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 ظھور القصة القصیرة جدا في المملكة العربیة السعودیة

 
اللطیف عبد بن اعظم محمد الدكتور  

 
 ssالتمھید: 

من المعروف أن القصة القصة القصیرة جدا جنس أدبي حدیث لھ مجالھ ومداره األدبي وھو یعتمد على التكثیف الموحي 
من الخیال المھذب والحكایة المحبكة من الجبلة والوجدان والوحدة الموضوعیة من العناوین والمعلومات الجدیة والعضویة 

من الطوالة والسآمة الخرساء وخاصیتي االتساق واالنسجام وھیمنة التركیب  من العناصر المتعلقة بھ والمفارقة المستنفرة
الفعلي وانبثاق التوتر الدرامي والتأرجح بین الواقعیة والشاعریة والرمزیىة المقنعة واختزال األحداث في نطاقھ المحدود 

ظائف الثانویة التي متوقعة في حین من الوظائف األساسیة التي التزال حیة مع تجنب الوصف المطنب واالستقصاء في الو
اآلن وتفصیلھا والتركیز على القصصیة السردیة التي التترك الحالل المجیز واالنفتاح على األجناس األدبیة األخرى التي 
تتمثل في طیات األذھان البارعة وتمثل بالغة اإلیجاز في تشطیب المعاني الجلیلة المالئمة للظروف واألوضاع ووضعھا 

اكنھا الحسنة واإلضمار والحذف واستعمال الصور المجازیة واالرتكان إلى لعبة اإلدھاش واالنزیاح وإرباك في مس
الملتقي وتوظیف اإلحاالت التناصیة والمعرفة الخلفیة واستغالل التوازي الھرموني والتنغیم اإلیقاعي والتحكم الجید في 

 ة والمشاھد الحواریة المثیرة. سیمیائیة العنوان واستخدام اللقطات السردیة الوامض
معطف األسمار واألقصوصة والقصص  وقد نشأ ھذا الجنس األدبي المستحدث في أدبنا العربي الحدیث والمعاصر من 

والروایة والقصة القصیرة وقد تأثرت ھذا النوع األدبي باألنواع األدبیة المذكورة تأثرا بالغا أال وھو القصة القصیرة جدا 
الفن القصصي القصیر جدا في الثقافة الغربیة منذ فترة مبكرة في شكل أصیل ونازج أما بدایتھا وجذورھا  وقد ظھر ھذا

فھي في اللغة العربیة في أشكال مختلفة من األنواع األدبیة النیئیة فقد لون الغرب كل األنواع العربیة بصورة واضحة 
من القصاصین والكتاب العرب ھذا الجنس األدبي المستردف  وبفضل التالقح والتناص والترجمة واالطالع تمثل مجموعة

في مجموعة من البلدان العربیة كلبنان والعراق وسوریا والمغرب والجزرئر وتونس والسعودیة بفضل انتشار التعلیم 
صة القصیرة جدا وكثرة المواقع الرقمیة والتالقح السریع مع الثقافة الغربیة ومن ثم یمكن اعتبار األلفیة الثالثة عصر الق

 بامتیاز.
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 :جدا القصیرة القصة موطن
 بد وال المصطلحین بین والتداخل التالزم بسبب القصیرة القصة مصطلح عن الحدیث جدا القصیرة القصة في البحث یقتضي
 أمثل إلى رجعنا فإذا. أدبیا مفھوما بوصفھا القصیرة القصة على لیتعرف الماما ولو یعود أن من الموضوع ھذا یتناول لمن
 علیك نقص نحن: "عزوجل اللھ قول فنجد وأشكالھا وألوانھا القصص عن ونسألھ الكریم القرآن وھو العربي األدب مثال
 وسلم علیھ اللھ صلى محمد لسیدنا اللھ قص وقد".الغافلین لمن قبلھ من كنت وإن القرآن ھذا إلیك أوحینا بما القصص أحسن
  قصة منھا عدة قصصا
 وغایة رسالة ثنایاھا في تحمل التي القصص من وغیرھا إبراھیم سیدنا وقصة مریم وقصة السالم علیھ یوسف سیدنا

 تصل أن قبل اإلنسانیة الحضارات كل في جذور ذات بكونھا الجمیلة الفنون باقي عن القصة فن ویمتاز. عظیمة ومقصدیة
 في القادمة األجیال لتستفید األخبار ھذه خلق مرحلة إلى اإلخبار مرحلة من وتحورھا بھا فتتالعب الفنان اإلنسان ید إلیھا

 بعد وتصبح الغابر زمنھم في القصاصین أذھان ومستوى وأیامھا وأحادیثھا أخبارھا عن والمعرفة الفن من اآلتیة العصور
 منتجا كونھا حیث من القصة تختلف وال. الوقت ذات في وفكریة جمالیة رسالة ثنایاه في یحمل إبداعي كنمط أدبیا منتجا ذلك

 مصادر أحد یكون ألن فتؤھلھ الفن نسیج في تدخل التي الموضوعیة للشرط خضوعھا في األخرى الفنون باقي عن إنسانیا
 فن فھي اإلنسانیة القضایا طرح في حادة فكریة مادة تكون أن تحتمل ال بكونھا تتمیز ولكنھا. وتقالیده وقیمھ المجتمع ثقافة

 .جدید من خلقھ إعادة ثم قراءتھ وإعادة الحدیث التقاط على یركز تصویري إیحائي سردي
 آثار تكون أن المؤكد ومن. المقطع ووحدة المكثف واإلیحاء الحجم بقصر یمتاز حدیث أدبي جنس" جدا القصیرة القصة"

