعنا عمى حقيقة المقكالت الجمالية 
التي تتجابو الشخصيات باسميا، مكٌحدة عناصر البنية الركائية لئليحاء بالفكرة 
الجمالية، باعتبارىا أساس الركاية المتضمف تقكيـ الكاتب لمكاقع، كتفسيره 

شاعر كالعكاطؼ التي يثيرىا فيو لظكاىره. كتنتقؿ إلى القارئ عبر جممة الم
دراؾ عبلقاتيا. كنمقي الضكء عمى ركاية "الياطر" لحنا مينة  استيعاب الركاية كا 
ككيؼ كانت مكىبتو في جعؿ طاقتيا التعبيرية تعادؿ فكرتو، كمثمو العميا الجمالية 

حيث يحٌدد المثؿ األعمى لمحرية ل كحدة الركاية شكبلن كمضمكنان. عمى مستك 
 (ُ)ذه الركاية حيث تحكي ىذه الركاية قصة حكت يدخؿ ميناء مرسيفمضمكف ى

يخرجو الصياد زكريا المرسنمي كيفرغ جكفو ثـ يبيع أحشاءه لمخمار اليكناني 
كأف الخمار خدعو، أف األحشاء كانت تحكم مجكىرات.  "زخريادس" كاعتقادان منو

طئ المتكسط كيبقى يقكـ الصياد زكريا بشؽ بطف الخٌمار كييرب إلى غابة عمى شا
تحت كطأة الرعب كتبكيت الضمير عدة أشير فيخكض صراعان متعدد الجكانب ضد 
الطبيعة، كالكحدة، كضد ذاتو كىك المتأرجح بيف نكازع الخير كالشر كبفضؿ تعمقو 
بشكيبة الراعية التركية كحبو ليا يجد بعض التكازف الداخمي كفي النياية يعكد إلى 

ا. مف حكت آخر دخؿ ميناءىا بعد الحكت األكؿ الذم كاف مدينتو مرسيف لحمايتي
فنبلحظ في عرض مجريات الركاية بأنيا تستند إلى سببان في الجريمة التي ارتكبيا. 

فكرة الصراع الذم يأخذ شكبلن نفسيان يكحي بأعماؽ البطؿ المضطربة كتكتسب فكرة 
ة جمالية كلك أنيا الصراع ىذه النصيب األكفر كىذا ما يعطي قصة الركاية سيركر 

لـ تسجؿ الحالة النيائية لمقصة في الركاية التي تعمف تغير البطؿ مف حاؿ إلى 
حاؿ بيد أنو حالما يرل قكة محكلة أخرل تؤثر في مكقؼ البطؿ كيتجمى ذلؾ في 
العبلقة بيف البطؿ كمدينتو التي ىرب منيا كفجأة عاد إلييا دكف تردد أك خكؼ 

دخؿ ميناءىا ىكذا الركاية دكف أم تكضيح لصيركرة عندما سمع أف حكتان آخر 
البطؿ كال لمستقبؿ الراعية التركية التي أحبيا لذا تبقى الحاؿ النيائية مفتكحة تترؾ 
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ٌكف السيركرة إمكانيات عديدة أماـ خياؿ القارئ كي يؤلؼ كحدة الصكر التي تك
ت حنا مينة مكانة تبيف لدينا بأف لمطبيعة في ركاياكمف ىنا يالجمالية لمركاية. 

ىامة، عمى مستكل الشكؿ كالمضمكف، كال نحسب أف ىذه المكانة نابعة مف 
المناظر الطبيعية الفسيحة التي يقدميا الكصؼ كحسب، إنما عمى نحك خاص، مف 
القيـ الرمزية التي تكحي بيا الطبيعة أك مف كجية نظر "مينة" عنيا كأسمكب 

رض مفيكمو الماركسي عف العالـ كالككف. تفاعمو معيا، إذ يتخذ منيا كسيمة لع
فاإلنساف في صكرتو الركائية ىك كائف الطبيعة كالمكافح ضٌدىا يرفعو الكاتب إلى 

كىكذا يتطابؽ عنده مفيكـ البطكلي مع درجة مف فيض القدرات اإليحائية. أقصى 
م مفيكـ اإلنساف الشامؿ الذم ييعرفو الماركسيكف بأنو "طبيعة كاممة "، فيك ينطك 

عمى طاقات الطبيعة كالحياة جميعان، كعمى ما في العالـ كمستقبمو، لكنو يحكؿ 
الطبيعة إلى إرادة كحرية كبالمقابؿ نجد الطبيعة في ركاية "المذنبكف" لفارس 

جممة ما يمٌزؽ اإلنساف  زرزكر ترمز إلى االستعباد كالقير، إذ تتضٌمف صكرتيا
كالطبيعة عند زرزكر كتمؾ الكحدة فمماذا ىذا الطبلؽ بيف اإلنساف كيسحقو. 

إننا ىنا، أماـ رؤيتيف إلى العالـ، فارقة كالتفاعؿ عند "حنا مينة"؟ المنطكية عمى الم
كأماـ مكىبتيف مختمفتيف تتعرضاف لمكضكع كاحد ىك الطبيعة، كمف المنطقي أف 
ؿ نقع عمى تعبيريف تتبايف دالالتيما الذكقية كالفكرية بحسب المؤىبلت الذاتية لك

مف الكاتبيف المذككريف، كما الطريقة المتميزة في اإلبداع إال عبلقة عمى تمؾ 
المؤىبلت، "فالذات تعكس كؿ تنكع المكاىب ك ثرائيا" مف خبلؿ ابتكار الشخصية 
الركائية النمكذجية باعتبارىا "فعبلن متفردان لنشاط الفناف اإلبداعي" كفي النياية ال 

يعة كحدىا شرحان مكضكعيان كافيان لمعكامؿ التي تتحكـ تعطي الذاتية كحدىا كال الطب
بكالدة العمؿ الذم يترجـ في جكىره جدلية العبلقة بيف الذات كالمكضكع ميما 

ربما كاف ما بحثناه مف ميزات  ف يمتـز جانب التجرد ك الحيادية.حاكؿ الفناف أ
ميا لكال مسألة اإلبداع الفني كخصائصو، كافيان إلضاءة جكانب المسافة الجمالية ك
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أخيرة كانت مداد جدؿ نقدم كاسع حكؿ ىدؼ الفناف مف إبداعو كقد بيف لنا النقاد 
 حكؿ ىذا المكضكع دائرتيف أساسيتيف 

األكلى: ىي نظرية الفف لمفف التي ال يرل دعاتيا مف كظيفة أخرل لمعمؿ الفني 
 غير إنتاج "التقنية المتناغمة" فيي بمثابة القاعدة لمشكؿ. 

الدائرة الثانية : فقد القت مف تبايف اتجاىاتيا في تقكيـ كظيفة الفف ما القتو أما 
التيارات الفمسفية كاالجتماعية، النفسية كالجمالية ك ال ريب في أف استقصاء ىذه 
االتجاىات سيبدك أمران فيو تزٌكد مع قمة الجدكل أماـ تحميؿ االفتراضيات الكاقعية 

، أف اإلبداع الفني فف منبع لممتعة الجمالية لئلنسافلعف الدكر االجتماعي لمفف، فا
استجابة لحاجة اإلنساف إلى المعب فالفناف يمعب كىك يبدع نماذج تعيد إنتاج 
الكاقع بمشابيتو، كيعيد المتمقي بناء ىذه النماذج في خيالو، كيدرؾ معنى الكجكد 

ىذا النشاط  عبر متعة المشاركة في العمؿ الفني كالعيش في عالمو، كال يككف
فارغان في المعنى أك صرفان مجانيان لمكقت، أك متعة بسيطة بالتمرف عمى عمؿ إال 
حينما ال يتمخض عف إبداع كتمًؽ لئلبداع فحينئذو يتخذ النص الفناف بيعديف يؤكد 
أكليما المسافة الجمالية بيف عممو كالكاقع كيكحي ثانييما بجكىر ما يحكـ الكاقع 

ب تصريحات الكتاب الكاقعييف السكرييف كنظرتيـ بيف الكظيفة كنمقي في ىذا الجان
ف كانكا أقرب إلى المنيج الماركسي في  االجتماعية كالكظيفة النفسية لمفف كا 
دعكتيـ إلى فف ممتـز بقضايا المجتمع كىمكمو فنجد "حنا مينة" المعركؼ بعقيدتو 

م ييفرغ فيو تجاربو الماركسية يجد في العمؿ الفني غاية تخٌص الفناف الفرد الذ
 الفائضة، كمف ثـ فيك يقـك بكظيفة تصعيدية. 

كيعتبر عبد السبلـ العجيمي الفف ىركبان مف الحياة الضارية المخيبة لآلماؿ كال 
يحاكؿ أف يذىب إلى أبعد مف ذلؾ لنعرؼ مدل اقترابو مف التصعيد غير أف كجية 

عمى أف األىـ في د النفسية". ينا" متضمنان "بالعقبيا "حنة م أكلىنظره كتمؾ التي 
ىذا المضمار ىك بياف ىدؼ الفف في ضكء التقكيـ الجمالي الذم ينطكم عميو 
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العمؿ الفني كالذم ينقؿ لنا ذكؽ الفناف. كلما كاف الذكؽ يشمؿ عنصران عاطفيان 
عمى الصعيد الجمالي سيتجمى في الفناء سكاء أكاف بالرضا أـ بالسخط فإف مكقؼ 

ألكؿ: ماثؿ في تقبيح المكاقؼ إلبراز جانبيا السمبي بما يكحي شكميف. الشكؿ ا
بجعؿ القيـ الجمالية لمكاقع القائـ مكطنان لمشكؿ فحيثما يشاء الفناف تجسيد قبح 
العبلقات غير اإلنسانية في المجتمع يصكر الصراع بيف أناس أحياء كظركؼ 

ة في الركاية ىامحياتيـ المجيظة لمعنى كجكدىـ. كقد اتخذ رفض القبيح مكانة 
يجٌر كراءه فاآلغا كالبيؾ كالدركي ليسكا سكل رمكز لمقبح كما الكاقعية السكرية. 

لكف مف ىذه النقطة تتبايف نكايا الكتاب أنفسيـ، إذ يكتفي مف شركر عمى الحياة. 
 بعضيـ كفارس زرزكر، كعبد السبلـ العجيمي بتحديد مكضع القبح لمقارئ. 

ذا الشكؿ مقدرة الفناف عمى البحث فيما كراء القبح عف الشكؿ الثاني: يظير في ى
 تجميؿ المكاقؼ كتغميب جانبيا اإليجابي. 

كفي ىذا الحاؿ يصكر الكاقع، غالبان عمى ىكل ما ينبغي أف يككف في نظره، كليس 
كما ىك كائف. لذلؾ يسعى إلى تمجيد جمالو عبر شخصية نمكذجية، أك مكقؼ 

 نمكذجي كذلؾ. 
لجماؿ المركـ في صكرة صياد مرة، كفي صكرة بحار شجاع مٌرة كقد جاء ىذا ا

أخرل عند حنا مينة كجسده أحمد يكسؼ بفبلح كفبلحة ثائريف كنبيؿ سميماف 
بعامؿ شيكعي عمى حيف أف ىاني الراىب رآه في صكرة فدائي تشرح طريقة إبداع 

الشكؿ األكؿ  ىذيف الشكميف طبيعة المسافة الجمالية بيف الركاية كالكاقع فإذا كاف
يمثؿ محاكاة صادقة إلى حٌد ما ، فإف الشكؿ الثاني ميعادؿ جمالي كما ىك مقبَّح 
كمع ذلؾ يترابط أحد الشكميف في العمؿ الفني، ترابطان جدليان مع الشكؿ الثاني 
كترابطيما في ذاتو، قيما جمالية معرفية كبيرة ذلؾ أف تقبيح الكاقع كتجميمو سمتاف 

الفف ، كمف أجؿ إبداع الجماؿ، ينبغي عمى الفناف كما يقكؿ جذريتاف مف سمات 
 "كامي"  "أف يرفض الكاقع كيعمي شأف بعض سماتو في الكقت نفسو". 
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كيجدر بنا أف  نثبت فكرة جكىرية ىي أف المقكالت الجمالية في الركاية الكاقعية 
ل حنا السكرية شديدة االلتصاؽ بالمقكالت األخبلقية، كلـ ينفرد لشرح ذلؾ سك 

مينة الذم يؤكد متفائبلن أف الصراع بيف العدالة كالظمـ سينتيي بانتصار العدالة 
كيدقؽ حكمو قائبلن "سينتصر الخير مع الزمف" تمؾ ىي حاؿ "زكريا المرسمني" بطؿ 
"الياطر" الذم انتصرت في داخمو األخبلؽ كالمشاعر اإلنسانية عمى نكازع الشر. 

