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Abstract

The story is one of the most important literary genres as it is considered a
modern art that has its own elements, ingredients and characteristics that
distinguish it from other literary arts. It is anecdotal text associated with
various social and historical interactions. It has received great attention
from writers and critics. The short story presents a single event often
accruing with a short period of time and a limited place to show aspect of
life to advocate for social reform.
Yousef Idris and Muhammad Abbas are famous short story writers in
Arabic and Urdu Literature respectively and are considered the most
innovators in their art.
Their stories depict the aspect of the deprivation, oppression, and poverty
of the impoverished, lower classes versus the upper classes that live a
luxurious life, and also these stories are an artistic composition that
corresponds to a set of values, ideas, attitudes, and situations. Moreover,
their style is realistic and focuses on the issues and problems of the
Egyptian and Indian society in the countryside and in the city and
advocate to rid man from these problems, and they come with scientific
solutions on the level of form and content, as well as their style in these
stories is characterized by a tendency to simplicity and intimacy and a
tendency to brevity and focus and distinctive expression and away from
digression and economy in the description in addition to employing a set
of graphic images.
Their stories highlight contradictions and conflicts between different
social classes and differences of social values and ideas. Both authors
attempt to evoke them and interact with their manifestations and subtleties
for a future outlook that seeks to reform their reality.
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This study attempts to make a comparison between their stories on the
basis of the American School of criticism using the structural trend to
discover the literary interactions and the aesthetic secrets of the two
literary works, and compare them from a purely literary perspective.
For our research, we chose the analytical and comparative descriptive
approach. First we will account for the origin and development of Urdu
and Arabic Short Story. Then we will survey the depiction of the social
issues by Yousef and Abbas and will make a comparison of some of the
selected short stories of both writers. At the end we will conclude the
study by considering the findings and results.
Keywords: Short story, social issues, Youssef Idris, and Muhammad
Abbas, a comparative study.

املقدمة:
تعد القصة من أهم األجناس األدبية ،فهي تعترب فنا حديثا قائم بذاته ،هلا عناصرها ومقوماهتا
وخصائصها اليت متيزها عن غريها من الفنون األدبية األخرى .وهي نص قصصي ارتبطت ابلتفاعالت
االجتماعية والتارخيية املختلفة .ولقد حظيت ابالهتمام الكبري من األدابء والنقاد ،وهتدف إىل تقدمي
حدث وحيد غالبا ضمن مدة زمنية قصرية  ،ومكان حمدود غالبا للتعبري عن موقف أو جانب من
جوانب احلياة ،وتتوجه بشكل مباشر إىل اإلصالح االجتماعي.
ويعترب يوسف إدريس من أشهر كتاب القصة القصرية يف األدب العريب ،ومن أشهر اجملددين يف
فنوهنا ،وكذلك حممد عباس يف األدب األردي ،ومتيزت قصصهما ابحلديث عن شخصيات مهمشة يف
اجملتمع امل صري واهلندي ،وهذه الشخصيات تتمثل يف الفالحني والفقراء والعاملني واملوظفني الصغار
واألطفال واملراهقني.
وتصور هذه القصص جانباً من جوانب احلرمان والقهر والفقر الذي تعيشه الطبقات الفقرية
املطحونة يف مقابل الطبقات امليسورة اليت تعيش حياة الرفاهية ،وكذلك هذه القصص هي تركيب فين
تتقابل جمموعة من القيم واألفكار واملواقف والوضعيات .وأسلوهبما يتسم ابلواقعية ويهـتمان بقضااي
ومشـكالت اجملتمع املصري واهلندي يف الريف ويف املدينة ،وحيرصان لتخلص اإلنسان من هذه
املشكالت ،وأيتيان حبلول علمية على مستوى الشكل واملضمون ،وكذلك يتميز أسلوهبما يف هذه
القصص ابلنزوع إىل البساطة واإلحياء وامليل إىل اإلجياز والرتكيز والتعبري املميز والبعد عن االستطراد
واالقتصاد يف الوصف ،ابإلضافة إىل توظيف جمموعة من الصور البيانية .وقصصهما تشري إىل
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التناقضات والصراعات بني طبقات اجتماعية خمتلفة ومتفاوتة يف القيم واألفكار ،وحاول الكاتبان
استحضارها والتفاعل مع مظاهرها وخفاايها من أجل نظرة مستقبلية تسعى إىل إصالح واقعها.