 التلمیح خاصیة عن فضال المباشرة وغیر المباشرة الرمزیة المقصدیة الموجزة القصصیة بالنزعة تتصل الكاتب
. واألحداث المواقف وتأزم المضطرب والتوتر بالحركیة الموسوم القصیرة الجمل نفس واستعمال والتجریب واالقتضاب
 وأبسط جمل أقصر في األفكار لكتابة صالحة فرصة الكاتب یجد واإلضمار واالختزال الحذف سمات إلى باإلضافة
 ضمن ومجازي بیاني ماھو إلى المباشر السرد یتجاوز الذي البالغي بالتصویر الجدید الفني الخطاب ھذا یتمیز كما.معان
 والمفارقة واالشتباك واإلرتباك اإلدھاش في جدا القصیرة القصة سمات وتتمثل. الجمالي والخرق واالنزیاح اإلیحاء بالغة

 الفعلیة الجمل على الكاتب فأكب الثانویة الوظائف دون األساسیة الوظائف على والتركیز األفعال وتراكب والحكائیة
 .جدا القصیرة القصة وھو أال خاص أدبي عمل تطویر مجال في المبذولة المحاولة ھي فھذه والتنكیت والتغییر والتكثیف
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إذا كانت القصة القصیرة جدا قد إنتعشت في الوطن العربي إبداعا وكتابة ونقدا 
ونشرا في آواخر القرن الماضي وطوال العقد األول من األلفیة الثالثة فقد عرف 

ثم ھذا الجنس ألدبي الجدید أیضا مقاربات نقدیة متمیزة متنوعة و مختلفة. ومن 
فھناك من النقاد العرب من تبنى شعریة السرد في قراءة القصة القصیرة جدا 
كما عند جاسم خلف إلیاس في كتابھ "شعریة القصة القصیرة جدا" وعبد الدائم 
السالمي في كتابھ "شعریة الواقع في القصة القصیرة جدا" وسعاد مسكین في 

قاربات".وھناك من كتابھا "القصة القصیرة جدا في المغرب: تصورات وم
اختار المقاربة الببلو غرافیة كجمیل حمداوي في كتابھ "القصة القصیرة جدا 
بالمغرب: المسار والتطور". وھناك من اعتمد على المقاربة التكاملیة كما ھو 
حال أحمد جاسم الحسین في كتابھ "القصة القصیرة جدا". وھناك من إسترشد 

اوي وعیسى الدودي في كتابھما المشترك بالمقاربة األنطولوجیة كجمیل حمد
"أنطولو جیا القصة القصیرة جدا بالمغرب" و طاھر لكنیزي في كتابھ 
"أنطولوجیا القصة القصیرة جدا في العالم العربي". وھناك من اختار تطبیق 
المقاربة المیكرو سردیة كما ھوشأن جمیل حمداوي في مجموعة من كتبة 

جدا بین التنظیر والتطبیق". وھناك من اختار خاصة كتابھ "القصة القصیرة 
النظریة المنفتحة أو النسبیة كما ھو حال الدارسین: حمید لحمیداني في كتابھ 
"نحو نظریة منفتحة للقصة القصیرة جدا" ومحمد اشویكة في كتابھ "المفارقة 
القصصیة". وھناك من ارتكز على المقاربة الفنیة كماھو حال یوسف حطیني 

ھ "القصة القصیرة جدا بین النظریة والتطبیق" وحمید ركاطة في كتابھ في كتاب
"القصة القصیرة جدا: قراءة في تجارب مغربیة" وعبد العاطي الزیاتي في 
كتابھ "الماكرو تخیل في القصة القصیرة جدا بالمغرب". وھناك من تمثل 

ة جدا المقاربة التاریخیة كنور الدین الفیاللي في كتابھ "القصة القصیر
بالمغرب" وھناك من تبنى أیضا المقاربة اإلقلیمیة كا لعراقي ھیثم بھنام بردي 
في كتابھ "القصة القصیرة جدا" كمحمد یوب في كتابھ "مضمرات القصة 

  القصیرة جدا".
 مستوي على ومضطربا متعثرا مازال جدا القصیرة القصة نقد أن ویالحظ ھذا

 واإلبدعات النصوص جل اكبةمو یستطع لم إذ واالصطالحي المنھجي
 السنوات في كبیر بزخم تتكاثر بدأت التي جدا القصیرة القصصیة والمجموعات

 المفاھیم تعدد یسبب التجنیس فوضى جدا القصیرة القصة فن یعاني كما. األخیرة
 من الكثیر ھناك منازال اإلعتراف مشكل أیضا یؤرقھ كما. والمصطلحات

 األدبي الجنس بھذا اإلعتراف یرفضون واألساتذة والمبدعین والنقاد الدارسین
 ضمن یدرجونھ فإنھم بھ اعترفو وإذا بھ القبول في مترددین أو وتفصیال جملة
 نصرح أننا بید. عامة بصفة السرد أو القصص خانة أو القصیرة القصة خانة
  أسئلة تطرح بامتیاز المستقبل فن ھي جدا القصیرة القصة بأن وإطمئنان بثقة
 .جدا القصیر حجمھا من الرغم على كبیرة
 منتصف منذ السعودیة العربیة المملكة في جدا القصیرة القصة ظھرت