كت، رمز االستعمار، إنما "قتؿ الشر ليس إال" كىذا إضافة إلى أنو عندما قتؿ الح
ما أضاؼ إلى سمات الفف كاحدة أخرل تقكـ عمى الترابط بيف الجمالي كاألخبلقي 
في العمؿ الفني، كاألدبي خاصة، ألف األدب أكثر التصاقان باإلنساف، فحينما تككف 

رة في القيـ االجتماعية منعكسة عف مصالح فئات اجتماعية متصارعة كمصكٌ 
األدب، فمف المنطقي أف تختمط القيـ األخبلقية كالسياسية كالدينية بالقيـ الجمالية، 

و بقكلو:  كقد شرح "سارتر"  "عمى الرغـ مف أف األخبلؽ شيء كاألدب ذلؾ ككضحَّ
شيء آخر ففي عمؽ الكازع الجمالي نحيط بالكازع األخبلقي" كآية األمر أنو لما 

لئلنساف كتنكع أصكات نفسو الداخمية، فكؿ عمٌؿ فني  كاف الفف تجسيدان تمثيميان 
ئلنساف إال قيمة أخبلقية ناجح آيؿه بالنتيجة إلى تعددية القيـ. كما معرفة اإلنساف ل

يقكؿ شارؿ دكبكس "تعريفنا لمعمؿ األدبي يعني أننا نعٌرؼ الركح التي  بذاتيا.
تٌسـ المسافة الجمالية أبدعتو .. فركح الكاتب ىي التي تبلمس أركاحنا". كىكذا تر 

يرادىا  بكؿ ىذه األبعاد، كربما بغيرىا كلكف يبقى األفؽ مفتكحان أمامنا لمبحث عنيا كا 
دليبلن عمى خصكصية الفف مف الككف الكبير كالكاسع، فالفف ال يقاس بالككف، ألنو 
أككاف تشمؿ ككننا كما تعطيو لو دالالت كثيرة ال يمكف حصرىا عندما ستنصب 

فف عف الحياة كسيفقد اإلنساف القدرة عمى استيعاب معاني الجماؿ في سيتكقؼ ال
 ذاتو كفيما حكلو. 
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 السادس الباب
 الخامس الفصل

 الخطابة 
 وأنواعها ةالحديث العربية

في سبيؿ تكفرت لمخطابة في ىذه الفترة عكامؿ عديدة دفعت بيا أشكاطنا مقدمة: 
الرقي، حتى تجاكزت مرحمتي االنتعاش كالنشاط إلى مرحمة التألؽ كاالزدىار، 
كبرغـ أف أىـ أنكاع الخطابة في ىذه الفترة كانت األنكاع السياسية، كالقضائية، 

فقد ارتقى كؿ نكع مف  -كىي األنكاع التي عرفت مف قبؿ-كالدينية كاالجتماعية 
احت لو ظركؼ تمؾ الفترة مف عكامؿ الرقي، تمؾ األنكاع رقيا ممحكظنا بما أت

 كقد تعددت أنكاع الخطابة في ىذا العصر ككسائؿ االزدىار.

 الخطابة السياسية:-أكالن 
أما الخطابة السياسية، فقد أتيح ليا ىذا الشعكر الشديد بالحرية، كاالعتزاز البالغ 

لنشاط ، كما أتيح ليا اُُٗٗباألكضاع الديمقراطية، مما أعقب ثكرة سنة 
السياسي الزائد، كالصراع الحزبي العنيؼ، مما أعقب نيؿ الببلد لبلستقبلؿ الشكمي، 
كفكزىا بالدستكر الشييد، ثـ فتحيا لمبرلماف المضطيد، كغرقيا في الحزبية 

كقد كانت كؿ ىذه العكامؿ مما منح الخطاب السياسية مزيدنا مف النشاط  المتناحرة.
رت في المجاليف الرسمي، كغير الرسمي كما لـ كمزيدنا مف التجكيد، حتى ازدى

كانت  -الذم كاف يتمثؿ في البرلماف-ففي المجاؿ الرسمي  تزدىر مف قبؿ.
الخطابة السياسية كسيمة الحككمة لبسط خطتيا، كاإلقناع بسياستيا كالدفاع عف 
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ا كسيمة المعارضة ضد الحككمة،  مكقفيا، ككسب الثقة بيا، كما كانت الخطابة أيضن
ضاعة ما تناؿ مف ثقة. في  تفنيد ما ترسـ مف خطة كنقض ما تتخذ مف سياسة، كا 

كانت الخطابة السياسية مف  -كىك أفسح المجاالت-كفي المجاؿ غير الرسمي 
أقكل كسائؿ األحزاب في كسب األنصار، كىزيمة الخصكـ كمحاكلة الكصكؿ إلى 

سية، كيقيـ المؤتمرات األىداؼ، فالحزب غير الحاكـ، كاف يعقد االجتماعات السيا
الشعبية، ليعرض أخطاء الحككمة، كيبسط أىدافو في السياسة، كيسرد كعكده إذا 
حكـ، كؿ ىذا عمى ألسنة الخطباء المحاكليف لكسب الجماىير بالكممة المنطكقة 

أك األحزاب -كفي كثير مف األحياف كاف يحاكؿ خطباء الحزب الحاكـ  اآلسرة.
ياسة الحككمة، كأف يبرركا مسمكيا، كيسندكا كضعيا، أف يدافعكا عف س -الحاكمة

كما كانكا يحاكلكف تضخيـ أخطاء خصكميـ، كتشكيو مسمؾ معارضييـ، كؿ ىذا 
في مؤتمرات كاجتماعات، تصؿ أحياننا إلى حد الطكاؼ بالببلد كالتكجو بالحديث إلى 

الخطابة  كمف ىنا ازدىرت، الجماىير، التي إف لـ تحتشد حشدتيا السمطات قسرنا!!
السياسية، كأصبحت مف أىـ األسس التي يقكـ عمييا الساسة، كيكزف بيا رجاؿ 
الحكـ، حتى ليككف قسط كبير مف نجاحيـ كالتفاؼ الجماىير حكليـ راجعنا إلى 

غير أنو يبلحظ أف ىذا النكع مف الخطابة كاف يعتمد غالبنا عمى  قدرتيـ الخطابية.
حساف األداء، كقك  ة التبلعب بعقكؿ الجماىير، عف طريؽ التأثير تجميؿ الصياغة كا 

أحد  -في األعـ األغمب-الحسي كالتحايؿ المفظي، فكاف الخطباء السياسيكف 
كيعطي  رجميف: األكؿ رجؿ حكـ، يبسط خططنا ال ينفذ منيا إال أقؿ مف القميؿ،

كعكدنا ال يكفي مف بينيا إال بالنزر اليسير، ككؿ ىمو أف يدافع عف كضعو ككضع 
كمتو بالحؽ حيننا، كبالباطؿ في كثير مف األحاييف، كالثاني رجؿ معارضة، غايتو حك

أف يزحزح الحككمة القائمة، كىدفو أف يسقط الحزب الحاكـ، كذلؾ لكي يثبت حزبو، 
كتتكلى الحكـ جماعة مف فريقو، ككاف ذلؾ كمو يبعد بالخطابة السياسية كثيرنا عف 

اننا مف خداع البيرج كتضميؿ الشعكذة، كمف دقة الصدؽ كنبؿ اليدؼ، كيدنييا أحي
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ىنا كانت أىـ أدكاتيا ىي تمؾ األدكات المتصمة بإثارة العكاطؼ، كأبرز سماتيا ىي 
تمؾ السمات المرتبطة بالمعب بالمشاعر، فكانت تعتمد قبؿ كؿ شيء عمى العبارة 

كألفاظ ممة المنغمة كالمفظة التي ترتبط بمعناىا مشاعر الجماىير، جالرنانة، كال
االستقبلؿ كالحرية، كالدستكر كالديمقراطية، كالبرلماف كالشعب، كالجياد 

 كاالستشياد، كما إلى ذلؾ.
ىذا كقد كاف أبرع الخطباء السياسييف في أكائؿ تمؾ الفترة، خطيبنا عرفناه في الفترة 
السابقة مف أبرز خطباء الجمعية التشريعية، ثـ أحد زعماء الثكرة المصرية التي 

مت بيا تمؾ الفترة، ىذا الخطيب ىك سعد زغمكؿ، الذم كصؿ إلى الذركة في خت
فقد  -بالمفيكـ الذم كانت تعنيو السياسة في ذلؾ الحيف-الخطابة السياسية 

 عرؼ بقدرة فائقة عمى التأثير ككسب المكاقؼ عف طريؽ الكممة الممقاة في الجمكع
فت لو كسائؿ فريدة في ىذا ، كعر {وما بعدها. 575سعد زغلول لعباس العقاد ص} 

الشأف، تشخص في جممتيا أىـ سمات الخطابة السياسية في ذلؾ الكقت، كقد 
اعتبر سعد لذلؾ النمكذج لخطباء السياسة، حتى إف معظـ الخطباء السياسييف 
بعده قد تأسكه، كبمغ ببعضيـ االفتتاف بو أف قمدكه حتى فيما عيب عميو مف 

تازة، فقد كاف سعد مثبلن يقطع الجمؿ إلى كممات، خصائص ال تتفؽ كالخطابة المم
السياسييف بعده  أك تراكيب يقؼ عمى آخر كؿ منيا بالحركة، فجاء بعض الخطباء

كساركا عمى الطريقة نفسيا، ككاف سعد كذلؾ يكشي خطبو بالسجع، كخاصة 
الخطب المعدة، فجاء بعض المفتكنيف بسعد كطريقتو، كنيجكا النيج نفسو، بؿ 

فى النحاس التي كاف كثير منيا طفيو كثيرنا، كنجد صكرة لذلؾ في خطب مص بالغكا
مف التكمؼ  مقطعة، يسيطر عمييا سجع فييا كثير -أك كممات-أجزاء جمؿ 

مكـر عبيد، الذم كاف  -بعد سعد-ككاف مف أنبو الخطباء السياسييف  كاالفتعاؿ.
يـ، كقد كاف مكـر مف أىـ خصائص خطبو، المجكء إلى االقتباس مف القرآف الكر 

تككف لو صمة بالقرآف أف في ذلؾ ماىرنا أشد الميارة، حيث كاف مسيحينا شأنو إال 
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الكريـ، فاستشياده بكتاب اإلسبلـ األكؿ كاقتباسو منو، يجذب إليو مشاعر 
الجماىير المسممة الغفيرة، كيحمميا عمى اإلعجاب بثقافتو كسماحتو كأخكتو!! كقد 

خر خطى سعد في السجع، ككاف يمتـز ىذا السجع في كاف مكـر يتأسى ىك اآل
بعض خطبو التزامنا، كيتفنف فيو تفنننا، حتى ليجعؿ بيف السجعات الرئيسية سجعات 
فرعية، كلكف ذلؾ كمو مع ذكاء كفف كميارة، تبعد بو كثيرنا عف المزالؽ التي تكرط 

 فييا بعض مف قمدكا سعدنا دكف أصالة.
لفترة، كمع نشأة جيؿ جديد مف السياسييف، نجد كفي النصؼ الثاني مف تمؾ ا

طائفة مف الشباب تممع في ميداف الخطابة السياسية، كال تمتـز طريقة سعد كال 
ا، في الميؿ إلى إثارة العاطفة كالتبلعب  طريقة السياسييف القدماء عمكمن
نما تميؿ ىذه  بالمشاعر، كالجنكح إلى المحسنات التي في مقدمتيا السجع؛ كا 

ئفة مف الشباب كثيرنا إلى مخاطبة العقكؿ كاإلشارة إلى التاريخ، كخاصة تاريخ الطا
الثكرات كالحركات السياسية الناىضة، كما تعمد إلى بسط الحقائؽ السياسية 

دكف إغفاؿ لجكانب  كاالقتصادية كاالجتماعية، كؿ ذلؾ في دقة ككضكح كترسؿ،
يمثؿ ىذا النكع أحمد حسيف،  الحرارة العاطفية، كالتدفؽ الخطابي اآلسر، ككاف

  كفتحي رضكاف.
كمف أمثمة الخطابة السياسية تمؾ الخطبة التي قاليا سعد زغمكؿ في حفؿ أعضاء 
مجمس الشيكخ، الذم أقامو لو ىؤالء األعضاء بعد انتخابيـ ألكؿ مرة سنة 

 ، كالتي يقكؿ فييا:ُِْٗ
مة المممكءة كقارنا، كعمى "أييا السادة شيكخنا الكراـ: أشكر حضراتكـ عمى ىذه الحف

ىذا التركيـ الجامع ألسباب البيجة كالسركر، كأشعر في نفسي بخجؿ شديد عندما 
أتصكر أف شخصي الضعيؼ ىك مكضكع ىذا االحتفاؿ الشائؽ، كأنو المعنى بمدح 
خطبائكـ كالمقصكد مف ثنائكـ، اعتقادنا مني أني دكف ما تصفكف، كال شؾ أنكـ 

إنما تنظركف إلي بالنظرة العاطفة، ال بالنظرة  مكـ، كأنكـتغرفكف لي مف بحار فض
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"كبعد فإني  الكاشفة، جزاكـ اهلل أحسف الجزاء، كأقدرني عمى أف أستحؽ ىذا الثناء.
أىنئكـ مف كؿ قمبي بالثقة التي اكتسبتمكىا مف الببلد.. ألف تؤلفكا مجمس الشيكخ 

نفسي سعيدة بأني أكؿ كزير في أكؿ برلماف في ببلدنا عمى الطراز الحديث، كأعد 
مصرم لحككمة دستكرية، تستمد قكتيا مف إرادة الشعب، كتستند في بقائيا عمى 

"ستصبح ىذه المبادئ بعد يكـ كاحد نافذة المفعكؿ فينا، كيصبح ..... ثقة نكابو
أمر الكؿ لمكؿ، كيشعر كؿ مصرم أف حياتو كحريتو كشرفو كمالو ككلده، كؿ ذلؾ، 

، كأف عمى القانكف حارسنا قكينا أميننا ىك البرلماف، كأف تحت حماية القانكف
 البرلماف تحت حراسة أمة يقظة، كالكؿ في ذمة اهلل كعنايتو.