حتاول هذه الدراسة إجراء املقارنة بني قصص الكاتبني علی أساس املدرسة النقدية األمريكية،
مســتعينة ابالجتاه البنيوي لتكتشف بذلك التفاعالت األدبية واألسرار اجلمالية للعملني األدبيني ،وتقارن
بينهما من منظور أديب حبت.
واخرتان لبحثنا املنهج الوصفي التحليلي واملقارن .سنفتح املدخل بنشأة القصة العربية واألردية
وأهم عناصرها ،وسيجيء املبحث األول حتت عنوان القضااي االجتماعية عند يوسف إدريس وحممد
عباس ومعاجلتها ،واملبحث الثاين سيأيت كدراسة مقارنة بني بعض القصص للكاتبني ،أما اخلامتة فقد
تتضمن جمموعة من النتائج اليت توصلنا إليها.
الكلمات املفتاحية :قصة قصرية ،صورة اجملتمع ،القضااي االجتماعية ،يوسف إدريس وحممد
عباس ،دراسة مقارنة.

مفهوم القصة القصرية
صصَ ،وقص علَي خربه يقصه قصا
لغة :وقد ورد يف لسان العرب "القصة" اخلرب وهو الَ َق ُ
وقصصا أورده والقصص :اخلرب املقصوص بكسرالقاف :مجع القصة اليت تكتب وتقصص كالمه
حفظه :وتقصص اخلرب:تتبعه والقصة :األمر واحلديث واقتصصت احلديث :رويته على وجهه وقص
عليه اخلرب قصص ا ،والقص البيان ،والقصص ابلفتح االسم والقاص الذي أييت ابلقصة على وجهها كأنه
يتتبع معانيها وألفاظها".1
ويف القاموس احمليط للفريوز آابدي معان كثرية لكلمة "قص" متفقة يف معظمها مع ما ورد يف
لسان العرب احمليط ،ومنها(:قص أثره قصاً وقصيصاً تتبعه ،واخلرب أعلمه[ ،فارتدا على آاثرمها ،قصصاً]
أي رجعا من الطريق الذي سلكاه).2
وجاءت لفظة "قص" يف دائرة املعارف لفؤاد أفرام البستاين هبذا املعىن تتبع وتقصي أخبار
الناس وفعاهلم شيئاً بعد شيء ،أو حادثة بعد حادثة.3
اصطالحا :هي نوع أديب وتكون عبارة عن سرد حكاية نثري بشكل أقصر من الرواية ،حبيث
هتدف إىل تقدمي حدث وحيد ضمن مدة زمنية قصرية ومكان حمدد ،لكي تعرب عن جانب من جوانب
احلياة ،كما يقول عبد هللا الركييب "هي اليت تعرب عن موقف أو حلظة معينة من الزمن يف حياة اإلنسان،
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ويكون اهلدف التعبريي عن جتربة إنسانية تقنعها مبكان وقوعها وتصوير حي جلانب من احلياة يف إجياز
وتركيز".4
نشأة وتطور القصة القصرية
تعد القصة القصرية من األجناس األدبية اليت ختضع للتغيري والتطوير واالستمرار .وعلى الرغم
من كوهنا حديثة العهد ،فقد يرى بعض الباحثني أبن جذورها متت ّد إىل تراثنا القصصي القدمي،
وابخلصوص إىل عصر املقامة ،لتشاهبهما من حيث الشكل ولتقارهبما يف بعض اخلصائص واملالمح
والتقنيات الفنية واجلمالية.