 والقصص واألقصوصة القصیصات شكل في العشرین القرن من السبعینیات
 الموجزة واألخبار األدبیة والخواطر المختزلة واألحادیث أوالطویلة القصیرة
 في ومتأثرة ومكثفة المقتضبة السردیة والمحكیات المختصرة الشاعریة والصیغ

 .المعاصر الغربي السرد أو القدیم العربي بالسرد ذلك
 والجرائد الصحف مختلف في تنشر القصصیة األدبیة اإلبداعات ھذه وكانت
 لھا التي والعربیة والوطنیة المحلیة والثقافیة اإلعالمیة والمنابر واألدبیة الثقافیة
 والجمعیات النوادي من مجموعة ساھمت وقد. واألدب اللغة تطویر في مھم دور

 شتى في جدا القصیرة القصة ترویج في بالسعودیة والثقافیة األدبیة والمؤسسات
 وتشجیع ونقدا وتقدیما تعریفا وازدھارھا انتعاشھا على والعمل المملكة ربوع

 وندوات ملتقیات عدة في إعالمیا وتكریمھم والمعنویة المادیة بالجوائز أصحابھا
 ھذه أن كل على وخارجھ البالد داخل القصصیة مجموعاتھم طبع على السھر مع

 األدب مجال في بارزة عالمات من واإلخباریة والسماعیة الكتابیة النشاطات
 المملكة في جدا القصیرة القصة تطور على واضحة داللة تدل فھي العربي
  .السعودیة العربیة

السعودیة القصیرة جدا عن الذاتي والموضوعي وقد عبرت القصة  
والمیتاسردي منطلقة في ذلك من الخصوصیات المحلیة والقضایا الوطنیة 
والقومیة واإلنسانیة مستعملة مجموعة من القوالب الشكلیة والجمالیة المتنوعة 
التى كانت تجمع بین الطرائق الكالسیكیة والطرائق التعبیریة الجدیدة والحداثة 

النوع من األدب العربي خاصة واآلداب العالمیة والوطنیة عامة على ھذا  فھذا
البناء قد أزادت في التراث العربي زیادة منصفة. ولم تكتب القصة القصیرة جدا 
بالسعودیة بما ھو مباشر وواقعي وحرفي من الواقع المرصود بل تعدت 

اإلنسانیة الموضوع المرئي إلى الموضوع المجرد في التعامل مع القیم 
والفضائل األخالقیة واستعمال الرموز الموحیة والعالمات االنزیاحیة وتوظیف 
التناص والدول السیمائیة للتعبیر عن مشاكل اإلنسان السعودي بصفة خاصة 
ومعاناة اإلنسان العربي بصفة عامة في الحقیقة القصة القصیرة جدا نوع من 

وقت الحاضر واألجیال القادمة في أشد األنواع األدبیة الحدیثة التي یتطلبھا ال
  الحاجة إلیھا.

فھناك سلسلة طویلة من الكتاب السعودیین الذین كتبوا القصة القصیرة جدا  
ولھم جھود جبارة في تطویر اللغة العربیة ومن أھمھم: محمود تراوري 
وحكیمة الحربي وجار اللھ الحمید وخالد الخضري وأمیمة الخمیس وتركي 

السدیري وإبراھیم محمد شحبي ومحمد منصور الشقحاء وشریفة ناصر 
الشمالن وفالح عبد العزیز الصغیر وحسن الشیخ وسھام العبودي والبراق 
الحازمي وفھد العتیق وأحمد محمد عزوز وفردوس أبو القاسم وأحمد القاضي 
وصالح القرشي ویوسف المحیمید وطلق المرزوقي وفھد أحمد المصبح وھدي 

المعجل ومحمد النجیمي وطاھر الزراعي ومشعل العبدلي وأمیمة  دبنت فھ
البدري وعلى حمود المجنوني ونورة شرواني وتركي الویثني وجابر عامر 
عوض الشھدي ومحمد علوان وحسن علي البطران وعبد السالم الحمید ونورة 
 بنت سعد األحمري وسعاد السعید وفھد الخلیوي وجبیر الملیحان وھیام المفلح
وعبد الحفیط الشمري وعبد العزیز الصقعبي ومریم الحسن ومنیرة األزیمع 
وھذه القائمة الطویلة الذھبیة التي تتألأل تحت أدیم السماء الزرقاء وتركوا 

 لألسباط أعماال صالحة وآثارا مفیدة تنیر دروب الظلمة الھالكة في المستقبل.
ت إلى بوابة كبیرة من ھذه المحاوالت من ھذا النوع لألدب العربي قد أد

األبواب المختلفة فمثال قام عدد كبیر من الكتاب البارعین من السعودیین بكتابة 
ببلیوغرافیا القصة القصیرة جدا بالمملكة العربیة السعودیة إلى ذكر المجموعات 
القصصیة التى تخصصت في ھذا الجنس األدبي أو تأرجحت بین القصة 

یرة وفن األقصصوصة. ویالحظ القاري بشكل القصیرة جدا وجنس القصة القص
جلي التداخل الواضح بین ھذه األجناس داخل المجموعات المرصودة بسبب 
الخلط في التعیین الجنسي والتذبذب في تسمیة المؤلفات اإلبداعیة ومن المعلوم 
جدا أن القصة القصیرة جدا بالسعودیة على مستوي التحقیب الزمني لم تظھر 

السبعینیات من القرن العشرین مع محمد علوان بمجموعتھ إال في منتصف 
القصصیة "الخبز والصمت". وبعد ھذه الفترة وقع ركود أدبي نسبي طوال عقد 
الثمانین لتنطلق الحركة األدبیة والقصصیة مع فترة التسعینیات فیزدھر النشر 

