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Abstract
The story is an art of prose literature. Arab writers and others have done valuable works of fiction,
showing the extent of their artistic ability; however, this art has witnessed in the modern era developed
and developed to add to it another form known - in Western literature - poetry story; which has no era
- before - in literature Old Arab, and the poems appeared stories woven on the Western vein. After
looking at the story in Arabic literature, this article looks at some of the echoes of the Arab story in
Arabic literature, with an emphasis on what the thinkers of the city of Eulen produced as a living model
reflecting the many stories that were presented at the Arab literature table in Nigeria. For a
commendable effort by the writers of Nigeria to expand the Arabic language and create a clear
atmosphere for artistic creativity and conscience.
Keywords: Arabic Literature; Arabic Story

ملحص
 تظهر فيها مدى قدارهتم الفنّية؛ غري، وقد قام األدباء العرب وغريهم بأعمال قصصية قيّمة.النثري
ّ تع ّد القصة فنًّا من فنون األدب
 بالشرعر القصصر ؛ الرذي-يف األدب الغرري- منوا حىت أضيف إليه شكل آخر عرر
ًّ تطورا و
ّ أن هذا
ّ الفن شهد يف العصر احلديث
- فهذه املقالرة تنظرر. فظهرت األشعار القصصية منسوجة على املنوال الغري، يف األدب العري القدمي-من ذي قبل-ليس به عهد
 نظرة عابرة يف بعض أصداء القصة العربية يف األدب العري مر الكييرع علرى مرا أن ر-بعد احلديث عن القصة يف األدب العري
روذّب حر ك يعر ّرل عرن يثرررة تلر األعمررال القصصرية الررط حرحر علررى حاولرة األدب العررري يف
بنرات أفكررار األدبراء ةدينررة إلرورن ينمر ر
ّ  ويكش رف عررن جهررد مشرركور قررام برره أدبرراء ني رييررا يف توسررعة رقعررة اللغررة العربيررة وهتيلررة األج رواء الصررافية لإلبرردا الف ر،ني رييررا
.والوجدان
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القصة في تاريخ األدب
تعد
القصة الط ُّ
لكل منهما ٌ
اتّسع آفاق األدب بقسميه(الشعر والنثر) فأسعف أن توجد ك
أبعاد وأنوا ٌ ،تُذير من بينها ّ

أصالة لدى العرب من مواليد النثر؛ شأهنا يف ذل

شأن بقية أخواهتا من الرسالة ،واخلطابة ،والوصية ،واملسرحية؛ غري أهنا

ر
ي
قبل ،فظلّ تنسج يف
أسلوب شعر ك
(القصة) ّاّتذت يف اليونان بالقرن الثاين قبل امليالدي زيًّا آخر غري م عار عليه من ذي ُ
عرف إثر ذل الساحة األدبية على ملحم يها "اإللياذة" و"األوديسا" الّل ني نسب ا إىل هومريوس؛ وقيل
هاد ممعوجة باخليال ،ف ّ
إن امللحم ني ليس ا من اب كار شاعر بعينه ،وإمنا نظمها شعراء شعبيون على فك ر
ات وأجعاء ،ف اء (هومريوس) ومج ي ّل ما وعاه
ّ
من ذل وأضا إليه فأضح امللحم ان منسوب ني إليه ( ،)Fadil 2003:21وتق األوىل يف س ة عشر ألف بي ر من

تصور
الشعر مفادها يكّيع على احلرب الط أورت نارها بني اليونان ومملكة حروادة يف آسيا الصغرى .واألخرى أوديسا وه
ّ
رجو اليونانيني إىل وحنهم بعد صرا ر ر
عنيف ومعاناة حرب ضروس (.)Adebayo 2003:20
ّ
امليالدي حريقه إىل الروم وأروبا ،فأصبح م داوال بني ظهرانيها بالك ابة يف األدب
الفن يف القرن األول
ّ
مث أخذ هذا ّ
الالتي ّ .ومن عداد ما ُي ب فيها "اإلنياذة"؛ وه ملحمة وحنيّة هتد إىل اإلشادة بأصل االملاحوريّة الرومانية ،وخروّب