ورث العرب ترااث أسطوراي خرافيا فرضته حياة الصحراء الزاخرة أبشكال التعبري اليت تُالئم الطبيعة
القاسية احملدودة يف بداية األمر .وملا اتسعت جماالت احلياة ،انفتح العرب على ألوان شىت من املعارف
والتجارب اإلنسانية مما أفسح اجملال لعامل الواقع املمزوج ابخليال. 5
ولعلنا إذا رجعنا إىل القرن السادس امليالدي نُدرك أبن الشعر مل يكن ميثل ثقافة العامل العريب
كلها ،فقد منا إىل جانبه أدب شفهي كان يُساعده منط احلياة ،وإذا استندان إىل الوقائع العصرية وجدان
أبن حفالت السمر أسهمت منذ ذلك العهد ابحلكاايت اليت كانت ُحتكى ابإلضافة إىل قصص
القرآن الكرمي اليت انبهر إبقاء محاسة موروثة القصص واألساطري  ،وكان الغرض منها االعتبار والتقوى
مما دفع الكثريين إىل القول بنظرية احندار القصص القصرية من أصالب الرتاث العريب القدمي ،ولعل من
بنية املقامات العربية ،وقصص النوادر ،وحكاايت البخالء .6
وقد اعترب شكري حممد عياد أخبار البخالء للجاحظ من قصة قصرية ،وبعد اجلاحظ بنحو قرن
من الزمان ظهر لون أديب ميكننا أن نسميه قصة قصرية ،هذا اللون هو املقامة اليت أصلها بديع الزمان
اهلمداين ،مث جاء احلريري بعده بنحو قرن آخر ونسج على منواله ،فشبهه ابلقصة القصرية ألنّه كان
شأن يف تطوير القصة العربية والعبور هبا إىل القصة احلديثة.
وعلى الرغم مما حتمله هذه األفكار من اعتزاز وتنويه برتاثنا القصصي العريب األصيل فإهنا تنطلق
من جمموعة من املسلمات اليت حتتاج إىل كثري من التأمل ،والتمحيص والدقة يف حتديد املصطلح العلمي
للجنس األديب الذي يتميز خباصية يتفرد هبا عن بقية األجناس األدبية األخرى .إذ ال ننكر إطالقا
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اختالف خصائصهما األسلوبية على الرغم من كوهنما نتاج جمالس وأندية ترفيهية .كما أنه ال ميكننا أن
نتجاهل أيضا مدى الـتأثري والتأثر بني خمتلف اآلداب العاملية ،على الرغم من اختالف األلسنة،
وأساليب الواقع واحلياة عامة .فلشدة اعتناء األدابء والنقاد هبا إبداعا ونقدا اكتسب هذا النمط األديب
شهرة واسعة النطاق لقدرته على طرح أعقد الرؤى ،وأخصب القضااي بفضل الرتكيز والتكثيف يف
استخدام الدالالت اللغوية املناسبة لطبيعة القص وحركية السرد ومستوايت احلوار ،ومظاهر احلقيقة
واخليال ،ابإلضافة إىل التقنيات الفنية املتميزة واملعطيات اجلمالية احملكمة.7
القضااي االجتماعية عند يوسف إدريس
نبذة عن حياة الكاتب
ولد يوسف إدريس يف ١٩٢٧م يف شهر مايو .كان والده متخصصا يف استصالح األراضي
لذلك فهو كان متأثراً بكثرة تنقل والده وعاش بعيدا عن املدينة مع جدته ،وقد اجتذبته الكيمياء
والعلوم فقد آراد أن يكون طبيبا 8.خالل دراسته اشرتك يف مظاهرات كثرية ضد املستعمرين
الربيطانيني ،وأخذ نشر اجملالت الثورية وسجن وأبعد عن الدراسة عدة أشهر ،كما خالل دراسته للطب
حاول كتابة قصته القصرية األوىل اليت انلت شهرة بني زمالئه .حاول ممارسة الطب النفساين وعمل
كطبيب ابلقصر العيين .سافر عدة مرات خارج العامل العريب وزار كالً من فرنسا،إجنلرتا ،أمريكا ،ايابن و
بال جنوب شرق آسيا .منذ سنوات الدراسة اجلامعية وهو حياول نشر كتاابته ،وبدأت قصصه القصرية
تظهر يف مصر ،فقد ظهرت جمموعته "أرخص ليايل" عام ١٩٥٤م .ابإلضافة إيل ذلك واصل مهنة
الطب حىت ١٩٦٠م إىل أن انسحب منها وعني حمرراً جبريدة اجلمهورية وقام أبسفار يف العامل العريب.