كلة أما نكاب الببلد، كأف عمييا أف تبرر ؤ "بعد يكـ كاحد تجد الكزارة نفسيا مس
ل أعماليا العامة أمامكـ، كما تبررىا أماـ ضمائرىا الخاصة، كتشعر مف جية أخر 

كلية الممقاة عمييا؛ لكجكد قكة بجانبيا تقاسميا ىذه المسئكلية، ؤ بخفة ثقؿ المس
 كما تشاطرىا النظر في إدارة أمكر الببلد.

"بعد يكـ كاحد يحؿ احتراـ الحككمة محؿ الخكؼ منيا، كيشتد القرب منيا بعد البعد 
العامة، عنيا؛ إذ يستيقف الكؿ أنيا ليست إال قسمنا مف األمة تخصص لخدمتيا 

حسب القانكف كالمبادئ الديمقراطية، كأف لكؿ كاحد حصتو فييا مباشرة أك 
 بالكاسطة، فيبذؿ الكؿ جيكدىـ في معاكنتيا عمى القياـ بميمتيا الخطيرة.

"كأكبر ىذه الميمات شأننا، كأخطرىا قدرنا كأشغميا لعقمي كلبي، ىي ميمة االستقبلؿ 
مة ميمة القياـ باإلصبلحات الداخمية، كحؿ التاـ لمصر كالسكداف.. يتمك ىذه المي

ما عقده الماضي مف المشكبلت، كتذليؿ ما أقامتو السياسات مف العقبات في 
 طريقنا، كما ىذا بالينات اليينات.

" ... فعمى الذيف يحمميـ فرط الحب لمببلد عمى تعجمنا أف يتريثكا بنا كيتميمكا؛ 
كقتو ككسائمو، كعمييـ أف يعتقدكا كؿ  ألف طبيعة األشياء تأبى الطفرة، كلكؿ شيء

االعتقاد أف ىناؾ عقكال مشغكلة بيذه المياـ، كعزائـ معقكدة عمى معالجتيا، كأف 
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التأخير فييا ليس قصكرنا أك تقصيرنا، كلكنو جرل مع الطبيعة عمى حكميا. 
، كثباتنا في الخطة،  كليتأكدكا أننا نزداد كؿ يكـ قكة في اإلرادة، كمضاء في العـز

عمى الصالح العاـ، فميصبركا، إف اهلل مع الصابريف، كليثقكا بنا، إننا ال  ةكغير 
نقصد إال خيرىـ، كال نفتر طرقة عف خدمتيـ، كال نترؾ فرصة تمر حتى ننتيزىا 

 ". لبمكغ المراد، حقؽ اهلل أممنا، ككفقنا جميعنا إلى الرشاد

 الخطابة القضائية : -ثانيان 
ذا كانت الخطابة السيا سة قد ازدىرت ازدىارنا مشكبنا بكثير مف العيكب التي كا 

، فإف الخطابة القضائية قد -كىي ركح الصراع السياسي-فرضتيا ركح الفترة 
ا، كارتقت رقينا سامينا، حتى اكتممت أىـ مقكماتيا كرست  ازدىرت ازدىارنا خالصن

كقد  رائعة.صبحت منذ تمؾ الفترة مف جممة التقاليد القضائية الأأقكل دعائميا، ك 
تضافرت عكامؿ مختمفة، عمى منح الخطابة القضائية ىذا المستكل الرفيع. ككاف 
في مقدمة ىذه العكامؿ، استقرار تقاليد القضاء الكطني بعد استكماؿ مراحمو كسيره 

 -بعد جيؿ الركاد-نحك تماـ تمصيره، ثـ ظيكر جيؿ مف رجاؿ القضاء الممتازيف 
المستكعبة قدرة بيانية، كخطابية رائعة، كذلؾ لما ليـ يجمع إلى الثقافة القانكنية 

مف صمة كثيقة بالتراث العربي كعيكف أدبو، كذلؾ كاف مف أىـ العكامؿ التي منحت 
الخطابة القضائية االزدىار، كالرقي في تمؾ الفترة، ما كاف مف ممارسة رجاؿ 

ا حفمت بو مف القضاء لعدد مف القضايا الكبرل، التي خمفتيا طبيعة المرحمة، بم
كانت ىذه القضايا فرصة لمقضاء ليمارس عممو عمى  معارؾ سياسية ككطنية، فقد

مستكل رفيع، ككانت الخطابة القضائية مف أىـ كسائؿ القضاء في تمؾ القضايا، 
 حيث كانت سبلح المعركة لبلدعاء، كالدفاع عمى السكاء.

ا عمى قكة الحجة، كدقة الفيـ كقد كانت الخطابة القضائية في تمؾ الفترة تعتمد كثيرن 
لمنصكص، كبراعة التفسير لممكاد، كسعة اإللماـ بالقانكف، ككفرة االطبلع عمى 
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التاريخ، ىذا باإلضافة إلى إحكاـ العبارة كجماؿ الصياغة، كركعة التصكير كقكة 
التأثير، كذلؾ كانت أميؿ إلى الترسؿ كأبعد عف المحسنات، بخبلؼ ما كانت عميو 

كقد تألؽ مف بيف الخطباء  لسياسية، كخاصة عند سعد، كمف حاكمكه.الخطابة ا
القضائييف عدد كفير مف أمثاؿ: أحمد لطفي كصبرم أبك عمـ كعبد الرحمف 

 الرافعي، كمكـر عبيد، ككىيب دكس.

 :الخطابة الدينية-ثالثان 
 ازدىارنا رائعنا، كلمع في ميدانيا طائفةالخطابة الدينية في ىذا العصر ازدىرت  

ا، بؿ أرسكا تقاليد جديدة  أسيمكا في الحياة العامة بخطبيـ الدينية إسيامنا عظيمن
لمخطابة الدينية، حيث جعمكىا تقرب مف الفكر الصحيح، كتدنك مف المنطؽ 
العممي، كتمتزج بالثقافة الكاسعة، ىذا إلى جانب البياف المشرؽ كالعاطفة 

قد كانت ىناؾ أسباب عديدة أدت إلى ك  الجياشة، كالتدفؽ األخاذ كالركحية الشفافة.
 :ازدىار الخطابة الدينية في تمؾ الفترة، كمف أىـ تمؾ األسباب

 تقدـ التعميـ الديني تقدمنا ممحكظنا، بسبب إصبلح األزىر،  -ُ
 االىتماـ بالدراسات الدينية في عدد مف المعاىد العالية غير األزىر.-ِ
كخاصة في النصؼ األخير مف -ميا تقدـ الحياة األدبية عمكمنا؛ كاتجاه أعبل-ُ

 إلى المكضكعات اإلسبلمية، -تمؾ الفترة
اىتماـ بعض الصحؼ بالمناسبات المتصمة باإلسبلـ؛ كاستكتاب كبار األقبلـ  -ِ

 في ىذه المناسبات
فيذا كمو قد فتح لمخطباء الدينييف آفاقنا جديدة، كأمدىـ ببياف حي؛ ككجو  

 أسمكبيـ الخطابي، كجية أرقى.
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أليؼ عدد مف الجمعيات الدينية؛ التي كانت ليا بدايات طيبة في التكجيو ت -ْ
الديني كالتعبئة الركحية، كالتي كانت الخطابة مف أىـ أدكات القائميف عمييا في 

 تحقيؽ ما يقصدكف مف أىداؼ.
كقد لمع مف بيف الخطباء الدينييف في تمؾ الفترة عدد مف الشيكخ المتأدبيف 

المراغي، كالشيخ شمتكت، كما لمع عدد مف القائميف عمى المستنيريف كالشيخ 
ع كثيريف بطريقتو كخصائص بعض الجمعيات الدينية، ككصؿ بعضيـ إلى حد طب

ككاف مف أىـ مميزات الخطابة الدينية في تمؾ الفترة ابتعادىا نيائينا عف  أسمكبو.
بالدنيا،  ديفمف القكالب، ثـ اتجاىيا إلى ربط ال ةالمحفكظ مف المكاعظ كالمكركر 

كعدـ الفصؿ بيف اإلسبلـ كالسياسة، ثـ محاكلة إبداء الرأم في أكثر القضايا 
الكطنية كالقكمية، كمعظـ المشكبلت المعاصرة مف دستكرية كاقتصادية كسياسية، 
كالبحث لذلؾ كمو عف سند مف اإلسبلـ، أك رأم في كتاب اهلل أك سنة رسكلو، أك 

ناحية المكضكعات، أما مف ناحية األسمكب،  ، ىذا مفالصالح مأثكرات السمؼ
أسمكبنا مترسبلن جيدنا، يجنح كثيرنا إلى االقتباس مف القرآف  -في جممتو-فكاف 

لى االستشياد بأخبار النبي النبكم الشريؼ كالحديثالكريـ،  صمى اهلل عميو ، كا 
بية، كالسمؼ الصالح، كيعتمد في جمالو عمى الجزالة العر الكراـ كالصحابة كسمـ؛ 

كالجممة القرآنية، كالبياف الذم عرفناه عند خطباء اإلسبلـ في عيكد االزدىار، ىذا 
مع التدفؽ كالجيشاف كالحرارة العاطفية، كخاصة عند بعض زعماء الجمعيات 

 الدينية الذيف كانت الخطابة مف أبرز مقكمات شخصياتيـ، كأىـ كسائؿ دعكتيـ.

 :الخطابة االجتماعية-رابعان  
دىرت ىي األخرل، نتيجة لنمك المجتمع كازدياد مشكبلتو كتعدد قضاياه، فقد از  

نشاء  كخاصة بعد االستقبلؿ، كتغمب التيار الفكرم الغربي، ثـ نتيجة لتقدـ الثقافة كا 
عدد غير قميؿ مف الجمعيات، كالييئات التي تعني بشئكف المجتمع كتيتـ 
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أة، أك دعكات البر، المر  بإصبلحو، كالجمعيات المتصمة بقضايا الريؼ أك شئكف
كقد كانت ىناؾ قضايا كثيرة تشغؿ األذىاف، كتتبارل األلسف في  ذلؾ.كما إلى 

نقاشيا عف طريؽ الخطابة االجتماعية، ككاف في مقدمة تمؾ القضايا: قضية 
المجتمع بيف المحافظة كالتقميد، كقضية المرأة بيف البيت كالعمؿ، كقضية اإلصبلح 

 كض كأنجع طرائقو، كما إلى ذلؾ مف قضايا اجتماعية.كأىـ كسائمو، كالني
كقد لمع في ميداف الخطابة االجتماعية طائفة ممف اتجيكا إلى اإلصبلح 
االجتماعي، ككانت ليـ قدرات خطابية ساعدتيـ عمى تكصيؿ أفكارىـ إلى اآلخريف، 
ككاف في مقدمة ىؤالء األستاذ محمد تكفيؽ دياب، الذم كاف يمثؿ الخطيب 

كذج في ذلؾ الحيف، حيث كانت تجتمع فيو مقكمات الخطيب البارع مكىكبة النم
كبير باألداء، فقد  كمكتسبة، مف لسف كحسف بياف، إلى سعة في الثقافة، كاحتفاؿ

كثيرنا بالكقفة، كالحركة، كاإلشارة كحسف التنغيـ، حتى كاف في بعض  ىكاف يعن
حديثنا، كما فيو مف صنعة المكاقؼ أشبو بممثؿ يؤدم دكرنا، منو بخطيب يمقي 

عمى أنو في الجزء األخير مف تمؾ الفترة ظيرت طائفة مف الخطباء  كجمجمة.
البياف الجزؿ،  االجتماعييف يعتمدكف عمى المنطؽ اليادئ أكثر مف االعتماد عمى

كيجنحكف إلى التأثير في الفكر أكثر مما ييتمكف بالتأثير في الكجداف، كيفضمكف 
الحقائؽ، عمى لغة الشعر كالتحميؽ في الخياؿ، كقد كاف مف لغة األرقاـ كبسط 

ألمع الخطباء االجتماعييف الذيف سمككا ىذا المسمؾ إبراىيـ سبلمة، كمظير سعيد، 
المذاف قد جمعا إلى المضمكف الفكرم، كالمنيج العممي قدرة بيانية فائقة، كتدفقنا 

اتصاالن مباشرنا بشئكف الناس،  كقد أدل اتصاؿ ىذا النكع مف الخطابة خطابيِّا آسرنا.
كأمكر حياتيـ اليكمية، إلى جنكح بعض الخطباء االجتماعييف إلى التعبيرات 
الشعبية كاالستعماالت العامية، فجاءت خطبيـ أقرب إلى لغة الشعب، مما يمكف 
أف تسمى معو "بالخطابة الشعبية"، أم التي تقاؿ بمغة الشعب كتعكس ركحو، كقد 

كمف أمثمة الخطابة االجتماعية تمؾ الخطبة  لميداف فكرم أباظة.كاف فارس ىذا ا
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سيج التي قاليا تكفيؽ دياب بعنكاف: "الشباب المصرم خيكط الحاضر كن
ال رجاء في أمة إال أف يككف ليا إيماف، كال  ..."  المستقبؿ"، كالتي منيا قكلو:

نما الميـ أف ، ك ؟"كليس الميـ كيؼ تؤمف في شباب أمة إال أف يككنكا مؤمنيف. ا 
تؤمف، نعـ، كلكف تؤمف بماذا؟ تؤمف بشيء أنت دكنو كتريد أف تسمك إليو، تؤمف 
بقكة تستعيف بيا عمى ضعفؾ، تؤمف بباعث عظيـ مف بكاعث األمؿ كبكاعث 
العمؿ، تؤمف بمثؿ مف األمثمة العميا تريده لنفسؾ فردنا كألمتؾ جماعة، تؤمف بمثؿ 

ؿ كالخكر، تؤمف بمثاؿ عاؿ مف الكرامة يصكنؾ عاؿ مف الشجاعة يصكنؾ مف التذل
 عف كؿ مييف كخسيس.