ليؤسس االملاحورية الرومانية يف روما يف القرن الثامن قبل امليالدي
(إننياس) الطراودي بعد سقوط حراودة م بعض أتباعه ّ
( ،)Fadil 2003: 22وت ألّف هذه "اإلنياذة" من اث عشر جعءا ،ويظهر فيها تأثّره إىل ح كد يب رري هبومريوس اليوناينّ .مث
اإليطال (دان ه) وه ملحمة دينيّة الطاب  ،موضوعها الرحلة اخلياليّة إىل العامل اآلخر ،يصف فيها ما
"الكوميديا اإلهلية" للشاعر
ّ
اليرى مصطحبا معه (فرجيل)؛ حيث يطوفان باجلحيم ومن فيها من امللحدين والس ّفايني والبخالء واملكفني وما إىل ذل من

طهر فيه املذنبون ال ائبون .وباجلنة حيث يقيم العلماء والشعراء ،وفيهم ابن سينا وابن رشد ،مث
ذوى اآلثام .مث باملطْهر الذي ي ّ

بقصة اإلسراء
يكك صاحبه ليل ق حببيب ه (بياتريشه) يف قمة اجلنة ()Fadil 2003; 22؛ وه ملحمة تأثّر فيها ياتبها ّ
واملعراّب()Fadil 2003: 23بعد أن أثّر فيه (فرجيل) مث توال هذه األعمال يثريةٌ من املالحم يف الروم وفرنسا واهلند ،أمثال:
الفردوس املفقود ل رر"ملنت" والشاهنامة للشاعر الفرنس (الفردوس )(.)Fadil 2003: 23
الفن -ةعناه احلديث -يف األدب العري احلديث يصورة فنيّة مس قلّة؛ حيث بدأ
وبعد برهة من العمن انبلج ف ر هذا ّ

صور فيها
األدباء العرب يف العصر احلديث يك بون القصص الشعرية؛ مثل"اإللياذة اإلسالميّة" ألمحد حمرم؛ وه يف أربعة أجعاءّ ،

ياتبها البطوالت واألجماد اإلسالمية()Fadil 2003: 24؛ غري أن هذه اإللياذة أوخذت على ال عامها الصرفة على سرد
الوقائ واألحداث ال ارخيية حسب وقوعها حبيث مل ُعّب بشوائب خياليّة( .)Adebayo 2003: 25مث "األرملة املرضعة"
الىت ي بها معرو الرصايف يف تصوير مأساته الفاجعة يف احلاالت املأسوية؛ الىت وجد فيها أرملة مرضعةAbdul-Barri: (،
الفن القصص ّ يف األدب العري احلديث حممد تيمور وأخوه حممود تيمور وأمثاهلما.
)133-135ومن أرباب ّ
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ظل نوعا من أنوا فنون األدب العري الشعرية؛ إضافة
ومن هذا املنطلق ،تعّر األدب العري إىل الشعر القصص ّ  ،ف ّ
إىل القصص املنثورة الط توفّرت يف رصائد العرب املعرفية منذ زم رن ر
بعيد ،والط ي مثّل اع مادها عند اجلاهلية يف األسطورة ،واملثل،
احلق﴿ ...ما يان ح ِديثا
حتول يف اإلسالم إىل القرآن الكرمي()Adebayo 2003: 40-44الذي قال عنه ّ
وأيام العرب مثّ ّ
صيل لِ ُكل ش رء( ﴾...يوسف )١١١:وقد تأثّر بأسلوبه األدباء إىل ح كد ر
ير ْف ررى ول ِكن تص ِديق الَّ ِذي برني يدي ِه وتر ْف ِ
بعيد ممّا ّأدى
ْ ْ
ْ ْ
ُ
ِّ ْ
نصه:
ببعض الباحثني إىل أن ع ّدوه مرجعا ها ًّما يف فيضان الشعر القصص ّ عند الفرس ما ّ

...يف القررآن مررثال األسرلوب القصصر  ،وترراري ،األقردمني ،وقصررص األنبيرراء .وتلر أمررور تعيررد
يف روحية األدب وُ ّد الشعراء باألخيلة واإلهلام .وحسبنا أن نقرول إن الفررس جرريان العررب قرد
ان فع روا بررذل فاس ر قوا منرره فيضررا لشررعرهم القصص ر  ،وحسرربنا أن نقررول أن الغ رربيّني احملرردثني
اسر لهموا سررفر ال كرروين فأوجرردوا مررن قصررة إبلرريس وآدم ،وقابيررل وهابيررل ،واجلنررة والنررار واليرروم