يف ١٩٦١م انضم إىل املناضلني اجلزائريني يف اجلبال وحارب معارك استقالهلم ستة أشهر
وأصيب جبرح وأهداه اجلزائريون وساماً إعراابً عن تقديرهم جلهوده يف سبيلهم وعاد إىل مصر ،وقد صار
صحفياً معرتفاً به حيث نشر رواايت قصصية ،وقصصاً قصرية ،ومسرحيات .ويف ١٩٦٣م حصل على
وسام اجلمهورية واعرتف به ككاتب من أهم كتّاب عصره.9
مكانته األدبية وأسلوبه
قدم يوسف إدريس خالل رحلة إبداعه العديد من األعمال اإلبداعية واملؤسسة والرفيعة ،خاصة
يف جمال القصة القصرية .وكان القاص أكثر الكتاب ارتباطاً ابلشارع واجملتمع ،واهتم يف أعماله حبياة
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البسطاء واملهمشني الذين يصنعون تفاصيل احلياة اليومية .قد أثين علي جمموعته األوىل " أرخص ليايل"
الدكتور طه حسني مقاران ابجملموعته الثانية ،فيقول" :مل أجد فيه من املتعة والقوة ودقة احلس ،ورقة
الذوق وصدق املالحظة وبراعة األداء مثل ما وجدت يف كتابه األول" أرخص الليايل" على تعمق
للحياة ووفقه لدقائقها وتسجيل صارم ملا حيدث فيها".
قد متيزت القصة عند يوسف إدريس ابلواقعية ،حيث أخذ يصور احلياة اليومية وال سيما
للمهمشني من طبقات اجملتمع ،كما أنّه جنح إىل استخدام العامية يف قصصه ،وإىل استخدام لغة سهلة
بسيطة ،حيث كان يرى أن الفصحى ال ميكن أن تعرب عن توجهات الشعب وطموحاته ،كما أ ّن احلوار
يعد ركنا هاما من أركان القصة .ولعل يف الظروف اليت كان يعيشها الشعب املصري حينها ،وضغط
الفقر واحلرمان من أبسط حقوقه اإلنسانية ما يفسر اجتاه إدريس حنو هذا النوع من األبطال يف قصصه.
وأكد الكاتب واألديب الكبري يوسف شاروين أنّه أدخل نوعا من التجديد واحليوية على أدب القصة
القصرية .فكان رائداً ملدرسة أدبية جتريبية ابتت تعرف ابمسه وهي املدرسة التعبريية ،من جهته وأكد
الكاتب والناقد أمحد اخلميسي أنّه أبو القصة املصرية القصرية بدون منازع. 10
قد قدمت أعمال يوسف إدريس وعيا خمتلفاً عن كل من كتبوا القصة القصرية قبله ،فقد كتب
عن الطالب واملوظف والفالح والعامل واملثقف واملقاتل والطبيب واملهندس والنساء والرجال ،ال نبالغ إذ
نقول أب ّن الفالح املصري قبل إدريس مل يدخل األدب.