"أما أنا فكاحد مف الذيف يؤمنكف بالقكة العظمى التي تجمع الصفات الحسنى في 
يماني بو إيماف الضعيؼ بالقكم، كلكف حيف أستمد منو القكة تعالى اسـ اهلل ، كا 

كفكؽ اإلخفاؽ  لغنى،أحس كأني ارتفعت فكؽ المناعـ كالمتاعب، كفكؽ الفقر كا
 ..."  كالنجاح، بؿ فكؽ المكت كالحياة؛ ألني ارتكنت إلى العمد الباقي.
فييا  لليس مؤمننا باهلل مف ال يؤمف بالكطف، أليست مصر كبرل أنعمو عميكـ؟ أجر 

ككثره، كأسبغ عمييا رزقو، ككساىا مف جمالو، كجعؿ ليا السبؽ في األكليف ليمحؽ 
ا في الحاضريف بمنحة التخمؼ لتنيض فتمحؽ بيا المتخمفكف، كامتحني

السابقيف؟.. إف مف جحد نعمتو، كعؽ كنانتو، كاتخذىا سخرية كلعبنا، فيك بربو 
 مف الساخريف".

 الخطابة الحفمية:-خامسان 
نشط في تمؾ الفترة لكف الخطابة الحفمية، كىك ما كاف يمقى في حفبلت التكريـ  

إلى ذلؾ مف مناسبات تدكر حمك شخص أك كالتأبيف كاالستقباؿ كالتكديع، كما 
أشخاص، كال تتصؿ بالجماعة اتصاالن مباشرنا، كىذا المكف مف الخطابة قد عرؼ 
ىك اآلخر مف قبؿ، كلكنو نشط في ىذه الفترة التي يساؽ عنيا الحديث، نتيجة 



 أشكال الخطاب النثري الحديث                                       حسين علي الهنداوي
 

 

126 

لمتقدـ االجتماعي، كمراعاة كثير مف التقاليد كالمكاضعات الراقية، ثـ نتيجة كذلؾ 
راع الذم كاف طابع ذلؾ العصر، ككاف مف نتائجو ظيكر زعامات كرياسات لمص

عديدة، فكاف أعكاف تمؾ الزعامات كالرياسات يتممسكف الفرص تممسنا إلظياره 
الرئيس، كمف كراء ذلؾ تككف الدكافع السياسية  الحفاكة بيذا الزعيـ، أك ذاؾ

 كالحزبية، كتتأجج الصراعات التي كانت تحكـ ذلؾ العصر.
أمراف رئيسياف؛ األكؿ طبيعة  -غالبنا-كقد كاف ىذا المكف مف الخطابة يحكمو 

المكقؼ، كالثاني طبيعة الشخص الذم يدكر حكلو الحفؿ، أما طبيعة المكقؼ 
، إذا كانت القكؿ في مقاـ تكريـ  فكانت تجعؿ مف الخطبة خطبة مدح أك رثاء مثبلن

لحفؿ، فكانت تمكف الخطبة كثيرنا أك تأبيف، كأما طبيعة الشخص الذم يدكر حكلو ا
ميما كاف -كاف مف أىؿ السياسة صبغت الخطبة  بمكف فنو أك طبيعة عممو، فإذا

ذا كاف مف رجاؿ األدب خاضت الخطبة كثيرنا أك قميبلن  -المكقؼ بمكف سياسي، كا 
في أمكر األدب، كؿ ذلؾ عبلكة عمى ككنيا أساسنا خطبة تكريـ أك تأبيف، كعبلكة 

ا عمى   كىؤالء. ءككف قائميا مف أىؿ السياسة كاألدب، أك مف غير ىؤالأيضن
ا تمتزج فيو  عدة خصائص  -غالبنا-كىكذا كانت الخطبة الحفمية تأخذ طابعنا خاصِّ

ف كاف يغمب عمييا طابع المكقؼ قبؿ كؿ شيء،  مف أنكاع مختمفة مف الخطابة، كا 
 ىذا المكقؼ الذم يفرضو مكضكع الحفؿ.

ىـ خطباء السياسة كالقضاء كاالجتماع، باإلضافة إلى رجاؿ  ككاف خطباء المحافؿ
  األدب الذيف كانكا يسيمكف في كؿ ىذه األمكر، أك في أكثرىا بأكفى نصيب.

خطبة مكـر  -التي راعت المكقؼ فحسب-كمف أمثمة الخطابة الحفمية الخالصة 
 عبيد في حفؿ تأبيف سعد زغمكؿ، كالتي يقكؿ فييا:

كىذه الحفمة الحافمة ىي حفمة الزعيـ في مكتو، أم كربي "إذف فقد مات سعد، 
كحفمتو األكلى! كىذه الجمكع الحاشدة قد جاءت لتسمعو خطيبنا محدثنا. ال كربي، 
بؿ حديثنا ييرل! كىذه العيكف المكامع قد أليبيا بريؽ ناظريو، ال كربي، بؿ حرقة 
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ال مظاىر العزة الذكرل! كىذا السككف، كىذا الخشكع، كىذا الجبلؿ، إف ىي إ
كالعظمة لمعزيز العظيـ فينا، ال كربي، بؿ ضريبة المكت فرض عمى كؿ مصرم أف 
يؤدييا مرة بعد أخرل! فقد مات مف كاف حينا في كؿ قمب كأصبحت حياتو شيئنا 

 ييتمى! كقد سكف مف كاف ناطقنا في كؿ لساف، كأصبح الكبلـ فيو دمعنا ييٍزجىى.
ا، كقد اعتاد لساني أال  "لقد دارت دكرة الشؤـ، فشاءت أف أرثي سعدنا باكينا نائحن

ا، فسامحكنا إذا ألح بنا األلـ فضاقت عنو مآقينا، فقد حرمنا  يذكره إال شادينا صادحن
حتى سمكة البكاء عميو في منيتو، كحتى نظرة الكداع إلى جثتو، كحتى خطكة 

كيبكي عمى  التشييع في رحمتو، كقد كاف كاهلل يحنك عمى أشخاصنا في محنتو،
"إذف كقعت الكاقعة التي طالما  ، كال يبغي بنا بديبلن في غربتو.أمراضنا في رحمتو

ىادنا عمييا القدر، كانتزع المكت في لحظة مف ضنت بو األجياؿ متعاقبة، كتعبت 
في صنعو كصكغو العظائـ كالعبر، فكاف ليا عكننا عمى الدىر، ككاف ىك المدخر، 

لقدر، ذلؾ الذم كنا إلى األمس ننادم بو، إذا انطمؽ إذف فقد نفذ السيـ كحـ ا
ذا امتدت إليو يد  ذا التطـ المكج بصخرة عج كانحسر، كا  السيـ إليو ارتد كانكسر، كا 
الحكادث ارتد القدر، عجبنا ىؿ تطاكؿ القبر إلى مكاف فكؽ ىامات البشر؟ أـ أف 

، فتدانت حتى ذلؾ تمؾ العظمة الشامخة لما لـ تجد عمكِّا ترتفع إليو قد تكاضعت
ليؾ المفر".يالمستقر؟ سبحانؾ رب  ، بؿ أردت فقدرت، فمنؾ الكجكد، كا 

كمف نماذج الخطب التي ليكنت بمكف المقكؿ فيو، فأخذت طابعنا مكضكعينا خطبة 
بمناسبة نظمو  ُّْٗطو حسيف في حفؿ تكريـ العقاد الذم كاف قد أقيـ لو سنة 

فييا طو حسيف العقاد بإمارة الشعر،  ىا"النشيد القكمي"، كىي الخطبة التي با
 كفييا يقكؿ:

نحف حيف ندرس الشعر مضطركف إلى أف ندع ميكلنا، كأىكاءنا، كعكاطفنا،  ...."
لى أف نحكـ عقكلنا كذكقنا كحده، كنحف إذف مف ىذه الناحية بخبلء بالمدح،  كا 

ف االحتياط؛ بخبلء بالثناء، ال نقدـ المدح إال بمقدار، كال نثني إال بشيء كثير م
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ألننا نزعـ أننا أمناء عمى الفف، كأف النقد يضطرنا إلى أف نتجنب الغمك كاإلسراؼ، 
كمع ىذا فإني أريد أف أككف منصفنا مسرفنا في اإلنصاؼ إف صح ىذا التعبير، 

 كأريد أال أتحرج في المدح أك الثناء،
عمى العقاد كلكني عمى كؿ حاؿ أعمف إليكـ راضينا سعيدنا، أني مضطر أف أثني 

 الشارع مف غير تحفظ أك احتياط.
"لنا نحف النقاد مع العقاد مكاقؼ، يا ليا مف مكاقؼ، نختصـ فييا حكؿ المعنى 
اختصامنا مرىقنا عنيفنا، كنختصـ معو في المفظ اختصامنا نضيؽ نحف بو كيضيؽ بو 

ال  الناس، كلكننا حيف نختـ معو في معنى أك لفظ، أك حيف نشتط عميو في النقد،
 الشاعر الفذ، كلكال أنو الشاعر الفذ لما خاصمناه. ونزيد عمى أف نعترؼ لو أن

"أما أنا أييا السادة فسعيد بيذه الفرصة التي أتيحت لي، كمكنتني مف أف أعمف 
مكنتني مف أف  -كقد يكره ىذا مني كثير مف الناس-رأيي في صراحة، كأف أقكؿ 

يسخطكف: أني ال أكمف في ىذا العصر أقكؿ، بالرغـ مف الذيف سخطكا كالذيف س
الحديث بشاعر عربي كما أكمف بالعقاد، أنا أعرؼ حؽ المعرفة كأقدر كما ينبغي 
نتيجة ىذه المقالة التي أعمنيا سعيدنا مغتبطنا، أعمـ ىذا حؽ العمـ، كأعمنو مقتنعنا 

 بو محتمبلن تبعاتو، كقد تعكدت احتماؿ التبعات األدبية.
مف بالعقاد في الشعر الحديث، كأكمف بو كحده؟ كجكابي يسير "تسألكنني لماذا أك 

ف شئتـ  جدنا، لماذا؟ ألنني أجد عند العقاد ماالن أجده عنده غيره مف الشعراء، كا 
فإنني ال أجد عند العقاد ما أجده عند غيره مف الشعراء؛ ألني حيف أسمع شعر 

أخمك إلى نفسي، إنما  العقاد، أك حيف أخمك إلى شعر العقاد، فإنما أسمع نفسي أك
أرل صكرة قمبي، كصكرة قمب الجيؿ الذم نعيش فيو، كحيف أسمع لشعر العقاد، 
إنما أسمع الحياة المصرية الحديثة، كأتبيف المستقبؿ الرائع لؤلدب العربي الحديث، 
إنما أرل شيئنا ال أراه عند غيره مف الشعراء، تستطيعكف أف تنظركا في أم ديكاف 

كا شعر العقاد اآلف، إنما انظركا في ؤ قاد، ال أطمب منكـ أف تقر مف دكاكيف الع
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الفيرست كحده، فستركف مف ىذه النظرة اليسيرة في ىذه الصفحات القميمة، أف 
 العقاد شيء آخر، كأف شعر العقاد شيء آخر،

"ثـ لماذا  كأنو أرسؿ ليتحدث إلى نفكسكـ أحاديث لـ يتحدث بيا أحد مف قبؿ.
ا؟ لماذا أكب ر العقاد، كأكمف بو كحده دكف غيره مف الشعراء في ىذا العصر؟ أيضن

يصكر لي ىذا المثؿ األعمى في الشعر الذم أحببتو،  -أييا السادة-ألف العقاد 
كتمنيت كجاىدت في أف يحبو الشباب، ىذا المثؿ األعمى الذم يجمع بيف جماؿ 

محافظنا مسرفنا في  العربي القديـ، كبيف أمؿ المصرم الحديث، ىذا المثؿ الذم ليس
المحافظة، كليس مجددنا مسرفنا في التجديد، إنما ىك مزاج مقتصد منيما، ىك 

، كما نطمع فيو مف مجدنا حمقة اتصاؿ، ىك صمة خصبة بيف مجدنا القديـ
كنا أييا السادة نشفؽ عمى الشعر العربي، ككنا نخاؼ عميو أف  ..."  الحديث.