وشاباتھا  واإلبداع النقدي بسبب انتشار التعلیم واھتمام المملكة بتثقیف شبابھا
عالوة على الرخاء الذي عم المملكة السعودیة بسبب أرباح عائدات النفط. وقد 
أثر ھذا كلھ إیجابا في اإلنسان السعودي اجتماعیا واقتصادیا وثقافیا وسیاسیا 
وتربویا. ومن ثم فلقد انطلقت نھضتھا العلمیة والفكریة والثقافیة في وقت مبكر 

ورة األخرى مثل القطر والعمان والبحرین مقارنة بالدول الخلیجیة المجا
واإلمارات العربیة المتحدة فقد تطورت وتیرة اإلبداع القصصي القصیر جدا مع 
التسعینیات األلفیة الثالثة مع ازدھار النشر الصحفي وانتشار المنابر الورقیة 

 والرقمیة وأمثالھا في ساحة األدب العربي.
تعاشا كبیرا ونشاطا دینامیكیا مشھودا في تعرف الحركة الثقافیة بالسعودیة ان

مجال القصة القصیرة جدا ویتجلى ذلك بوضوح في أنشطة النوادي والجامعات 
والمؤسسات الثقافیة في كل مدن المملكة وقراھا وربوعھا الشاسعة وأرجائھا 
الواسعة والعمل على تكریم المبدعین والقصصاصین مادیا ومعنویا وتفعیل 

دراسات األدبیة المنصبة حول القصة القصیرة جدا والمشاركة حركیة النقد وال
في المھرجانات والمنتدیات والملتقیات والمبارات المخصصة لھذا الفن األدبي 
الجدید كمشاركة بعض السعودیین في مھرجان حلب للقصة القصیرة جدا مع 

الة الفوز بالجزائز المرصود. ومن ھؤالء المشاركین الذین ساھموا مساھمة فع
في ھذا الخصوص ھم: حسن علي البطران وطاھر الزراعي ومشعل العبدلي 
وأمیمة البدري وعلي حمود المجنوني ونورة شرواني وتركي الرویثي وجابر 

 عامر عوض الشھدي.
وقد شارك مجموعة من النقاد والمبدعین السعودیین في مھرجان القصة  

ذین قدموا براعاتھم في ھذا وھم ال ،القصیرة جدا بمدینة الناظورة المغربیة
المضمار ووضحوا ما یجیش في أعماق قلوبھم تجاه األدب العربي واللغة 
العربیة ولرفعة شأن اللغة العربیة ومن ھؤالء الحاضرین: شمیة الشمري وفھد 
الخلیوي وحسن علي البطران والطاھر الزراعي وخالد المرضي الغامدي 

اب العلم فھذا المھرجان العربي یشرف ومحمد البشیر ومنیرة األزیمع. ومن ب
علیھ الباحث المغربي جمیل حمداوي الذي لھ صیت كبیر في مجال القصة 
القصیرة جدا ولھ إسھامات مھمة تجاه ھذا الجنس األدبي فشاركوا أیضا في 
مؤتمر اإلسكندریة للقصة القصیرة جدا الذي نظمتھ الرابطة العربیة للقصة 

العدواني الذي تحدث عن القصة  الء معجبومن بین ھؤ ،القصیرة جدا
التویتریة فمن الممكن جدا أن نرى في المستقبل أنواعا أدبیا جدیدا ونستحدثھا 
كما أننا نجد القصة القصیرة جدا في ھذا الوقت ألن الزمان قد استدار كھیئتھ 

 كما كان.
 ومن نفس القبیل نجد فكر "كرسي األدب السعودي" بجامعة عبد الملك سعود
في تنظیم ملتقي القصة القصیرة والقصة القصیرة جدا في األدب السعودي 
وصدر عن ھذا الكرسي نفسھ كتاب جامع حول "القصة القصیرة والقصة 
القصیرة جدا في األدب السعودي" الذي ترأسھ الدكتور صالح بن معیض 

سع الغامدي وإن نتقدم إلى األمام فنجد أن عدد المجموعات القصصیة أكثر من ت
وتسعین مجموعة تجمع بین فن القصة القصیرة وجنس القصة القصیرة جدا ھذه 
ھي األعمال المھمة التي تلعب دورا ریادیا في ساحة األدب العربي وھناك 

 مجموعات أخرى لم نصل إلیھا بسبب مجھوداتنا البسیطة.
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دایة أما الذین یكتبون القصة القصیرة جدا ھم یتجاوزون األربعین مبدعا لكن الب
م مع المجموعة 1992الحقیقیة للقصة القصیرة جدا بالسعودیة كانت في سنة 

القصصیة "فراغات" لعبد العزیز صالح الصقعبي، مجموعات قصصیة قصیرة 
التسعین وسنوات األلفیة الثالثة ھؤالء الرجال الذین أبرزوا  جدا مع سنوات

 منھم.براعاتھم في القصة القصیرة جدا أما النساء لم تتخلفن 
ومن الفرح أن طائفة الكاتبات الشھیرة قد ساھمن مساھمة فعالة في كتابة القصة 
القصیرة جدا ومن أولئك المبدعات اللواتي یكتبن القصة القصیرة جدا: اإلسم 
األول من الفئة النسائیة الذي ألف ثالث مجموعات وھو شیمة الشمري في 