كما أثىن عليه إبراهيم عبد اجمليد األديب الكبري قائال :أب ّن يوسف إدريس عالمة يف الثقافة
العربية وأ ّن موهبته كبرية جدا ،وقد جعل فن القصة القصرية قريبا من الناس يف أول مخسينات القرن
املاضي ،وجعل لنفسه كياان مستقال يف قلب احلياة األدبية .ويف النهاية نستطيع أن نقول أبن يوسف
إدريس جنح يف مقاربة قضااي إشكالية بفنية عالية ،حيث شخصية الفنان ال تنفصل عن إبداعه ،فلذلك
أتثرت كتا بة يوسف إدريس جبرأته الشديدة ،فنجد تعامله جبرأة مع اللغة واستخرج طاقات هائلة من
العامية اليت سببت لنجاحه فيما أسهم قلمه بكل الطاقة الفنية .فاآلن أنيت إيل الدراسة التحليلية
للقصص املختارة ،فاخرتان القصتني منوذجاً:
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 -١حتليل القصة "نظرة"

11

تدور أحداث هذه القصة حول طفلة صغرية وهي خادمة شاهدها الكاتب عائدة من الفرن،
حتمل فوق رأسها محال معقدا يكاد يقع منها رغم قبضتها القوية عليه ،فطلبت من الكاتب أن يضبط
ما حتمله على رأسها ،فساعدها مث أكملت طريقها  ،ولكنه سرعان ما التفت الكاتب بنظرته إىل الطفلة
وهي تكمل سريها وسط الزحام واالزدحام الذي ميأل الشارع والفضاء ،مث تقف الطفلة فجأة لتتأمل
مشهد سلب جل اهتمامها بنظرة طويلة حاملة ،بعد رؤيتها جملموعة من األطفال يلعبون الكرة فيما
بينهم.
وتصور هذه القصة جانب من جوانب احلرمان والقهر والفقر الذي تعيشه الطبقات الفقرية املطحونة
اجتماعيا واليت جتسدها الطفلة ،يف مقابل الطبقات امليسورة اليت تعيش حياة الرفاهية ،اليت جتسدت يف
القصة من خالل صورة األطفال وهم يلعبون فيما بينهم الكرة وهنا تكمن املفارقة السردية اليت ختلق
ذلك التوتر احلكائي الناتج عن صراع وتقابل ثنائي بني عاملني متناقضني .جسده الكاتب يف قالب
قصصي مجايل يعكس جمموعة من األبعاد اإلنسانية اليت تنجلي يف هذا األفق التخييلي.
إن قصة " نظرة" هي تركيب فين تتقابل جمموعة من القيم واألفكار واملواقف والوضعيات ،إذا
كانت الطفلة ترصد تلك االختالالت اليت جتتاح البنية اجملتمعية من خالل ذلك التفاوت الطبقي
الشاسع بني الطبقات الفقرية وامليسورة ،ويعكس الكاتب هذا التعارض مبعجم لغوي قصصي يستند إىل
جمموعة من الثنائيات :الفقر ،والغين ،العمل اللعب ،والصغر ،والكرب وغري ذلك.
وقد مثل الكاتب دور الشاهد املراقب لألوضاع الذي حياول تعديلها وخلق التوازن الذي يكسر
ذلك االختالل التخييلي يف عناصرها ،ويتجلى ذلك بوضوح يف حماولته لتعديل احلمل الغري الثابت
الذي كانت حتمله الطفلة ،وإصر ُاره على مراقبة وضعيتها ومسارها ،فاذا كانت الطفلة حتمل ذلك احلمل
الثقيل الذي يوحي إىل محل الظلم واألسى والفقر يف جمتمع طبقي ال يعرف الرمحة والشفقة هلؤالء
األطفال املساكني.
أما شخصيات هذه القصة فهي تعكس التباين والتعارض والتوتر يف اجملتمع ،كما انتقى الكاتب
شخصيات عمله من تلك الطبقة السفلى اليت تواجه صراعا دائما من أجل إثبات وجودها وابراز
مكانتها يف جمتمع ال يرحم حضورها وقيمتها.