حيف مات الشاعراف العظيماف شكقي يرتحؿ سمطانو عف مصر، ككنا نتحدث 
كحافظ، كنا نتحدث عف عمـ الشعر العربي المصرم أيف يككف كمف يرفعو لمشعراء 
كاألدباء يستظمكف بو؟ كنا نسأؿ ىذا السؤاؿ، ككنت أنا أسأؿ ىذا السؤاؿ، لماذا؟ 
ا مقصكرنا  ألني كنت أرل شعر العقاد، عمى عمك مكانتو كجبلؿ خطره شعرنا خاصِّ

ثقفيف كالمترفيف في األدب، ككنت أسأؿ: ىؿ آف لمشعر القديـ المحافظ عمى الم
المسرؼ في المحافظة أف يستقر كأف يحتفظ بمجده، كىؿ آف لمشعر الجديد الذم 
يصكر مجد العرب، كأمؿ المصرييف أف ينشط كيقكل؟ انتظرت فمـ أجد لممقمديف 

ذا المدرسة حركة أك نشاطنا، فإذا المدرسة القديمة قد ماتت بمكت شكق ي كحافظ، كا 
الجديدة قد أخذت تؤدم حقيا، كتنيض بكاجبيا، فترضي المصرييف كالعرب جميعنا، 
ذا الشعكر المصرم كالقمب  ا، كا  ذا الشعر الجديد يفرض نفسو عمى العرب فرضن كا 
المصرم، كالعكاطؼ المصرية أصبحت ال ترضى أف تصكر كما كاف يصكرىا حافظ 

 ال أف تصكر تصكيرنا جديدنا، ىذا التصكير كشكقي، إنما تريد كتأبى إ
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الذم حمؿ المبلييف عمى إكبار العقاد كما قاؿ أحد الخطباء، إذف ال بأس عمى 
"ضعكا لكاء  الشعر العربي كاألدب العربي، كعمى مكانتو مصر في الشعر كاألدب.

اء، فقد في الشعر في يد العقاد، كقكلكا لؤلدباء كالشعراء: أسرعكا كاستظمكا بيذا المك 
 رفعو لكـ صاحبو".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 أشكال الخطاب النثري الحديث                                       حسين علي الهنداوي
 

 

131 

 

الذم يصكر فيو الكاتب ما جرل لو مف أحداث  األدب ىك نكع مف  :أدب الرّْحبلت
قاـ بيا ألحد البمداف. كتيعد كتب الرحبلت مف أىـ  رحمة كما صادفو مف أمكر أثناء

المصادر الجغرافية كالتاريخية كاالجتماعية، ألف الكاتب يستقي المعمكمات 
المباشر، مما يجعؿ قراءتيا غنية، ممتعة كالحقائؽ مف المشاىدة الحية، كالتصكير 

كمسمية. عدد كبير مف الركايات كالقصص يمكف أف يندرج بصكرة ما تحت مسمى 
 أدب الرحبلت، فيذا المسمى الكاسع 

تندرج تحت اسـ أدب الرحبلت مجمكعة كبيرة مف الكتابات المختمفة في نكاحو ك 
ف حيث أسمكب الكاتب، كمنيج الكتابة، كالغرض مف الكتابة، كالجميكر متعددة م

الذم يتكجو إليو الكاتب، كاىتمامات كؿ منيما، الكاتب كجميكره. لكف ىذه 
الكتابات تشترؾ كميا في أنيا تصؼ رحمة يقكـ بيا شخص ما إلى مكاف ما لسبب 

دراسة تاريخية كجغرافية أصبح أدب الرحبلت شكبلن فنينا داخبلن في األدب، كليس  .ما
 :حٌية كما كاف مف قبؿ، كمف نماذجو في القرف التاسع عشر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1
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 الذم رافؽلرفاعة رافع الطيطاكم: تخميص اإلبريز في تمخيص باريز ، 
مامنا. فرنسا لمدراسة في [؟]محمد عمي البعثة التي أرسميا ، ليككف كاعظنا كا 

، مع نقد لبعض النيضة األكركبية كتصكر رحمة الطيطاكم انبياره بمظاىر
 .عكائدىـ في أسمكب أدبي

 كقد الكاسطة في أحكاؿ مالطة مشيكر بكتابو : أحمد فارس الشدياؽ ،
 .كصؼ صنكفنا مف العادات كالتقاليد، كبخاصة النساء المالطيات

 أدب الركاية العربية الحديثة، معدكد مف كتب الرحبلت عيسى بف ىشاـ ،
الخيالية، إذ يقص رحمة قاـ بيا البطؿ عيسى بف ىشاـ برفقة أحد باشكات 

قد مات منذ زمف بعيد، ثـ  مصر، بعد أف خرج ىذا الباشا مف قبره، ككاف
ؿ في شكارع مصر كدكائرىا الحككمية، كمنيا المحاكـ، كيصؼ  خرج يتجكَّ
لنا، بأسمكب أدبي ساخر، مظاىر التحكؿ السمبي التي أصابت الحياة. كما 
تمقانا رحمة أميف الريحاني التي أسماىا الريحانيات، كقد سجؿ مشاىداتو 

ما زار بعض ممكؾ العرب كمف في بمداف عربية ككصؼ عادات أىميا، ك
بينيـ المغفكر لو الممؾ عبد العزيز، كسجؿ لنا بعض أحاديثو كآرائو، ىذا 

 إلى رحبلت

 أديب مصرم كرحمتو التي سٌماىا السندباد العصرم، [؟]حسيف فكزم 

 كفييا يتناكؿ بحس مسرحي  زىرة العمر كرحمتو المسماة تكفيؽ الحكيـ
 .باريس قصصي جكانب مف الحياة في

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B2_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B2_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%87%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%87%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%88%D8%B2%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
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%B2%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
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 :أدب الرحبلت الحجازية، فكذلؾ عرؼ األدب الحديث نماذج منيا

 ،الرحمة الحجازية لمبتانكني 

 االرتسامات المّْطاؼ في خاطر الحاج إلى أقدس   :شكيب أرسبلف كرحمة
 .مطاؼ. كىي تمضي، بشكؿ عفكم، عمى طريقة القدماء

 ات أكركبا بحثا عف المخطكطات سجؿ رحبلتو مف مكتب حمد الجاسر
كطات كمحتكياتيا ، كسرد أسماء العديد مف المخطبالجزيرة العربية المتصمة

كآراءه عنيا، مع سرد لبعض النكادر كالمكاقؼ، التي تدخؿ بيذه الرحبلت 
 .مجاؿ األدب الشائؽ الطريؼ

 األميف العاـ المساعد لرابطة العالـ اإلسبلمي.  :محمد بف ناصر العبكدم
تو أتاح لو عممو في الرابطة زيارة معظـ أصقاع العالـ، فكاف لمشاىدا

 . طبلعاتو أف تثمر أكثر مف مائة كستيف كتابان في أدب الرحبلتاالعديدة ك 
، القرف العشريف حتى أكائؿقد تراجع عما كاف عميو في العصكر السابقة ك ك 

كذلؾ عمى الرغـ مف أف العصر الحالي يعتبر بحؽ عصر الرحمة كالسفر؛ 
نظران لئلمكانيات كالتسييبلت اليائمة التي حدثت بحيث أصبح السفر جزءان 

ياة العادية لمرجؿ العادم كالسياحة بمفيكميا الحالي أصبحت بعكس مف الح
ما كانت عميو األكضاع في الماضي، فالرحالة األكائؿ كانكا أدباء كمؤرخيف 
كجغرافييف كمكتشفيف؛ لذلؾ جاءت كتاباتيـ سجبلن كافياه كدقيقان كعميقان عف 

اداتيـ انطباعاتيـ عف حياة الشعكب التي زاركىا، كمظاىر سمككيـ كع
كتقاليدىـ كنظميـ االجتماعية كالسياسية إلخ.. فكتابات ىؤالء تكشؼ عف 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8_%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8_%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_20
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_20
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درجة عالية مف القدرة عمى المبلحظة الدقيقة كالتحميؿ، كما نبلحظ في 
كتابات ابف فضبلف مثبلن، أك كتاب البيركني "تحقيؽ ما لميند مف مقكلة 

كركبييف في القرنيف مقبكلة في العقؿ أك مرذكلة"، ككذلؾ كتابات الرحالة األ 
ف لـ تخؿ كتابات ىؤالء مف تحيز لثقافتيـ  السابع عشر كالثامف عشر كا 
األكركبية، فضبلن عف إغراؽ بعضيا في التخيبلت كالمبالغات كاألحكاـ غير 

كلعؿ المسئكلية األساسية عف تخمؼ أدب الرحبلت  . الدقيقة كاالفتراءات
الرحمة الحقيقية بكؿ ما فييا مف حاليان ترجع إلى حرماف المسافر مف تجربة 

ثارة كاكتشاؼ، فقد أصبح السفر سيبلن كمتاحان لكؿ الناس كفقد  عمؽ كا 
المسافر خصكصيتو فيما يسمى بالرحبلت الجماعية المنظمة سمفان، مما 
جعؿ "السائح" الحديث يحؿ محؿ "الرحالة" القديـ، فالرحالة يعنى التميز 

ئح ىك المتابع السطحي الذم ترؾ أمكر كالفردية كاألصالة كالعمؽ، كالسا
رحمتو بيد غيره، يرل بعيكف مف نظـ الرحمة، كيفيـ كيصدر األحكاـ 
المتعجمة النابعة مف اآلخريف كليس مف ذاتو، فيذا التحكؿ مف الرحالة إلى 
السائح يعد أحد أىـ أسباب تراجع أدب الرحبلت حاليان. يضاؼ إلى ذلؾ تقدـ 

لتميفزيكف كاإلنترنت بحيث يظف مستخدـ ىذه كسائؿ االتصاؿ خصكصان ا
الكسائؿ أنو يعرؼ كؿ شيء عف العالـ، كأنو زار كؿ مكاف في العالـ كىك 

  .جالس في بيتو لـ يتحرؾ مف مكانو أماـ شاشة التميفزيكف أك الكمبيكتر
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 تكفيؽ حبيب

أك الصحافي « تكفيؽ حبيب»إحدل مشركعات مؤلؼ الكتاب  لـ تكف زيارة تركيا
كما أطمؽ عمى نفسو؛ فرحمة كيذه تحتاج لمصاريؼ كثيرة يصعب عميو  —العجكز 

« جمعية الشباف المسيحييف»تكفيرىا. لكف السعادة طرقت بابو عندما سمع أف 
رصة بمصر تنكم القياـ برحمة ذات نفقات مخفضة ألعضائيا، فبل يترؾ المؤلؼ الف

تغادره كيمتحؽ بالجمعية؛ لكي يتسنى لو قضاء بضعة أياـ بببلد األناضكؿ 
ا ليعايف حاليا كحاؿ أىميا بعد زكاؿ  كسريعنا «. الخبلفة السمطانية»السعيدة، كأيضن

ما يضعنا حبيب في األحداث؛ فيصؼ لنا بشكؿ طريؼ تفاصيؿ الرحمة كزمبلء 
ة، كلكنيـ ما إف كصمكا إلى ميناء السفر، كما فعمو بيـ دكار البحر عمى الباخر 

حتى تفرقكا في أحيائيا يشاىدكف المزارات كيقصدكف المقاىي « إستامبكؿ»
كالمطاعـ التركية كيتمتعكف بمككنات متاحفيا ليتزكدكا بالمسرات الطيبة البريئة؛ 

 قاىرة محمميف بالذكريات السعيدة.ليعكدكا في اآلخر لم
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 كعبد العزيز حمد أتربي أبك العز

تؤكد الشكاىد كاألبحاث التاريخية أف الحضارة الصينية القديمة إحدل أكلى 
حضارات العالـ التي أسست لممدنية كالعمراف كقدمت لمحضارة البشرية الشيء 
ف كانت ىذه الحضارة ظمت مجيكلة لفترات طكيمة ربما لبيعد الصيف  الكثير، كا 

ا م ف االنزكاء ناىيؾ عف الحاجز المغكم، كلكف ألف الجغرافي بعدنا يكاد يككف نكعن
الطبيعة البشرية مكلعة باالكتشاؼ كالترحاؿ فقد قدـ العديد مف الرحالة كالتجار 
كتابات أدبية شتى تصؼ مشاىداتيـ كما جمعكه مف معمكمات عف الصيف 