قواس ونوافذ" و"عرافة مجال القصة القصیرة جدا وھي: "ربما غدا" و"أ
المساء" والكاتبة الثانیة التي لھا دورھا البارز في نفس المجال من القصة 
القصیرة جدا وھي أمیمة الخمیس ولھا مجموعة مھمة في ذكراھا وھي "أین 
یذھب الضوء؟" وشریفھ الشمالن وھي التي قد ساھمت أیضا في مجال تطور 

كیمة الحربي ولھا أیضا دور فعال األدب العربي بمجموعتھا "وغدایأتي" وح
في تنشیط نوع القصة القصیرة جدا بمجموعة قصصیة ھامة التي لھا صیت في 
أوساط األدبیة وھي "قلق المنافي" وحكیمة لمیس منصور الحربي بمجموعتیھا 
"سؤال في مدار الحیرة" ھذه المجموعة مجموعة قیمة في ھذا المدار وتعد 

ب العربي وھیام المفلح بمجموعتھا "كما كمنارة مضیئة في مجال األد
القلق...یتكئ الجمر" وھدى بنت فھد المعجل بمجموعتھا "بقعة ضوء" و 
"والتابو" ھاتان مجموعتان مھمتان تصوران نوع القصة القصیرة جدا في 
األنواع األدبیة العربیة. وأمیمة البدري قد ألفت مجموعة قصصیة أدبیة قصیرة 

ساھمة فعالة في تقدیم األدب العربي واللغة العربیة جدا وقدمت مساھمتھا م
الزاخرة بآللي غالیة وسمیت ھذه المجموعة بـ"للشمس شروق". فجاءت سھام 
العبودي بمجموعتیھا "ظل الفراغ" و "خیط ضوء یستدق" وتدل ھاتان 
القصتان على نمو األدب العربي بین دفتین من الكتب العظیمة العربیة. ومنیرة 

مجموعتھا "الطیور التلتفت خلفھا" أنھا قد كتبت فیھا كل ما في وسعھا األزیمع ب
من األدب العربي حتى وصلت إلى الذروة المنشودة من المرام الحقیقي في 

"القفص" ھي رمز خالدة في  حیاتھا األدبیة والثقافیة واالجتماعیة. ووفاء خنكر
. ومریم الحسن تاریخ األدب العربي الزاخر بالمعلومات الجدیة والرصینة

بمجموعتیھا "آخر المطاف" و"خذالن..." ھاتان المجموعتان من القصص 
 العربیة الحدیثة والمستحدثة في مجال اللغة العربیة واألدب العربي.
إلى  -م1924فبدایة القصة كانت مع بدایات العھد السعودي في الحجاز من 

لما  ة العربیة السعودیةم تمثل ھذه الفترة بدایة األدب الحدیث في المملك1945
واكب ذلك العھد من انفتاح تدریجي على العام الخارجي ووضع األسس لنھضة 
فكریة وعمرانیة شاملة ونشر للتعلیم وتشجیع للصحافة وفتح مساحات أوسع 
لحریة التعبیر أما في أواخر العھد العثماني وطیلة العھد الھاشمي فق كانت 

صطلح عصور الضعف ولم یحتل األدب البالد تعیش فیما أصطلح علیھ بم
مكانة تذكر في صحافة ھذین العھدین، فخالل العھد التركي كان األدب غریبا 

 أعجمیا وخالل العھد الھاشمي كان األدب مشغوال بالسیاسة.
لقد وجد أدباؤنا أنفسھم بعیدین بمسافات عن أقرانھم في البالد العربیة المجاورة 

ا العھد السعودي الجدید یفتح أمامھم األبواب خصوصا مصر والشام ووجدوا ھذ
المغلقة ویتیح لھم حریة لطالما حلموا بھا خالل العھود السابقة ویشجع الصحافة 
وینشر التعلیم فبدأوا بأخذ زمام المبادرة وھم یتنادون باسم األدب ویحمس 
بعضھم بعضا فملؤا الصحف بكتاباتھم األدبیة وسعوا إلى التاریخ لھذا األدب 
رغم ضآلة محتواه وقصر امتداده الزمني وتسابقوا في عرض نتاجھم على 
بعض أساطین األدب في مصر والشام لیحصلوا على اعتراف بھ وھكذا فتح 
العھد السعودي الجدید مساحات واسعة أمام األدباء فأتیح لھم نشر إنتاجھم إما 
 على شكل كتب مثل: "أدب الحجاز" و"خواطرمصرحة" و"المعرض" ومن
خالل الصحف التي صدرت وكانت ذات ھویة أدبیة مثل صوت الحجاز 
والمنھل والمدینة المنورة وغیرھا وقد أتاحت الصحافة دخول فنون جدیدة 

 كالمقالة والقصة بعد أن كان الشعر ھو المسیطر. 
إذن فقد ولدت القصة القصیرة في ھذه المرحلة. مرحلة ما بین الحربین 

لصحافة وكنھا والدة متعثرة ومولود خداج لم یكتمل العالمیتین. في أحضان ا
نموه ولم تتضح مالمحھ كما یشیر إلى ذلك جل الباحثین الذین تحدثوا عن 

 بدایات القصة القصیرة في المملكة العربیة السعودیة. 
ولعل أشھر المحاوالت القصصیة وأولھا: "على ملعب الحوادث" وفیھا یصور 

جمیلة تتحدث إلى أبیھا الشیخ المتھدم وتعني بھ وطنھ الحجاز على ھیئة فتاة 
التاریخ أو الماضي إلیھ بؤس الحاضر وتتحسر على الماضي الجمیل الذي بناه 