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فالشخصية األساسية هلذا العمل الطفلة ،هي قيمة داللية وعالمة إحيائية تكشف معامل الفقر
والقهر واملعاانة اليت تعانيها الطبقات الكادحة يف صراعها مع مظاهر الظلم واالستغالل ،ويظهر ذلك
جليا من األصناف اليت يصورها لنا الكاتب يف القصة من خالل تلك الطفلة الربيئة الصامتة املستسلمة
لقدرها اخلاضعة ألوامر سيدهتا ،اخلائفة واملرتعدة من نظرة اجملتمع إليها ،وهتديد العقاب اليت ينتظرها يف
حالة عدم إجنازها لعمل سيدهتا ،يربز ذلك من خالل هذه اجلمل" :الطفلة الصغرية احلَريى – زايدة يف
االطمئنان – نصحتها أن تعود إىل الفرن  ،...انتظرت قليال لتتأكد من قبضتها مل تلتقط أذين منه إال
كلمة سيت وغري ذلك....
وقد وظف يوسف إدريس يف قصته هذه ،فضاء احلارة ابعتباره فضاء مفتوحا ،مولدا لتوترات
األحداث ومنشأ لتصادم الرغبات ،ويوسف إدريس هنا يشرتك مع جمموعة من الكتاب املصريني والعرب
الكبار الذين خلدوا وجسدوا فضاء احلارة يف أعماهلم األدبية ،كنجيب حمفوظ ويوسف السباعي
وإبراهيم أصالن ،ملا هلا من خصوصيات ومميزات تعكس منط احلياة يف البيئة الشعبية اليت تتخللها
الطبقات الشعبية اليت تتفاعل فيما بينها بتلقائية وعفوية وحركية قل نظريها يف الفضاءات األخرى.
وتتحرك شخصيات هذه القصة يف شارع مزدحم من شوارع احلارة ،وتربز شاعرية هذا الفضاء ابعتباره
جتسيدا للبنيات اجملتمعية وما يتخللها من تفاواتت طبقية تعكس مالمح اجملتمع املصري ،فالطفلة الفقرية
اتئهة يف طور الشارع العريض املزدحم ابلسيارات املمتلئ ابلتناقضات اخلاضع ملعيار االختالل اليت
عربت هذه القصة أبسلوهبا املميز.
يتميز أسلوب يوسف إدريس يف هذه القصة ابلنزوع إىل البساطة واإلحياء وامليل إىل اإلجياز
والرتكيز والبعد عن االستطراد واالقتصاد يف الوصف ،ابإلضافة إىل توظيف جمموعة من الصور البيانية،
وقد اختص الوصف برصد أهم السمات اخلارجية للطفلة ،ذلك ابلرتكيز على صفاهتا اخلارجية:
(املظهر ،اللباس ،اهليئة ،املالمح ،األفعال والتصرفات) ،بينما جند غيااب للوصف الداخلي املباشر املركز
على املشاعر واألحاسيس واألفكار ،لكنه رغم ذلك حضر مضمرا بشكل خفي من خالل اإلحياءات
اليت كنا نرتصدها يف أقوال الطفلة وأفعاهلا وتصرفاهتا.
هكذا نستخلص من هناية التحليل أن يوسف إدريس برع يف سبك عمله الفين الذي جسد
واقعا مليئا ابلتناقضات يعج ابلصراع والتوتر واالختالل بني طبقات اجتماعية خمتلفة ومتفاوتة يف القيمة
ويف منط القيم واألفكار ،إنه واقع يعج ابلسلبيات اليت حاول الكاتب استحضارها والتفاعل مع مظاهرها
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وخفاايها من أجل نظرة مستقبلية تسعى إىل اصالح واقعها ،هذا كله عوجل يف قالب ختييلي حمكم البناء
يف مكوانته وعناصره الفنية.
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" بيت من حلم" قصة قصرية للكاتب يوسف إدريس تطرق قضية اجتماعية مسكوت عنها،
وهي منتشرة يف الطبقة الفقرية وسكان العشوائيات يف اجملتمع ،الفئة الكادحة الذي أصبح الفقر
واحلرمان قدرها والذي يتولد عنه العديد من املآسي واملشاكل االجتماعية ،وقد قدمت هذه القصة
واحدة من تلك املآسي دون أن يكون للكاتب فيها دور املنصح أو املرشد يف عرض هذه املشكلة،
ولكنه أتقن تصويرها فنيا وأدبيا ،حىت تقرع النفوس ويكون هلا أتثري عميق يف ذهن القارئ ،وهذا دور
األدب والفن عموما حني يعكس احلياة بثوبه املؤثر.