ا ما كجدكا عميو أىميا مف عادات كتقاليد. كال ريب أف مؤلفا الكتا ب كتاريخيا كأيضن
قد بذال جيدنا كبيرنا في جمع مادتو خاصة كأنيما قد كضعاه في بداية القرف التاسع 
عشر، حيث كانت أساليب جمع المعمكمات عف الببلد عسيرة كالرحمة لبمدو بعيد 

 كالصيف أشد عسرنا كشقة.
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 محمد ثابت

و في ربكع القارة األفريقية، تمؾ القارة التي صاغٍت يىركم لنا الكاتب مشاىداتً 
طبيعتىيا أنامؿي الًفٍطرة، كحاصرٍتيا براًثفي أطماع االستعمار. كيكضح لنا الكاتب 
الطبيعة الجغرافية، كاالقتصادية، كالزراعية، كاالجتماعية لسكاف ىذه القارة؛ كذلؾ 

ب الحديث عف بمدانيا متضمّْننا مف خبلؿ النبذات التاريخية التي يىستيؿُّ بيا الكات
أىَـّ محاصيميا، كنباتيا، كحيكانيا، كأبنيتيا، كمعادنيا، كاآلثار الحضارية لمدكؿ 
االستعمارية في بعض بمداف ىذه القارة. كما ذكر نفكذ العرب في ىذه القارة إبَّاف 

ؿ. كقد تحدَّث الكاتب عف المعتقدات الخرافية لعدد مف سكاف ى ذه مٍجًدىـ األكَّ
لة بينىيـ، كالنزاعات الًعٍرقية التي أسيمٍت في تقطيع  القارة، كالميجات المتداكى
مىةو سياحية تيًفيد في تحديد معاًلـ القارة  أكصاؿ تمؾ القارة. كالًكتىاب أشبوي ًببىٍكصى
األفريقية التي شاء ليا القىدىري أف تككف ثريَّةن في مقدَّراتيا؛ فقيرةن في عيقيكليا؛ بائسةن 

 قىدىر السيّْئي تركيبةه ميؤًلمة.قىدىرىا؛ ككأفَّ لساف حاًليا يقكؿي الثراء البلمع، كال في
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درج بعض المثقفيف أكائؿ القرف العشريف القياـ برحبلت عممية كترفييية، يطكفكف 
 فييا بالعديد مف البمداف، كيتعرفكف عمى الجديد مف الثقافات، كصاحب الكتاب

ىك أحد مثقفي عصره المكلعيف باقتناء الخيكؿ، كعمى « األمير محمد عمي باشا»
الرغـ مف أنو لـ ينؿ مبتغاه مف الرحمة كىك مشاىدة الخيكؿ كالتمتع بيا، إال أنو 
ترؾ لنا أثرنا أدبينا ميعبّْرنا بصدؽ عف تمؾ الفترة التي كانت الببلد العربية تستعد 

عجافنا كانت نياية الخبلفة العثمانية. كبجانب لثكرتيا، بعد أف عاشت سنكات 
اىتمامو بالخيكؿ كاف شغكفنا بالعمـ كالحث عمى المثابرة في طريقو، فقد حرص 
خبلؿ رحمتو عمى زيارة المدارس كااللتقاء بالطمبة المصرييف ىناؾ، كحثيـ عمى 

 نيـ كتحريرىا ال النفكذ كالسمطة.جعؿ مقصدىـ ىك رفعة أكطا

أميف الريحاني

كغيرىا مف رحبلتو، فقد أضفت األندلس « األندلس»لببلد « الريحاني»لـ تكف رحمة 
 عمى حكيو مف جماليا كبيائيا كسحرىا ما أضفت.

النكر الذم أضفتو األندلس عمى مخيمة المؤلّْؼ، كأضفاه ىك ًبدىٍكرًه عمى صفحات 
رأ إحدل بدائع شعراء األندلس كتابو، ينتقؿ إلى القارئ، حتى ييخيَّؿ لؾى أنؾى تق

األكائؿ، فما تنقَّؿ الريحاني بيف مدينة أك شاطئ إال كقؼ عمى ما ترؾ فيو 
« طميطمة»، ك«أشبيمية»، ك«قرطبة»الفاتحكف مف فنكف كجماؿ كحضارة. كبيف 

طاؼ الريحاني حامبلن غايتو السامية مف رحبلتو؛ كىي إشاعة ركح المحبة 
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شقاء العرب، لتسمك كتصبح مصافحة محبة ككفاء. كألف كالتكافؿ كالتكامؿ بيف األ
ىذا المؤىلَّؼ قد أخذ شكبلن مختمفنا كمميزنا، فقد حصؿ الريحاني عمى إثر تأليفو عمى 

مف سكاف مراكش، تكريمنا لو كعرفاننا ببراعتو في التقاط « كساـ المعارؼ المغربي»
 ات النكر األندلسيّْ كحياكتيا.أشعَّ 

 كككثر عبد الرسكؿ محمد رياض

يقدّْـ الدكتكر محمد رياض كالدكتكرة ككثر عبد الرسكؿ شيادتيما التاريخية عمى 
حياة النكبييف المصرييف قبؿ غرؽ قيراىـ تحت مياه بحيرة السد العالي الذم بدأ 

الء الناس في تمؾ المنطقة، كشيَّدكا حضارة ـ، ككيؼ تكيَّؼ ىؤ َُٔٗبناؤه عاـ 
عظيمة ممتدة. كقد بدأ اىتماـ المؤلّْفىٍيف بالنكبة مبكرنا، ككانت ليما دراسات ميدانية 

ـ، أتبعاىا ُِٔٗمتعمقة بيا، تكَّجاىا برحمة نيريَّة في ببلد النكبة في سبتمبر 
كم المؤلفاف بكثير النكبية في العاـ التالي. ير « ككرسكك»برحمة أخرل إلى منطقة 

مف الدقة كالتشكيؽ كيؼ بدأت رحمتيما مف أسكاف كانتيت إلييا، مركرنا بالعديد مف 
َـّ يعرضاف مختمؼ النكاحي الجغرافيَّة  قرل النكبة التي ىبطا بتسعو منيا، ث
كالتاريخيَّة كالسكانيَّة كاالقتصاديَّة لمنكبة القديمة، كيستطمعاف مستقبميا، كيختماف 

خاتمةن بصريَّةن سمعيَّةن مف خبلؿ الصكر التي التقطاىا في رحمتيما، كتابيما 
 ككممات األغاني كاألىازيج النكبيَّة التي أطربتيما طكاؿ الرحمة.



 أشكال الخطاب النثري الحديث                                       حسين علي الهنداوي
 

 

140 

 محمد ثابت

تي قاـ ترتبط الرحمة بتاريخ اإلنساف منذ أقدـ العصكر؛ حيث إف أيكلىى الرحبلت ال
مف بساتيف الجنة إلى سطح األرض. كييعىدُّ أدبي « آدـ»بيا اإلنسافي ىي رحمة 

الرحبلًت الكسيمةى األسرع كاألرخص التي يمكف مف خبلليا أف نجكب العالـ دكنما 
أف نحرؾ ساكننا، كما يمتاز بأنو يرصد كؿَّ ما نحتاجو مف معمكمات؛ حيث يقكـ 

محمد »و الدقيقة لكؿّْ ما يراه. كيعرض لنا السائح بتسجيؿ مشاىداتو كتحميبلت
رحمتو التي قاـ بيا مف شماؿ أفريقيا إلى أمريكا الشمالية مارِّا بأمريكا « ثابت

الجنكبية؛ راصدنا مشاىداتو كمبلحظاتو التي حمَّؿى فييا آثار الثقافة العربية 
ؿى المؤلؼ إعجابىو بال حضارة كاالستعمار الغربي في ىذه المجتمعات. كما سجَّ
.  الغربية متمنينا أف يصؿ العربي إلى ما كصمىٍت إليو ىذه المجتمعات مف تقدُّـو
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 محمد ثابت

رحبلتو حكؿ العالـ، راغبنا في مزيد مف المعرفة. كيبدأ رحمتو « محمد ثابت»يكاصؿ 
القارة العجكز؛ مثؿ مف ببلد الحضارة األكركبية، حيث يجكب عددنا كبيرنا مف دكؿ 

«. إنجمترا كأيرلندا كركمانيا كتركيا»، ثـ ينتقؿ إلى «السكيد كالنركيج»دكؿ الشماؿ 
كبعدما ينتيي مف ببلد الحضارة الحديثة ينطمؽ إلى ببلد الشاـ، حيث األصالة 

ثـ يسافر إلى بمداف المغرب العربي، «. سكريا كلبناف كفمسطيف»كعبؽ التاريخ في 
لس. كيكاصؿ رحمتو بعد ذلؾ الحضارة اإلسبلمية الغابرة باألند كمنيا إلى مجد

المقدَّسة ميد الرسالة؛ حيث يبدأ شعائر الحج. كيستكمؿ بعدىا رحمتو إلى  يلؤلراض
يراف كأفغانستاف» أثيكبيا ككينيا »، ثـ يعرّْج عمى مجاىؿ أفريقيا «العراؽ كا 

اليند »ؽ األقصى ثـ يتجو إلى بمداف النيضة الحديثة في الشر«. كممبايا
الكاليات »ثـ أمريكا الجنكبية، كيختتـ رحمتو بأمريكا الشمالية في «. كالياباف

 كبعض جزر المحيط اليادم.« المتحدة ككندا

أحمد محمد حسنيف باشا

يصعب عمى المرء أف ال ييفتتىف بالصحراء بما تثيره في النفس مف خياؿ كما تكقظو 
مف مشاعر، يجذبنا صمتيا البميغ عمى الرغـ ممَّا شيدتو رماليا مف في الكجداف 

ا أف يسبر غكرىا كيكتشؼ أسرارىا ممبينا  حكادث كقصص، كقد حاكؿ اإلنساف دكمن
نداءىا الخفي؛ فتعددت الرحبلت االستكشافية في أنحائيا رغـ خطكرتيا. كالكتاب 



 أشكال الخطاب النثري الحديث                                       حسين علي الهنداوي
 

 

142 

أحمد »بيا شخص مصرم ىك التالي يرصد أكلى الرحبلت العممية اليادفة التي قاـ 
إلى الصحارم الميبية المتاخمة لحدكد مصر الغربية؛ ليقدـ لنا « محمد حسنيف باشا

دراسة قيّْمة عف البيئة الصحراكية كأىميا كطبائعيـ االجتماعية كصفاتيـ 
األنثربكلكجية، كما حرص عمى جمب بعض مف النماذج الصخرية المكجكدة 

ا في مجاؿ الجيكلكجيا؛ ليقدـ لنا في بجباليا، فكانت لرحمتو نتائج  عممية أيضن
 مبلن عمميِّا بأسمكب أدبي شيّْؽ.النياية ع

 أحمد فارس الشدياؽ:   
عالجت الكثير مف كيتب الرحبلت أحكاؿ أكركبا إبَّاف عصر النيضة في القرف 

إذ إف مؤلفو عاش ثيمث  التاسع عشر، غير أف ىذا الًكتىاب ييعد فريدنا مف نكعو؛
عمره في أكركبا، فكاف كأىميا خبيرنا بخبايا أحكاليا؛ لذا لـ يكتًؼ بسرد ما رآه في 
نجمترا، بؿ كانت نظرتو أعمؽ مف ذلؾ بكثير؛ حيث عكؼ عمى  مالطة كفرنسا كا 
تحميؿ أسباب نيضة أكركبا منتخبنا منيا ما يراه مناسبنا لقياـ نيضة عربية، مؤكدنا 

كاإلبداع ليس حكرنا عمى الغرب كحده إذا ما تكفرت عكامؿ البناء. كما أف الفكر 
تميزت الرحمة بكثرة ما كرد فييا مف إحصائيات ىامة، كميعالجات لمعديد مف 

ىي « الشدياؽ»القضايا االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية آنذاؾ. كانت رحمة 
مَّو ينجح في اقتفاء عصاره خبرتو كمشاىدتو كتحميمو قدميا لمقارئ العربي عى 

 آثارىا.
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 شكيب أرسبلف

تيعد الرحمة إلى البمد الحراـ مف أكثر المجاالت جذبنا لمتأليؼ، كقد دكنت الكثير مف 
تيعد في صدارة ىذه الرحبلت؛ نظرنا « شكيب أرسبلف»الرحبلت. غير أف رحمة األمير 

كد لو بالنزاىة كالدقة، كما أمعف في المبلحظات التي أبداىا. كفي ألنو مؤرخ مشي
رحمتو ينتقد األمير بعض السمبيات التي كاجييا؛ كلعؿ أىميا اليجكـ المستمر 

عبد العزيز بف عبد الرحمف الفيصؿ آؿ »عمى خادـ الحرميف الشريفيف آنذاؾ الممؾ 
ؿ األمف كالراحة لمحجاج، ، حيث أكد أف الممؾ لـ يدخر جيدنا في تأميف سب«سعكد

كما انتقد كبل مف تركيا كسمطات االحتبلؿ؛ لما يفرضكنو مف قيكد شديدة عمى 
الحجيج، كأكد أف العديد مف الدكؿ ال تقدـ األمكاؿ المكقكفة لمحج، كما أف الرحمة 

 دليؿ مفصؿ لشعائر الحج لبيت اهلل الحراـ.