اآلخر شعرا قصصيًّا يرم إىل يثري من شؤون االج ما )Ibrahim: 202-203(...
عشاق األدب العري على أمناط سابقيهم من األدباء العرب ،وحيايوهنم يف يل قطر ومصر يف خم لف
وهكذا ينسج ّ
اجملاالت األدبية -سواء يان شعريّة أو نثريّة ،-فف إلورن-مثال-أعمال قصصية منها "السنّة" و"راعى الغنم" و"أهل ال كرور"

و"على الطريق" و"خادم الوحن" و"السيّد الرئيس" وغري ذل مما ي ب من القصص يف األدب العري يف منطقة إلورن الط حنن
يف صدد احلديث عنها يف هذه املقالة.



بالقصة وعناصرها الفنية الحديثة
التعريف
ّ

القصة أهنا حكاية تع مد على السرد والوصف( )Fadil 2003: 48أو اإلخبار،
عر بعض الك ب األدبية ّ
ولقد ّ
لقصة واملسرحية؛ ألنه هو العنصر السائد فيها( Fadil
ويف بعض األحيان قد يدخل فيها احلوار الذي يع ّد الفارق الوحيد بني ا ّ

القصة وت ح ّدد الغاية الط هتد
 .)2003: 20وهلا عناصر يس كمل هبا معىن ّ

القصة مث يأخذ
إليها من أول ترييب بدأت به ّ

حرك من خالله الشخصيات وتنمو احلوادث وتكابط العناصر العمنية واملكانية إىل أن تقود الفكرة القارئ أو
ينمو شيلا فشيلا وت ّ

املس م إىل ن ي ة معيّنة.


القصة في األدب العربي
ّ

القصة ةعناها الف ّ احلديث وليدة الغرب يف األدب العري-يما أسلفنا -إذ يان األدباء العرب يف العصور األدبية
تع ّد ّ
قل أو
األوىل مل ينظروا إليها يف كن له قواعده وأصوله الفنية()Adebayo 2003: 67؛ ومن أجل هذا ،مل يق ّدروا هلا-مهما ّ

يثُر يف األدب العري -نصيبا مفروضا مثل ما أُعط الشعر واخلطابة والرسائل وغريها ،بل تريوا جماهلا للوعاظ وي اب السري
والوصايا( .)Fadil 2003: 54ومل يعن هذا أن العرب مل تعر القصة؛ ألن هناك دالئل و ر
حملات م ضافرة ،تُثب لنا وجود
ّ
قصص وأساحري وأمسار يف أيام العرب األوىل ،حسب ما روهتا لنا الك ب األدبية يالقصص الط يان يرويها النضر بن احلارث
3
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وسري ِ
عن ال ُفرس ِ
ملوك الروم لصر أنظار الناس عن رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم()Fadil 2003: 54فنعل يف شأنه "وِمن
ض َّل عن سبِ ِيل اهلل بِغ ِري ِعلْ رم وير ِ
يث لِي ِ
اس من ي ْش ِكي هلو ْ ِ ِ
َّخذها ُهُعوا( "...لقمان)٦:
ْ
ْ
ْ
احلد ُ
النّ ِ ْ
القصة يف أيام العرب اجلاهلية إىل أن جاء القرآن الكرمي بأسلوبه القصص ّ املم از؛ الذي ال
وعلى هذه الشايلة يان
ّ
طرق إىل حقائقها شوائب األخيُلة واالفكاضات احمل ملة ،بل يان يف أخبارها صادقة ،ويف حوادثها واقعيّة .فأثّر يف بعض
ت ّ
القصص العربية تأثريا إجيابيًّا مرنا؛ وذل يف سرد احلوادث ،وانس ام األعضاء ،وسهولة األلفاظ ،وهادفية األفكار الط تعقب
احلل .ويف العصر العباس تري القصة دويًّا عظيما يف آذان الناس ،وحظي شهرُهتا رواجا هائال لدى بعض الكّاب؛
عقدهتا ّ
حيث ألّف فيها ي ب م ع ّددة ،أمثال" :احملاسن واألضداد" لل احظ ،و"املكافأة" ألمحد بن يوسف ،و"العقد الفريد" البن
عبدربه ،مثّ تل ذل قصص املقامات()Fadil 2003: 54؛ ومن هنا جيدر بنا أن نشري إشارة خاحفة-فيما يل  -إىل بعض
أشهر القصص يف األدب العري قبل العصر احلديث:
 .١ألف ليلة وليلة
عدة عناصر آلداب خم لفة مؤثّرة يف تأليفها وه فارسية الك ابة وترمج إىل العربية يف عصر
وه حكايات تل ق فيها ّ
أدبا