 السلف وھدمھ الخلف بأسلوب مثقل بالسجع على غرار لغة المقامات وأسلوبھا.
ویتزامن مع ھذه المحاولة محاولتان أخریان لمحمد حسن عواد نشرتا في كتابھ 

اطر مصرحة" األولى بعنوان: "الزواج اإلجباري" والثانیة "خو
سنة" حاول في األولى الدعوة إلى إصالح أمور 500بعنوان:"الحجاز بعد 

الزواج ملمحا من خالل أحداث القصة إلى ضرورة التحري عن المقدم على 
الزواج قبل االرتباط فالفتاة التي زوجھا والدھا ألول خاطب دون أخذ رأیھا 

ت بعد زواجھا بأن زوجھا بأن زوجھا متفلت كثیر السھر والغیاب عن اكتشف
البیت مما أدى بھا إلى االنحراف والوقوع في الرذیلة ثم االنتحار. ویرى 
الدكتور الحازمي أن ھذه القصة تخلو من المعالجة الفنیة ویبدو أن العواد تأثر 

د عن البیئة ببعض القصص العربیة أو المعربة ذلك ألنھا بعیدة كل البع
الحجازیة التي أراد أن یصلح بعض عیوبھا فلعب البلیاردو لم یكن معروفا أو 

 واردا في تلك الفترة.
سنة" فھي قصة خیالیة على ھیئة 500أما محاولة العواد الثانیة "الحجاز بعد 

رسالة تبعث بھا فتاة في الثامنة عشرة من عمرھا اسمھا "ساعدة" تعمل رئیسة 
جدة الجدیدة إلى أخیھا في مدینة الوئام التي تبعد عن مكة معمل الزجاج ب

كم، وفیھا یتنبأ الكاتب بازدھار حضاري كبیر في الحجاز بعد خمسة 160
 قرون.

وتوالت المحاوالت بعد ذلك قلیلة ومتباعدة ومن ھذه المحاوالت قصة "االبن 
م، 1933العاق" لعزیز ضیاء التي نشرت في صحیفة صوت الحجاز عام 

 ة "في الرادیو" ألحمد السباعي ونشرت أیضا في صوت الحجاز عاموقص
م، وقصة "عقل عصفور" لمحمد حسن كتبي ونشرت أیضا في صوت 1935

م، وقصة "حیاة میت" لحسین سرحان، التي نشرت في 1936 الحجاز عام
م، وقصة "رامز" لمحمد سعید العامودي 1936 صحیفة صوت الحجاز عام
م، وخنفشعیات حمزة شحاتھ 1937 ت الحجاز عامالتي نشرت في صحیفة صو

عن حماره التي كان ینشر ھا خالل ھذه الفترة أیضا في صحیفة صوت الحجاز 
والتي یرى الدكتور: منصور الحازمي أنھا أنضج مانشر في تلك المرحلة من 

 المحاوالت القصصیة التي اتخذت من الحیوان وسیلة لنقد اإلنسان.
تي نشرت في تلك الفترة، قصة "رجل من الناس" ومن المحاوالت أیضا ال

م، وقصة "المیراث" لمحمد 1937لحسین سرحان وقد نشرت في المنھل عام 
 م.1937سعید العامودي ونشرت أیضا في المنھل عام 

وقد ظھر في ھذه المرحلة أربعة كتاب مھمین اثنان منھما من الوافدین إلى 
ومحمد عالم األفغاني من بالد  المملكة وھما أحمد رضا حوحو من الجزائر

األفغان واآلخرین سعودیان وھما "محمد أمین یحیي" و"محمد علي مغربي" 
ولعل ما یجعلھم من الكتاب المھمین في ھذه المرحلة أن كتاباتھم القصصیة 
كانت أكثر قربا من مفھوم القصة القصیرة وأكثر عنایة بعناصرھا البنائیة وإن 

ة المكتملة. كما أنھم لم یكتفوا بعمل واحد أو عملین بل لم تصل إلى القصة الفنی
نشروا أكثر من ذلك مما یدل على أن القصة القصیرة كانت خیارھم األدبي الذي 

 اختاروه وأرادوا أن یبرزوا فیھ.
فأحمد رضا حوحو نشر إحدى عشرة قصة في مجلة "المنھل" وھي على 

األخیر والضحیة وجریمة حماه التوالي االنتقام ونبل وابن البحیرة واألدیب 
والكفاح األخیر وأدباء المظھر وصنیعة البرامكة والواھم وفاتح. ومحمد عالم 
األفغاني نشر أربع قصص في مجلة "المنھل" وھي: "الثأر" و"طائران إلى 

 القمر" و"عودة سعید" و"صورة من خیال الصیف في المدینة المنورة".
 ھذه أبرز المحاوالت القصصیة التي نشرت في فترة ما بین الحربین العالمیتین 

 
 وبعد النظر العمیق في ھذه المحاوالت القصصیة یتبین لنا مایلي:

أن أغلب ھذه المحاوالت القصصیة العربیة نشرت في الصحافة العربیة  أوال:
أھم  وخصوصا عبر صحیفة "صوت الحجاز" و"مجلة المنھل" وبذلك فھما

 مصادر القصة القصیرة في مرحلة النشأة.
مشاركة أغلب األدباء السعودیین في تلك المرحلة على إختالف فنونھم  ثانیا:

التي یبدعون فیھا في الكتابة القصصیة وھم في الغالب ال یعرفون أصولھا الفنیة 
ت وال قواعد التقنیة وكأن المسألة بالنسبة لھم كانت مجرد إثبات للذات وإثبا