 

 ىنرم غيز

عد كتب أدب الرحبلت مف أىـ مصادر المعرفة؛ ألف الذم يكتبيا ىك شاىد عياف تي 
ف ما رآه بعيفو ال تنتمي إلى المكاف. ىذا ىك ما فعمو  ف «ىنرم غيز»دكَّ ، الذم دكَّ
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كؿ شيء عف لبناف مف عادات كتقاليد كأعراؼ. إفَّ كتاب بيركت كلبناف ال غنى 
ة، كالشاـ بصفةو عامة في تمؾ الحقبة؛ عنو ألم باحث في تاريخ لبناف بصفةو خاص

فيك لـ يترؾ شيئنا دكف أف ييحدّْثنا عنو. غير أف الكتاب ال يخمك مف نزعة 
استشراقية ينظر المؤلؼ مف خبلليا إلى العرب نظرة استعبلء غربية؛ تمؾ النظرة 
النابعة مف حقبة استعمارية كانت فرنسا أحد أىـ أقاطبيا. كعمى الرغـ مف ذلؾ 

ح لنا المجتمع المبناني مف كجية نظر فرنسية يظؿ ك تابو ذا فائدة كبيرة؛ ألنو يكضّْ
 ككلكنيالية.

 

 محمد ثابت

ييًجيؿ الكاتب مف خبلؿ ىذا الكتاب طىرفىو في حكاضر العكاصـ األكركبية كبمدانيا. 
الحقائؽ التي قدَّمت لمقارئ المرآة  كييٍحمىد لمكاتب في ىذا المؤلَّؼ أنو عرض أكجو

التي تيجمي لو حسف ىذه البمداف مف قبحيا؛ كذلؾ مف خبلؿ تركيزه عمى الطبقة 
ر لنا الطبيعة  الدنيا في أكركبا، كأحكاليا المعيشية المتدنية آنذاؾ، كما صكَّ
الجغرافية ليذه البمداف، كطبيعة سكانيا، كأحكاليا االقتصادية، كاالجتماعية، 

سياسية، كالثقافية، كالمعالـ األثرية كالحضارية بيا، كالذكريات التاريخية لعدد كال
مف شكارع ىذه المدف، كما عقد مقارنة بيف بعض األحياء الفقيرة في تمؾ البمداف، 
كبيف عدد مف األحياء الفقيرة في القاىرة، كأبدل استياءه مف الفقر الثقافي ليذه 
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الكاتب مف خبلؿ مؤلَّفو في إعطاء القارئ نظرة  البمداف عف حضارة مصر. كقد برع
دُّ مف نظرة االفتتاف الحضارم  شاممة تجمع أكجو المفارقة بيف ىذه البمداف، كتىحي
لمشرؽ إزاء الغرب، كتحقؽ الرسالة الثقافية ليذا الكتاب؛ كىي أفَّ أكركبا ليست 

 ركضة الحضارة كما يتصكرىا المفتتنكف بيا مف الشرقييف.

 

 أحمد فارس الشدياؽ

لى ال شماؿ مف مالطة الكاقعة في البحر األبيض المتكسط إلى الجنكب مف إيطاليا كا 
ستراتيجيّْ الذم يتكسَّط قارَّات العالـ القديـ الثبلث، عف تمؾ ليبيا، في ذلؾ المكقع اال

يدينا، كالذم ألَّفو عمى في كتابو الذم بيف أ« أحمد فارس الشدياؽ»الجزيرة يتحدَّث 
إثر زيارة قاـ بيا في منتصؼ القرف التاسع عشر الميبلدم لتمؾ الببلد أفريقيَّة 
الجغرافيا أكركبيَّة الثقافة كاليكل. بادئنا بخمفيَّة تاريخيَّة كجغرافيَّة مكجزة، يتناكؿ 

نذاؾ المؤلّْؼ جكانب عدَّة في كصؼ مالطة كطبيعتيا الديمغرافية كأحكاؿ سكانيا آ
كعاداتيـ كأخبلقيـ، كلغتيـ التي تشكَّمت متأثرة بالمغات المنطكقة حكليـ مف عربيَّة 
يطاليَّة، فضبلن عف استخداميـ اإلنجميزيَّة كمغة فرضيا المستعمر، كما  كفينيقيَّة كا 

ؽ المؤلّْؼ القتصاديات الببلد كفنكنيا كآدابيا، كمبلمح الحكـ اإلنجميزمّْ ليا.  يتطرَّ
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 قدرية حسيف

ؿ فييا بعضى أكضاع « قدرية حسيف»تكتب األميرةي  سمسمةن مف المقاالت؛ تيسجّْ
؛ فيي «محمد عمي»مصر في فترة مف أخطر فترات تاريخيا؛ إنيا فترة حكـ أسرة 

، حيثي ترصد العديد مف إنجازاتو. «محمد عمي»في عصر « النكر»تتجكؿ بمقالتيا 
تيبيف األميرة حاؿ مصر إباف عصره كمعركتو « كرمالسمطاف الغ»كفي مقالتيا 

، التي انتيت بمكتو. أما في مقالتيا «سميـ األكؿ»األخيرة أماـ السمطاف 
فتيقدـ بياف لكقائع الحممة الفرنسية عمى مصر. كتيعطي لمحة أثرية عف « الغركب»

، كفي مقالتيا « قصر األمكات»آثار مصر في كادم الممكؾ مف خبلؿ مقالتيا 
ألقت الضكء عمى المسمَّة التي تتأكه لنقميا مف مصر إلى باريس. « تأكىات مسمَّة»

حب الكطف مف »كلـ تنس أف تيذكّْرنا بحب الكطف، كبأنو مف اإليماف في مقالتيا 
 «.اإليماف

 محمد عمي
ر َُٓٗبعد مضيّْ بضع سنكات عمى انتصار الياباف عمى ركسيا عاـ  ـ، قرَّ

الشركع في رحمة طكيمة إلى الياباف؛ يتمكف فييا مف الكقكؼ « مير محمد عمياأل»
عمى أسباب القكة الصاعدة لذلؾ البمد، كيعايف مظاىر نيضتو كتقدُّمو. انطمؽ 

ـ بادئنا مف اإلسكندرية منتقبلن إلى مكسكك َُٗٗاألمير في رحمتو أكؿ أبريؿ سنة 



 أشكال الخطاب النثري الحديث                                       حسين علي الهنداوي
 

 

147 

َـّ استقؿَّ القطار في سيبيريا كصكالن إلى األرخبيؿ الياباني  عبر إيطاليا كالنمسا، ث
كما جاكره مف بمداف، قاطعنا مسافات كصؿ إجمالييا إلى خمسة كعشريف ألؼ 
كيمكمتر في مدَّة شيريف كنصؼ الشير. كفي تدكينو لمرحمة اليابانية ال يكتفي 
نما يضيؼ إلى ذلؾ  األمير برصد مشاىداتو، كما خبره مف أحكاؿ الببلد كأىميا، كا 

فيات تاريخية كجغرافية دقيقة، كييسًبغ عمى ذلؾ كمو رؤيتو الفمسفية كالتأمُّمية خم
 صكغيا بمغة رائقة كأسمكب جذَّاب.التي ي

 محمد ثابت

« : شاءت المقادير أف أحقؽ ىذا العاـ أمنية طالما جالت بخاطرم فحسبتيا خياالن
حكؿ الكرة األرضية عابرنا المحيطات الثبلثة الكبرل: اليندم  ىي أف أقكـ بجكلة

كاليادم كاألطمنطي، متجكالن فيما أحاط بالمحيط األعظـ مف قارات كجزائر، ما خبل 
ممتييا أنَّا ال نعرؼ  شكاطئ آسيا التي طفنا بيا في عاـ فائت. كلقد تبيف لي بعدما حى

ٍبتي كثيرنا مف بقاع عف حقيقة الحياة فييا إال القميؿ؛ لبيٍعد ال شُّقَّة بيننا كبينيا. جي
أستراليا كزيمندة كجزائر المحيط اليادم كأمريكا الشمالية، فألفيت الحياة فييا 
متقاربة متشابية، كتيغاير كؿ المغايرة ما رأيتو في ببلد أكركبا كآسيا كأفريقية. كىي 

ثاره، فسينَّة التطكر في جممتيا تتخذ الكاليات المتحدة مثبلن تحتذيو كتقفك عمى آ
فييا تسير بخطنى جبارة؛ حتى فاؽ العمراف ىناؾ سائر الببلد، كاستحقَّت تمؾ 

 «الجيات أف تيسمَّى بالدنيا الجديدة.
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 أحمد زكي
يعدُّ ىذا الكتاب كصفنا لمرحمة التي قاـ بيا أحمد زكي باشا إلى أكركبا بغرض 

لندف، كالذم ريشّْحى إليو مف ًقبىًؿ الخديكم. كقد برع حضكر مؤتمر المستشرقيف في 
الكاتب في رسـ الصكر الجمالية لكؿّْ بمدىةو زارىا، ككأنو ييقاسمنا جماؿ الدنيا بعينيو، 
حيث يشعرنا أننا نيقاسمو ىذا الجماؿ حيف يكتب عف المقكمات االجتماعية 

ة التقدمية التى كصمت إلييا كالعمرانية لمحضارة األكركبية، ميٍبًدينا إعجابو بالنيض
أكركبا آنذاؾ. كقد قدَّـ لنا أحمد زكي باشا في كتابو ىذا أمثمةن كثيرة مف تاريخ 
األندلس، كما ضَـّ أبحاثنا تختص باألسماء األندلسية، كأصكليا اإلسبانية كالعكس، 

 كما كضَّح فكائد السفر، كتحدث عف مكانة المرأة في عددو مف البمداف التي زارىا.

 محمد لطفي جمعة
ىذا الكتاب ىك نتاج ثمار قصة الحب التي دارت بيف المؤلؼ، كاألديبة الركسية 

؛ كيتجمى فيو «تذكار الصبا»بطمة كحي القمـ اإلبداعي لمكاتب في « أكجستا»
كريات ال اإلبداع األدبي بذكرياتو كيًتبىت بمداد النفس، كاإلحساس، كالشعكر؛ ألنيا ذ

تنتمي إلى الجنس األدبي بقدر ما تنتمي إلى اإلحساس الشعكرم؛ كقد أجمى 
الكاتب ىذه النقطة حينما أشار إلى أف ىذا الكتاب ليس قصة كال سردنا؛ كلكنو 
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تسجيؿ لؤلحاسيس، كالمشاعر، كالعكاطؼ التي أكدعيا في طيات ىذا الكتاب. كىك 
ال يصرفيا الحس عف العقؿ؛ بؿ تتخذ مف يقدـ لنا محبكبتو في صكرة المرأة التي 

العقؿ كقكدنا إلذكاء منطؽ اإلبداع في ذلؾ الحب، كيبرىف لنا ىذا الكتاب أفَّ مختمؼ 
اإلبداعات الكتابية التي خطيا الكاتب كانت بكحي مف طيؼ خياؿ المحبكبة؛ فيك 

 يستجمي معالميا في ذكرياتو؛ فتتجمى لو، كيستميميا فتميمو أدبنا ذكيِّا.

 أحمد زكي
ؿ الكاتب بقارئو في رحمةو باريسية يجعؿي فييا الثقافة البصرية ىي الجارحة  يتجكَّ
األصيمة في تصكير ما حكلو؛ فيك يىٍعتمدي في ىذا الكتاب عمى المغة القائمة عمى 
ري فيو مف المحسنات البديعية، كيستميـ نبض المحظة  ثقافة البصر بأسمكبو يتحرَّ

ات النفس اإلنسانية ا مىجى لحالية في ًكتىابىًة رحمتو. كما يىٍعمدي في كتابو إلى تصكير خى
ا منو عمى تحقيؽ فكرة حضكر المتمقي، كما يحرص عمى تزييف  لمقارئ؛ ًحٍرصن
بىًة مف التراث. كقد برع  مشاىد رحمتو الباريسية باستدعائو لمصكر الشعرية الميٍنتىخى

سًَّد في الطراز المعمافي تصكير مبلمح الفف البار  رم كالعمراني لكنائسيا يسي الميجى
 كشكارعيا.
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 قدرية حسيف
ىؿ ىي قداسة الرسائؿ أـ ىي قداسة المدينة الباسمة؟ اإلجابة: كبلىما! كييضاؼ 

دىت بيا إلى تخميد كفاح « قدريَّة حسيف»إلييما قدسيَّة الركح التي سكنت  كحى
، كذلؾ في صكرة رسائؿ تيٍخًرجي إلى الشعًب األن اضكليّْ في مكاجية االستعماًر الغربيّْ

ضد آلة القتؿ التي « مصطفى كماؿ باشا»حيّْز التاريخ ممحمة النضاؿ الذم قاده 
حصدت أركاح الكثيريف، كىجَّرت آخريف، إبَّاف االحتبلؿ األجنبيّْ لؤلراضي التركية 

فمـ يجد الكطنيكف الصادقكف بيدِّا مف خكض كالذم أعقب الحرب العالمية األكلى، 
فىٍتحه قىًريب»معركة االستقبلؿ بأنفسيـ، رافعيف الشعار المقدَّس  ، «نىٍصره ًمفى اهلًل كى

ا لممستعمر. كقد ىىدىفىت الترجمة العربيَّة  فيما كاف السمطاف العثمانيُّ خانعنا مستسممن
يف المصرييف كاألتراؾ آنذاؾ، ليذه الرسائؿ إلى تكطيد أركاف المحبَّة كاإلخاء ب

كدعكة العالـ اإلسبلميّْ بأسره إلى مناصرة أبطاؿ األناضكؿ الذيف تدفقت عمييـ 
 سيكؿ المطامع مف كؿّْ جانب.