الكمجة قبل من صف القرن العاشر امليالدي ،مثّ أدخل فيها األدباء الشعبيون بعد ال حرير بعض هتذيب وزيادة فأصبح
شعبيا وهلا تأثري بطابعها الرومان ك يف األدب العري يما نقرأ ذل جليا يف مسرحية "شهر زاد" ل وفيق احلكيم وعل أمحد
قصة "أحالم شهر زاد" للدي ور حه حسني ،ومسرحية "شهريار" لععيع أباظة.
بايثري ،ويف ّ
 .٢قصص المقامات

للقصة ةفهومها احلديث ،ت مثّل يف حكايات
وه ّ
القصة يف األدب العري وإن مل تس كمل العناصر الفنيّة ّ
تعد نواة ّ
حتكى يف جلسة من اجملالس ذات أصول فنية حت وي على مغامرات تروى يف شبه حوار درام تعاجل عادة قضايا اج ماعية
سول
سياسية دينية لغوية حيكيها راو عن بطل يكون ش اعا يق حم األخطار ،مّسما بألوان من املكر واخلدا وال حيّل يف ال ّ
للحصول على املال ومآربه ،ويع ل بدي العمان اهلمذاين أول من اخك فن املقامات يف األدب العري مث نسج على منواله أمثال:
لف ل ّفهم من أصحاب املقامات ،وهلا يد حوىل يف تأثريها اهلائل يف اآلداب األخرى غري العربية
القاسم بن عل احلريري ومن ّ
اإللوري يف ذل عنّا ببعيد.
ريي فما شأن مقامات
ّ
يما جند ذل بالوضوح يف األدب الفارس واألروي والني ّ

 .٣التوابع والزوابع
اجلن ي بها الشاعر األندلس أبو عامر أمحد بن شهيد (٦٣٦-٢٨٣ه)؛
وهذه ّ
القصة عبارة عن رحلة خياليّة يف عامل ّ

حيث أثب لقاءه م بعض الشعراء السابقني وأجرى معهم حوارات ومناظرات عاجل من خالهلا بعض املشايل األدبية والبيانية
م حغيان روح الفكاهة والسخرية يف أغلب مظاهرها .ولنك ف هبذا القدر من القصص الط حتلّق شهرهتا على األجواء األدبية
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للقصة العربية ةفهومها الف ّ احلديث؛ حيث مجع -يف تأثّرها -بني القصص
حول ّ
قبل العصر احلديث ،الذي يع ل نقطة ال ّ
العربية القدمية والقصص األروبية؛ وذل يف عناصرها الفنيّة احلديثة(.)Fadil 2003: 54


األدب القصصي في العصر الحديث
أدي؛ له قواعده وعناصره الفنيّة،
والناظر إىل القصة يف األدب العري قبل العصر احلديث ،جيد أهنا مل يُنظر إليها ي نس ّ

قصة "حديث عيسى بن هشام" حملمد
حولية يف القصص العربية يف ّ
يما ه اليوم مس وردة من الغرب .وت مثّل النقطة ال ّ
القصة .وتأثّر باآلداب الغربية يف تنوي املناظر ونو
املويلح (١٣٢١م)؛ الذي تأثّر فيها باملقامات من حيث الراوي وبطل ّ

املغامرات ،ويف ال حليل النفس للشخصيّات يف صراعها م األحداث )Fadil 2003: 65(...مث جتاوب معه غريه من
قص ه
الكّاب ،فأصدر-غرار ذل -شاعر النيل ي ابه "لياىل سطيح" .وي ب لطف مجعة "لياىل الروح احلائر" وي ب أمحد شوق ّ