جو القصة  :تبدأ القصة بوصف املكان ،املكان الذي تدور فيه أحداث القصة حبدث معني،
هو احلدث الذي انتهت إليه بطالت القصة ،وهو تبادل األدوار يف لبس اخلامت كل ليلة .اخلامت جبوار
املصباح ،الصمت حيل فتعمي اآلذان ،ويف الصمت تتسلل األصبع يضع اخلامت ،يف صمت أيضاَ يطفئ
املصباح ،والظالم يعم ،يف الظالم أيضا تعمى العيون .وهنا جند امرأة شابة يف اخلامسة والثالثني ،لديها
ثالث بنات يف سن الشباب ،مات عنهن الرجل الوحيد الذي استمر مرضه سنتني ،فأطبق الصمت
لعل أحد أييت خاطبا إحدى الفتيات ،وكل واحدة منهن تنتظر
على البيت ومتر أايمهن يف انتظار وأملّ ،
نصيبها ،ووسط هذا الصمت ،صوت واحد يقطعه شاب مقرئ ،أييت كل يوم عصر من يوم اجلمعة،
يقرأ اآلايت على روح الفقيد ،وبعد فرتة من الزمن الصامت ،تقرر الفتيات أنه جيب على إحداهن أن
تتزوج هذا الشاب األعمى ،وينتهي النقاش بينهن إىل اتفاق على أن أمهن هي من ستتزوجه ،ليجلب
إىل البيت احلظ والنصيب ،وتبدأ البهجة والضحكات والنكات إىل البيت ،وزاد عدد األنفس نفساَ ،إال
أن الصمت يعود ويصبح سيد املوقف أيضا إىل النهاية ،بعد أن تقرر الفتيات أن يكن هلن نصيب يف
هذا األعمى ،وبصمت تتواطئ األم يف قبول هذا احلال ،تضحية منها ورأفة يف بناهتا اجلائعات أبدا،
وبصمت أيضا يستمر األعمى يف العيش معهن ،مقنعا نفسه أنه أعمى ،وليس على األعمى حرج.
املكان هو حجرة ضيقة ،فقرية جدا ،ولكنها مرتبة بلمسات اإلانث ،مصباح واحد ،وهو يعادل
العمي ،ولكنه يطفأ كل ليلة ليتساوي
الرجل الواحد الذي سيكون يف البيت ،وبينهما تضاد ،اإلانرة و ُ
عمي املكان مع عمي املقرئ .ويتحد مع عمي الضمري أيضاَ .وهنا يلف املكان الصمت والعمي
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والظالم" .الزمان" غري حمدد ،فعادة ال حيدد الزمان يف القصة القصرية ،وقضية هذه احلكاية ممتدة عرب
الزمن ،فهي اجتماعية ال خيلو منها جمتمع من اجملتمعات عرب الزمن.