لحضور ھذا الفن في أدبھم وحضورھم فیھ أسوة باألدب واألدباء في البلدان 
العربیة المجاورة التي سبقتھم إلیھ لذلك سنجد الشاعر والمؤرخ وكاتب المقالة 
وغیرھم لكل واحد منھم محاولة أو محاولتین قصتین خالل ھذه الفترة، فترة ما 

 ھ وترك القصة.بین الحربین. وأغلبھم عاد إلى فنھ الذي یتقن
كانت ھناك فترات زمنیة متباعدة بین المحاوالت القصصیة المنشورة  ثالثا:

خالل ھذه الفترة، فبعد "على ملعب الحوادث" و"الزواج اإلجباري" مر زمن 
طویل لتبدأ بعده المحاوالت المتصلة عبر صحیفة صوت الحجاز بقصة "االبن 

قصتین على األكثر حتى نصل العاق" وبعدھا سیحمل كل عام قصة واحدة أو 
ه ھو العام الذي صدرت فیھ "مجلة المنھل" لیزداد العدد قلیال 1355إلى عام 

ویصبح ھناك نوع من التتبابع القریب في نشر القصص القصیرة. وھذا یشیر 
إلى بطء حركة القصة القصیرة في تلك الفترة وربما كان ھذا البطء في الحركة 

تطور القصة القصیرة فترة طویلة على الرغم من  من أھم العوامل التي أخرت
البدایة المبكرة لھا ولعل ذلك راجع إلى مكانة القصة نفسھا فقد كان الفن 

 القصصي كما یقول الدكتور الحازمي.
 

على الرغم من تمیز بعض ھذه المحاوالت األولى واقترابھا بصورة  رابعا:
ت أحمد رضا حوحو أكبر من مفھوم القصة القصیرة وخصوصا في كتابا

ومحمد عالم األفغاني ومحمد أمین یحیي ومحمد علي مغربي ومحمد سعید 
العامودي فإن السمة الغالبة على مجمل اإلنتاج خالل المرحلة ھي غلبة 
المضمون على الجانب الفني إذ حاز المضمون على إھتمام الكتاب بصورة 

ل الدكتور محمد الشامخ: أكابر مما لقیھ األسلوب القصصي والبناء الفني. یقو
ولعل ذلك راجع إلى مجموعة من األسباب یأتي في مقدمتھا سیطرة الھدف 
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اإلصالحي على كتابھا فكثیر منھم كان ینظر إلى القصة القصیرة على أنھا 
 وسیلة حدیثة یجب أن تستغل لتحقیق ھذا الھدف التربوي في المجتمع.

 
 الصیاغة الفنیة للقصة القصیرة جدا:

القصة القصیرة في ھذه المرحلة إلى مجموعة من العوامل یأتي في مقدمتھا 
االستقرار السیاسي واالنتعاش االقتصادي والتغیرات االجتماعیة التي حدثت 
تبعا لذلك فقادت البالد والمجتمع نحو النمو الحضاري إضافة إلى انتشار التعلیم 

مزودین بالعلم والمعرفة وعودة المبتعثین للدراسة في الخارج إلى بالدھم 
والرغبة الجامحة في تطویر بالدھم واألھم من كل ذلك تطور الصحافة 
وازدھارھا وإھتمامھا الخاص بالقصة القصیرة إذ خصصت معظمھا أبوابا ثابتة 
للقصة القصیرة وشجعت على كتاباتھا ونشرھا بطرائق متعددة ومتنوعة 

تنشر وتبقى بحاجة إلى إكمال كالمسابقات أو وضع النھایات الممكنة لقصص 
ونحو ذلك من الوسائل المشجعة على كتابة القصة القصیرة إضافة إلى نشر 
المقاالت النقدیة الموجھة إلى القصة القصیرة وترجمة نماذج من القصص 

 العالمیة. 
ھذه ھي المحاوالت الجدیة الرصینة في مجال القصة القصیرة جدا في األدب 

جذورھا توجد في عروق اللغة العربیة ونحن نعلم أن  العربي المعاصر مع أن
 القرآن الكریم یشتمل على أحسن قصص األمم السابقة طوال وعرضا.

أبرز ما یمیز ھذه المرحلة صدور مجموعات قصصیة مطبوعة على الرغم من 
صعوبة الطباعة في ذلك الوقت، وأول مجموعة قصصیة صدرت ھي مجموعة 

تھا مجموعة "مع الشیطان" ثم مجموعة "من بالدي" "أرید أن أرى اللھ" ثم تل
ثم مجموعة "أنات الساقیة" ثم مجموعة "الحنینة" و"األذن تعشق" ثم مجموعة 
"شبح من فلسطین" ثم مجموعة "أمھاتنا والنضال" ثم مجموعة "عرق وطین" 
ثم مجموعة "خالتي كدرجان" ومجموعة "حیاة جائعة" لكن على الرغم من ھذا 

لمجموعات القصصیة التي صدرت وعلى الرغم من العدد الكبیر من العدد من ا
القصص القصیرة التي نشرت في تلك الفترة بلغت المئات وطرقت مختلف 
المضامین مباشرة بتطور القصة نحو الصیاغة الفنیة. فإن ھذه الفترة لم تسلم 

ات أیضا من النماذج التي تستدر الدموع وتدغدغ العواطف كما في مجموعة "أن
الساقیة" للشاعر حسن القرشي أو تلك تسعى إلى التسلیة واإلثارة كما ھو الحال 