"الدياس"؛ الط قيل إنه تأثّر فيها باملقامة ،وبألف ليلة وليلة ،يما تأثّر فيها بقصص الفروسية الغربية()Fadil 2003:65؛
وهذه يلّها تع ّد أصداء جتاوب هبا األدباء العرب مسرية الفن القصص يف األدب الغري.
القصة العربية حريقها إىل اآلداب الغربية)Fadil 2003:66(،
ويف أوائل القرن العشرين -بدون حتديد -أخذت ّ
أب قلبها-يف أول وهلة -هذا الطور اجلديد بكمجة بعض
وعرض عن مناهلها األصلية ،الط ت مثّل يف الكاث العري القدمي ،واشر ّ

القصص الغربية وتعريبها ،مثّ حتويرها ةا يالئم البيلة العربية املصريّة؛ ( )Fadil 2003: 66ومن القصص الغربية املكمجة إىل
قصة "بول وفرجيىن" للكاتب الفرنس "سان بيري"؛ الط ترمجها مصطفى املنفلوح ومسّاها الفضيلة .يما
العربية يف هذا الطورّ ،
قصة بعنوان "الشاعر"(.)Fadil 2003: 66
ّ
غري مسرحية "سريانودي برجراك" للشاعر الفرنس "إدمون روس ان" إىل ّ

االجتاه الغري بالكمجة وال عريب إىل أن اس وت قدمهم الف ّ  ،ونضج
يسددون أفكارهم القصصية حنو ّ
وهكذا بدأ العرب ّ

بعد -الشخصيّة العربية عن الغربية يف موضوعات القصص ،وهويّ ها العربية .فأضح تعاجل قضايا
وعيُهم القصص ّ  ،فاس قلّ ُ -

وحتل مشكالت وحنية قوميّة اج ماعية؛ م أثّرة يف النواح الفنّريّة باآلداب العاملية وال يارات األجنبية؛( Fadil 2003:
عربيةّ ،

 )67وذل يف رومان يكيّ ها يف منه ها ال ارخي ّ  ،ووصفها للنواحى العاحفية الذاتية ،وإشادهتا باملاض القوم أو الوح  ،تفاديا
للحاضر ورغبة يف ال غيري األمثل يف املس قبل .وأصدق ر
دليل يف ذل يلّه قصص "جورجى زيدان" الذي حايى يف رومان يكي ها

"ولكسكوت" األروي(.)Fadil 2003: 67
ومن هذا املنطلق ،وفرت-يف أجواء األدب احلديث -القصص العربية ذات عناصر فنيّة غربية؛ ومن روادها :حسني
بقص ه "زينب" وتوقيق احلكيم يف "عصفور من الشرق" وعودة الروح" مث حه حسني يف "أديب" ودعاء الكروان"
أمحد هيكل ّ

وش رة البؤس" مث إبراهيم املازين يف "إبراهيم الكاتب" وي ب جنيب حمفوظ "زقاق املدق" و"السكرية" و"قصر الشوق" يما ي ب

عشاق األدب العري يف األرجاء املعمورة
حممود تيمور "الوثبة األوىل" واحلكم
هلل".فظل األمر إىل أن جتاوب أصداءهم القصصية ّ
ّ
بكسم خطاهم يف الفنون األدبية.
وأخذوا ُّ
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القصة العربية في إمارة إلورن
ظ ر
إنه ملن حسن ح ك
ظ رصائدهم العلمية وينوزهم املعرفية بفنون
وفري يف مسلم ني رييا -ةا فيها مدينة إلورن -أن تك ّ

لعل العلّة يف ذل ترج إىل حبّهم األصيل الذي يكنّه أعماق
العلوم ودقائقها خصوصا ممّا مي ّ بالصلة إىل اللغة العربية؛ و ّ
وسل إىل فهم معاين القرآن الكرمي الذي فيه بيان عن تعاليم اإلسالم السمحاء ومقاصده الشرعية.
صدورهم هلذه اللغة الط هبا يُ ّ
الشعرية لدى الكّاب اإللوريِّني غري
بناء على ما تق ّدم اس طا األدب العري أن ي ّنو قوالبها يف مجي الشُّعب النَّثرية و ّ
ينضمون هبا إىل الريب القصص ّ من األدباء العرب،
القصة -ةفهومها الف ّ احلديث -تع ّد من حداثة عصاراهتم الفكريّة الط ُّ
أن ّ