 

 

 

 



 أشكال الخطاب النثري الحديث                                       حسين علي الهنداوي
 

 

151 

 :محمد حسيف ىيكؿ
ؿ في تعامؿ المؤلؼ مع كتابو، فجعمتو يييديو إلى « المكت»شكمت كممة  الًمٍفصى

بدالن مف « كلدم»، كما جعمتو ييبدؿ عنكانو إلى الذم اختىطفو المكت« ممدكح»كلده 
الذم كاف يعتًزـ تسمية الكتاب بو أمبلن في تقديمو ككتابو سياحي « خبلؿ أكركبا»

يييديو إلى زكجتو احتفىاءن بزيارتيما ألقطار أكركبا شرقنا كغربنا. كقد تجمت ممكات 
استحضار مأساة  محمد حسيف ىيكؿ اإلبداعية حينما أشرؾ البمداف التي زارىا في

ا فنينا  كلده؛ فيذكر مدينة ميبلنك التي اٍستىرعىت انتباىو قبكرىا التي عيدَّت معممن
يبرىف عمى كجوو مف كجكه اإلبداع اإليطالي، ثـ يعرض لنا مشاىد أخرل لبمدافو 
زارىا ككأنو يتجكؿ بعيف السائح المستكشؼ، كقمب األب الجريح، كقمـ األديب 

 المبدع.

 محمد شفيؽ مصطفى
ت لتاريخ نجد كالحجاز عمى رماؿ  ييعىدُّ ىذا الكتاب بمثابة الكثيقة التي أرَّخى
صحرائيا، حيث تضمَّف سمسمة مقاالتو سياسيَّةو كاجتماعيَّةو كدينيَّةو كجغرافيَّة، حممت 

محمد »خ بيف طيَّاتيا حقائؽى كمشاىداتو في قمب شبو الجزيرة العربية. كقد أرَّ 
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لنجد كالحجاز مف خبلؿ كصؼ البمداف التي زارىا، كالتي أفصحت « شفيؽ مصطفى
بدكرىا عف العادات كالتقاليد كالمكركثات الشعبيَّة كالثقافيَّة كالعىقىًديَّة. كنرل أفَّ 

باعتبارىا أكؿ بمدة تدخؿ في « قريات الممح»الكاتب قد استيؿَّ رحمتو بزيارتو لبمدة 
َـّ زار مدف « د العزيز آؿ سعكدالممؾ عب»نفكذ  العاىؿ السعكدم آنذاؾ، ث

، كتحدَّث عف عقائد النجدييف في الحياة كالخمكد، «بريدة»، ك«حائؿ»، ك«الجكؼ»
، حيث تحدَّث عف نظاـ إدارتيا، «مكة المكرمة»كاختتـ رحمتو بزيارتو ألـ القرل؛ 

 كشعائر الحجّْ كطقكس الصياـ كمختمؼ العبادات فييا.

 محمد لبيب البتنكني
متعدّْد الرحبلت كالجكالت في أكركبا، لكنو لـ يكف قد « محمد لبيب البتنكني»كاف 

ا بيف ربكعيا، ُِٔٗزار إسبانيا مف قبؿ، حتى رمتو المقادير عاـ  ـ لمتنقؿ سائحن
ـى تتكازل فييا كتتقاطع إسبانيا الجد ـى كاقعةو في عكال يدة كالكقكؼ مشدكىنا عمى معال

مع األندلس الدارسة. كقد أرسؿ البتنكني إبَّاف رحمتو مجمكعة مف الرسائؿ الراًصدة 
المصريَّة، كالتي نشرتيا بدكرىا في سمسمة تحت عنكاف « األىراـ»الكاًصفة إلى 

كقد جمع البتنكني تمؾ الرسائؿ بيف دفَّتي ىذا الكتاب حتى «. جكلة في إسبانيا»
لمتكاممة، صكرة األندلس في ماضييا كحاضرىا، يضع القارئ بمكاجية الصكرة ا

ا، كسقكطيا مريرنا. كيتميَّز أسمكب  كصكرة الحضارة التي كاف صعكدىا عظيمن
المؤلّْؼ باالبتعاد عف التحيُّز الصارخ لمعاطفة الدينية أك القكمية، كقد كشَّى عرضو 
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ة بتمؾ اآلثار الجميمة التي خمَّفي ا العرب الشائؽ بمجمكعة مف الصكر الخاصَّ
 ندلس.كالمسممكف في األ 

 :زكي مبارؾ
لقد عيدنا زكي مبارؾ ناقدنا فذنا كأديبنا بارعنا، صاحب تجربة جمالية ككجدانية 
فريدة، حيث قدـ لممكتبة العربية العديد مف المؤلفات األدبية البديعة كالكتابات 

نافذة أدبية جديدة، أال كىي  النقدية الرصينة. كىك في ىذا الكتاب يطؿ عمينا مف
نافذة أدب الرحبلت، فعندما سافر مبارؾ في بعثة تعميمية إلى باريس استمرت 
خمس سنكات، لـ يجعميا تجربة جافة كباردة، يقتصر فييا دكره عمى مجرد التمقي 
العممي، بؿ جعميا تجربة حية نابضة بالحس اإلنساني العميؽ، الذم ترجـ معانيو 

 الشيؽ كالجذاب.في ىذا العمؿ 

 :حسيف ىيكؿمحمد 
يتميز أدب الرحبلت عند الدكتكر محمد حسيف ىيكؿ عف غيره مف الميتميف بذات 
النكع مف األدب، أنو أدب يتجاكز مجرد ككنو رصدنا باردنا لؤلماكف أك كصفنا أجكفنا 

لؤلمـ. إف  لمطبيعة، إذ ينصرؼ اىتمامو إلى المكقع السياسي كاالجتماعي كالثقافي
ىذا الطراز الفريد مف الكتابة يعكس رؤية إنسانية حضارية، إذ أف ىيكؿ ال يبدم 
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فقط اىتمامو بعالـ األشياء بؿ ينصرؼ إلى عالـ األشخاص كاألفكار، ليقدـ 
لمقارمء صكرة متكاممة غير مختزلة عف الحياة اإلنسانية، بكؿ ما فييا مف تراكيب 

 كبنى.

 :ومحمد لطفي جمع
ىك كتاب في أدب الرحبلت، يستعرض فيو « األياـ المبركرة في البقاع المقدسة»

الكاتب الكبير محمد لطفي جمعة رحمتو إلى األراضي الحجازية التي قصدىا بغرض 
تأدية شعائر الحج كزيارة المدينة المنكرة، كذلؾ في أسمكب شائؽ كممتع. كقد 

تو منذ كصكلو إلى مكة المكرمة، كدٌكف خكاطره كانفعاالتو كصؼ المؤلؼ رحم
النفسية، كتأمبلتو العقمية عند كؿ بقعة مف البقاع التي مر بيا، كعند كؿ شعيرة 
مف الشعائر التي أداىا في ىذه الرحمة؛ كليذه الرحمة ما يميزىا عف غيرىا مف 

كذاؾ الزماف، كىك  الرحبلت التي دٌكف أصحابيا انطباعاتيـ فييا عف ىذا المكاف
لقاء لطفي جمعة بالممؾ عبد العزيز كنائبو األمير فيصؿ الذم أصبح فيما بعد ممكنا 
لمسعكدية، كحضكره في ضيافتيما، كتدكينو لما دار في ىذا المقاء. إف ىذا الكتاب 

ال يمكف حصره في إطار أدبي مقصكر عمى البعد  —برغـ لغتو األدبية الرفيعة  —
ا يعد مصدرنا مف المصادر التاريخية الكجداني كاالن طباع الذاتي لممؤلؼ، كلكنو أيضن

 اليامة التي تتناكؿ فترة مف حكـ الممؾ عبد العزيز لمسعكدية.
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 :جيرجي زيداف
ىك يطؿ عمينا في ىذا  ىاكتابتو في حقكؿ معرفية متعددة، ك اشتير جرجي زيداف ب

األدبية، كىك أدب الرحبلت. فمف المعركؼ أف  العمؿ بمكف جديد مف ألكاف المعرفة
ألدب الرحبلت حضكرنا كبيرنا في تاريخ األدب العربي الكبلسيكي، حيث اىتـ الرحالة 
العرب بتدكيف رحبلتيـ في كافة أسقاع األرض، كًذٍكًر ما شاىدكه فييا مف أماكف 

تاب كأشخاص كصناعات كعادات كتقاليد لمختمؼ األمـ. كتيعبر نصكص ىذا الك
عف االستمرارية التاريخية ليذه التقاليد األدبية في التراث العربي، حيث يستعرض 
زيداف في ىذا الكتاب رحمتو إلي أكركبا، إذ لـ تكف قط بالرحمة ترفييية التي تدكر 
حكؿ االستجماـ كاالستمتاع كمعرفة القشكر الحضارية، بؿ كانت كصفنا مفصبلن 

حضارية التي دارت حكليا المدنية الغربية في عصر كدقيقنا لؤلحكاؿ العمرانية كال
 الحداثة في ذلؾ الكقت.

 :إبراىيـ عبد القادر المازني
الرحمة ىي عيف الجغرافيا المبصرة، ىكذا يمكف أف تربط الرحمة بيف الجغرافيا 

التي كاألدب. ففي أدب الرحبلت يمزج اإلنساف الناظر بيف كصفو لمكقائع المادية 
يبصرىا عمى األرض كبيف انطباعاتو الذاتية التي تتكلد نتيجة حالة االغتراب التي 
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يحياىا أثناء كتابة ىذا النكع مف النصكص. كقد اشتيرت الحضارة العربية 
كاإلسبلمية بأدب الرحبلت، فظير رجاؿ أمثاؿ المسعكدم كالمقدسي كاإلدريسي 

مف الرجاؿ الذيف كصفكا األقاليـ، األندلسي كابف الجبير كابف بطكطة كغيرىـ 
كصالكا كجالكا في أرجاء المعمكرة، ليقدّْمكا لنا صكرة حيَّة لعصرىـ، ككصفنا دقيقنا 
لعادات كتقاليد الشعكب كالقبائؿ. كرغـ أف عصر المازني شيد تقدمنا في كسائؿ 

ا في التقريب بيف البشر في كثير مف أنحاء ىذا الكككب، إال  أف االتصاالت كنجاحن
الرحمة تبقى عنده أعذب في المعنى، كأكقع في النفس، كأصدؽ في الخبر. لذلؾ 

أف يككف تعبيرنا عف االستمرارية التاريخية « رحمة إلى الحجاز»أراد المازني لكتابو 
 الكتابة في األدب العربي الحديث.ليذا النكع مف 

 

 رفاعة رافع الطيطاكم
اإلبريز في تمخيص باريز، ىك الكتاب الذم ألفو رفاعة الطيطاكم رائد تخميص 

التنكير في العصر الحديث كما يمقب. كيمثؿ ىذا الكتاب عبلمة بارزة مف عبلمات 
التاريخ الثقافي المصرم كالعربي الحديث، فيك ببل شؾ كاحد مف أىـ الكتب العربية 

عشر، كقد كتبو الطيطاكم التي كضعت خبلؿ النصؼ األكؿ مف القرف التاسع 
بعدما رشحو الشيخ حسف العٌطار إلى محمد عمي باشا حاكـ مصر آنذاؾ بأف 
يككف مشرؼ عمى رحمة البعثة الدراسية المصرية المتكجية إلى باريس في فرنسا، 
ليرعى الطمبة ىناؾ، كيسجؿ أفعاليـ. كقد نصح المدير الفرنسي ليذه الرحمة رفاعة 
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نسية، كأف يترجـ مدكناتو في كتاب، كبالفعؿ أخذ الطيطاكم بأف يتعمـ المغة الفر 
بنصيحتو، كألؼ ىذا الكتاب الذم قضى في تأليفو تدكيننا كترجمةن خمس سنكات. 
فأخرج لنا عمبلن بديعنا، يكضح ما كانت عميو أحكاؿ العمكـ التاريخية كالجغرافية 

 .كالسياسية كاالجتماعية في كؿ مف مصر كفرنسا في ىذه الفترة
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