 في مجموعتي أمین سالم والرویحي "الحنینة" و "األذن تعشق".
ومع ذلك فإن ظھور عدد من الكتاب المھمین في ھذه المرحلة الذین فھموا فن 

مود عیسى القصة فھما صحیحا أمثال أحمد السباعي وإبراھیم الناصر ومح
المشھدي وحمزة بوقیري وعبد الرحمن الشاعر یجعل ھذه المرحلة تمثل البدایة 
الحقیقة لفن القصة القصیرة في المملكة العربیة السعودیة وھذا ماجعل الدكتور 
منصور الحازمي یقول بأن ظھور ھذا العدد القلیل من الكتاب الذین فھموا 

 ا حینذاك على أبواب عھد جدید.القصة فھما صحیحا یجعلنا نقول بأننا كن
وقد كان لكل واحد منھم تعاملة الخاص مع موضوعاتھ وشخصیاتھ فإبراھیم 
الناصر كما یقول الدكتور الشنطي یعد من أبرز ھؤالء الرواد من ناحیتین: 
األولى من حیث الكم واالستمراریة، إذ أصدر ثالث مجموعات قصصیة تنتمي 

ا والنضال" و "أرض بال مطر" و"غدیر إلى ھذه المرحلة وھي: "أمھاتن
النبات" ثم أصدر فیما بعد مجموعة رابعة ھي "عیون القطط" والثانیة: من 
حیث االلتزام الفني والواقعي إلى حدكبیر إذ استطاع أن یصور مرحلة التطور 
االنعطاف من حیاة البادیة إلى حیاة المدنیة وما رافق ذلك من قلق وتوتر في 

 نفوس شخصیاتھ.
وإذا كانت ھذه المرحلة قد حملت ھذا التطور الفني الذي لمسنا عند ھؤالء 
الرواد فإنھا أیضا قد حملت تنوعا في المضامین فكان التحول االجتماعي 
والصدمة الناجمة عن االنتقال من البداوة إلى المدینة من أھم الموضوعات التي 

والتعامل معھا كسعلة تناولوھا وكانت مشكالت المرأة وإجبارھا على الزواج 
واضطھادھا من القضایا الوطنیة العربیة. كقضیة فلسطین مع تطور واضح في 
معالجة ھذه المضامین بصورة فنیة ال تضحي بالشكل لمصلحة المضمون وإنما 

 تسعى للمواءمة بینھما.
 

 النضج والتنوع واالزدھار في القصة القصیرة جدا:
یرة في المملكة العربیة السعودیة وبدأوا ما إن أرس الرواد قواعد القصة القص

یحققون لھا درجة عالیة من النضج الفني بعد رحلة طویلة امتدت من 
الخمسینات المیالدیة حتى منتصف السبعینات مرسخین االتجاه الواقعي 
الكالسیكي من خالل إنتاجھم وإنتاج من لحق بھم من الكتاب والكاتبات أمثال 

ع وعبد اللھ باقازي ومحمد الشقحاء ونجاة خیاط علوي الصافي وخلیل الفزی
وخیریة السقاف وغیرھم وأخذت القصة القصیرة تتبوأ مقعدا متمیزا بین الفنون 
األدبیة األخرى حتى فاجأنا مجموعة من الكتاب الذین نشروا مجموعاتھم 

بقفزة كبیرة نقلت القصة القصیرة من الواقعیة  القصصیة في أواخر السبعینات
دیة الھادئة إلى آفاق الحداثة والتجریب بصورة غریبة ومدھشة ومفاجئة التقلی

وبادئین بذلك مرحلة جدیدة في رحلة القصة القصیرة تبدأ من أواخر السبعینات 
 وتحدیدا من العام الذي صدرت فیھ مجموعة "الخبز والصمت". والمتأمل في 

 لة:ھذه المرحلة الجدیدة یستطیع أن یتبین ثالثة أجیال متداخ
 الجیل األول: جیل أواخر السبعینات المیالدیة الذین أحدثوا ھذه النقلة. 
والجیل الثاني: جیل الثمانینات المیالدیة وتمثل مرحلة الثمانینات المیالدیة  

 العصر الذھبي للقصة القصیرة في السعودیة.
الجیل الثالث: ھو جیل التسعینات المیالدیة الذي لحق كثیرا من وھج العصر 

 الذھبي للقصة القصیرة في السعودیة.
ھذه الطائفة تندرج تحت مظلة مرحلة واحدة من مراحل تطور القصة القصیرة 

م حتى وقتنا الحاضر 1977في السعودیة وھي المرحلة الثالثة الممتدة من عام 
ویمكن أن نسمیھا "مرحلة النضج واالزدھار والتنوع" إنھا مرحلة حافلة 

إلغراب والدھشة ففیھا یتجاوز التقلیدیون مع الحداثیین بالتداخل والتناقض وا
وفیھا عاد التجریبیون الذین بدأوا كذلك إلى الواقعیة وقفز بعض الذین بدأوا 
بالواقعیة إلى التجریبیة والرمزیة وفیھا توقف من توقف عند مجموعة األولى 

صة واستمر من استمر محلقا في فضاءات األجیال الثالثة وفیھا حققت الق
السعودیة القصیرة حضورھا العربي الممیز وحققت النضج والتنوع والغزارة 
في اإلنتاج حتى إننا لنفاخر الیوم بأن عدد المجموعات القصصیة یتجاوز ستمائة 

 مجموعة.
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