للقصة العربية يف هذه املنطقة اإللوريّة ي مثّل-حسب علمنا -يف"السنة" الط أصدرت عام٣١١٦م وه ةثابة
لعل امليالد األول ّ
و ّ
مسبوقة ب ر ر رر"مذيرات إمام وخطيب يف مناخ جامع ّ " للكاتب اللوفيسور

ريي؛ إ ْذ يان
ثانية أخ ها على املس وى الوح ّ الني ّ
تنص عن سرية ذاتية لصاحبها مرتضى عبد
حممد األول أبوبكر الذي أصدر عام ١٣٣١م؛ وهذه "السنة" ّ
قصة عربية فنّريّة ّ
هاما من جوانب احلياة اإلنسانية امل مثّل يف اق ناء العلم وحتصيله؛ حيث وصف ما لق يف
السالم احلقيق  ،وه
ّتص جانبا ًّ
ّ
معانات وما يابده من مش ّق ر
ر
ات فرض عليه ظرو جامع ه اإلسالمية بني ر وما ان هى إليه األمر يف النهاية
حريقه إىل ذل من
العع والن اح (.)Fadil: 2003: 66
ب كليل جهوده ّ
وجتشماته ب اّب ّ

وي ب على غرار ذل السيد آدم حيىي بن عبد الرمحن الفالين أعماله القصصية أمثال" :راع الغنم" و"بالد ال كرور" مثّ
حتدث فيها بش ء من البسط عن خلفيّات احلرب األهلية الني ريية (" )Alhaqeeqy 2006بيافرا" الط
"على الطريق" الط ّ
تطرق فيها يف وصف بعض ظواهر اج ماعية من حيث انقسام
أورت نارها حوال ثالث سنوات م والية (١٣١١-١٣٦١م) ،مث ّ

حب والده الشديد
العلماء حسب ميوهلم وانطباعاهتم إىل حرائق قددا )Alfulaniy: 3-25( ،مث اس طرد فيها باحلديث عن ّ

عمه جب ا مثّ بدار العلوم
لل عليم اإلسالم الذي تسبّب عنه انضمامه يف سل ال علّم العري واإلسالم يف أول وهل ه بدهليع ّ
مدرسا قبل ّاجتاهه حنو مشال ني رييا لل عليم اجلامع وأحتف قارئ
إلورن ومريع ال عليم العري بأغيغ مث عاد إىل مبدئه دار العلوم ّ

القصة ةا وصل إليه من النعمة الكلى الط أثارت يف غريه غبطة وغرية (.)Alfulani: 3-25
ّ

مث صارت أعنّة أقالم بعض الكّاب ةدينة إلورن تب در وجتاوب -مثل ما سبق -هذه الصدى األدبية اهلاتفة الصادرة
ريي؛ حيث
من أقصى البالد املصرية بك ابة القصص العربية فظلّ مل تعدُ -
يل اجلدة -يف أدبنا العري الني ّ
بعد -جديدة ّ -
توجد يف عدادها أمثال" :خادم الوحن" و"السيّد الرئيس" للكاتب حامد حممود إبراهيم اهل ري مثّ "الرحلة" لألخ عل بن عبد
القادر العسل  ،و"من إلورن إىل ُبك و" للدي ور مشهود حممود حممد مجبا ،و"يف سبيل اجملد" لألخ مرتضى أييرْيدي .أضف إىل

ذل يلّه بعض القصائد الشعرية الط حرق هبا بعض شعرائنا اجمليدين باب األغراض الشعرية اجلديدة يف هذه املنطقة من أمهّها
الشعر القصص الذي يع ّد الدي ور عيسى أليب أبوبكر من أوائل فاحت بابه بإحدى قصائده الط ترجم فيها حكايات يوربويّة إىل

الفم" والط تبلغ حواىل سب وس ني ( )٦١بي ا (.)Abubakar:130-134
العربية مث نظمها شعرا بعنوان"دهاء ّ
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وعلى هذه الشايلة نصب األخ احملام إبراهيم سعيد أمحد الغملي قيد أوابد جهده بك ابة "خل ات ونبضات" شعرا
تشف يف أزياءها ظاهرة ال أثُّرات
ريي يف موضوعاهتا ومشايلها ،وه عمليّة ّ
عري اج ماع ّ ني ّ
قصصيًّا مطبوعا بطاب إسالم ّ ّ
اإلجيابية بعديد من الشعراء العرب أمثال :الشاعر اإلسالم ّ زهري بن أي سلمى ( ،)Abubakar: 130-134مثّ ببعض
الشعراء العرب احملدثني أمثال :الشاعر العراق معرو الرصايف ( ،)Bn Abi Salama, Burdahوشاعر النيل حافظ

تدل وتع أنه أقعد نفسه على الكاث العري قراءة ودراسة
إبراهيم ()Algambari 2012؛ إن دلّ هذه على ش ء فإمنا ّ
ف ولّدت له من خالهلا هذه العصارة الفكريّة القصصيّة ضمن إن اجاته امل ق ّدمة الط تع ّد هذه ثالثة أثافيها ونقطة االنطالق
ريي.
ألمثاهلا امل الحقة –إن شاء اهلل-يف أدبنا العري الني ّ


دراسة خصائص القصص الفنية

تع مد القصة على عناصر ع ّدة()Algambari 2012وه  :احلادثة ،والسرد ،والشخصية ،والعمان ،واملكان ،مثّ
الفكرة؛ ومن خالل هذه العناصر ت بدى خصائص القصص العربية ةدينة إلورن على النحو ال ال:
القاص عمله ،سواء يان واقعيّة أو خياليّة مفكضة؛ فال تكون القصة بدون
الحادثة :ه الفعل الذي يب عليه
ّ
القاص بالوحدة العضوية يف احلادثة فه
القصة .ومن هنا ،يه ّم
خيال ّ
يعد هلا معيارا أو قالبا يدور عليه حدث ّ
ّ
حدث واقع ّ أو ّ

احلل.
تنمو شيلا فشيلا حىت تبلغ العقدة يعقبها ّ

القصة وشخصياهتا وال الؤم بني بيل ها العمنية واملكانية يف مجلة ما ّتدم الفكرة
اصل بني أحداث ّ
السرد :فهو ت اب ٌ م و ٌ
حبيث ال تق فيها ف وة وال خلّة.
ويعد
القصة قد يكون إنسانا أو حيوانا فه عبارة عن يائن وق منه أو عليه احلدث ّ
الشخصية :وقد يطلق عليها بطل ّ

فاعال أو مفعوال لذل احلدث.

القصة والفكرة عادة
املعني الذي ي بعه
الفكرة أو األسلوب :واملقصود هبذا هو ذل الطريق ّ
القاص يف سرد حوادث ّ
ّ
وخية لصور األحداث ومطابقة للمعاين حبيث ال حتمل الغموض واإلهبام
تعكس يف األلفاظ وصياغة العبارات والكاييب م ّ

وتسلّم القارئ إىل ن ي ة ساملة معيّنة.


الخاتمة

القصة -ةفهومها الف ّ احلديث -تع ل
توصلنا خالل تل اجلولة الطفيفة عل السطور السابقة امل واضعة أن ّ
فإنه قد ّ
أدي له
وليدة الغرب تبنّاها األدب العري احلديث؛ إذ يان يف العصور األدبية األول قبل العصر احلديث الينظر إليها ي نس ّ

قواعده وأصوله الفنيّة .مثّ اس وردت يف األدب العري احلديث مطبّعة -يف أول وهل ها -بطاب الكمجة وال عريب وال حوير إىل أن

وتأصل جذورها يف األدب العري فصارت موسومة -ةوضوعاهتا ومعاجلة قضاياها -عربيّة البيليّة وغربيّة الفنّية.
اس وت سوقها ّ
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 م اوبني هذه األصداء-يف البقا املعمورة ةا فيها مدينة إلورن- عشاق األدب العري
ّ ويف إزاء ذل اشرأب قلوب
:األدبية لالنضمام م الريب القصص من األدباء العرب بإحتا القراء بالقصص العربية القيّمة نذير منها على سبيل املثال
""السنة" و"راع الغنم" و"على الطريق" و"السيّد الرئيس" و"الرحلة" و"من إلورن إىل ُبك و" و"رحلة العهراء"و"يف سبيل اجملد
.من مجلة ما ي بها اإللوريّون ملوايبة العرب يف مسرية قصصيّة عربية فنيّة يف اق ناص معظمها قضايا اجمل م الني ريية والسري الذاتية
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