كان الصمت هو بداية صمت احلزن واالنتظار ،صمت الفقر ،واحلاجة ،وأييت صوت األعمى
ليخرتق جدار الصمت ،ولكن تالوته أصبحت أشبه ابلصمت أل ّن القلوب مل تعد أتبه هلا ،وينقطع
الصمت مرة أخرى عند زواج األم ابلكفيف ،وميتلئ البيت ابلنكات والضحك وغناء الشاب ألم كلثوم
وعبدالوهاب ،ويتسلل الصمت مرة أخرى حني تتحول غصة األم إىل صمت ابنتها الوسطى ،ومن
حلظتها مل يغادرها الصمت ليصبح أبداي ،صمت الفجيعة واالنكسار ،ويسيطر الصمت على الوسطى،
ليكون يف هذه احلالة إلخفاء خطيئتها وهكذا يغشي الصمت تدرجييا مجيع الفتيات حني يشاركن يف
لعبة اخلامت ،ويبقى الكفيف وحده وسط هذا الصمت رغبة جتعله يثور على الصمت ،فهو يريد أن
يتيقن مما يشك فيه .ولكن الصمت يقف أمامه ويسأل نفسه ماذا لو تكلم الصمت ،تساؤل جعله يلوذ
ابلصمت متاما ،ولكنه خوف أن خيدش ذلك الصمت .فأصبح الصمت إرادي ال سبب له سوى
الرذيلة ،النتيجة احلتمية للفقر واحلرمان ،والقبح واليأس ،الصمت املتفق عليه ،التواطؤ مع الصمت ذاته
ليؤكد له أن من معه هي حالله ،وحيل العمي مرة أخرى يف هناية القصة ليصبح تعاميا من اجلميع.
ويعود الكاتب للمقدمة من جديد يف حلقة مفرغة تشبه حركة اخلامت وهي ذاهتا حركة اجملتمع الذي يدور
يف حلقة مفرغة من الفقر واحلرمان واجلهل ،والذي ال يصل إىل حل إمنا يلف حول املشكلة ويكررها،
وتلف ح وله املشكلة ،والصمت املسيطر على نقاض البيت هو ذاته املرتبع على أنقاض الضمري يف
اجملتمع ،صمت متفق عليه .ويقفل الكاتب قصته بسؤال مفتوح يرتك إجابته للقارئ  .هل على األعمى
حرج ؟
الصمت وهو صانع احلدث ،والذي تكرر خالل النص بدالالت خمتلفة ،تتبدل أدواره من
خالل ا لسياق واألحداث .فهو صمت احلزن بسبب موت الزوج وانتظار األزواج .وصمت يقطعه
الصمت وهو صوت املقرئ الذي يصبح وسط الصمت صمتا .وصمت منفي :انقطاع الصمت بعد
زواج األم .وصمت مطبق اختياري متفق عليه خيشى خدشه بعد ممارسة اخلطيئة.
القضااي االجتماعية عند غالم عباس

نبذة عن حياة الكاتب
ولد غالم عباس يف  ١٧نوفمرب١٩٠٩م يف أمرتسر ،اهلند .لقد حصل على تعليميه االبتدائي
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من الهور .ومن سنه املبكر وجد نفسه مسؤوالً عن رفاهية أسرته بعد وفاة والده املفاجئة .وبدأ حياته
املهنية ككاتب يف عام١٩٢٥م .بدأ بكتابة القصص والقصائد لألطفال اليت مت نشرها يف شكل كتاب
من دار اإلشاعت .كما ترجم القصص من اللغات األجنبية إىل األردية .يف عام ١٩٢٨م  ،بدأ العمل
كمحرر مساعد مع إمتياز علي اتج يف جملته (پہول) و (هتذيب نسوں) .يف عام ١٩٣٨م ،انضم إىل
 .All India Radioبعد تقسيم اهلند ،هاجر إىل ابكستان وعمل لراديو ابكستان .يف عام
٩٤٩م ، ١انضم إىل وزارة اإلعالم واإلذاعة وعمل كمدير مساعد للعالقات العامة .يف عام ١٩٤٩م،
انضم إىل يب يب سي يف لندن وعمل كمنتج برامج .يف عام ١٩٥٢م ،عاد إىل ابكستان  ،وتويف يف عام
١٩٨٢م يف كراتشي ،السندهـ.13 .
طويال وعمي ًقا .يف
كان غالم عباس كاتب قصة قصرية ،وكان أتثريه يف كتابة القصة القصرية ً
كبريا
قصصه القصرية ،غالبًا يكشف عن أوجه القصور والضعف والنفاق لدى البشر ،ولقد كان معجبًا ً
بتقاليد الروسية يف القصة القصرية .كتب قصصا تؤكد احلقائق الصارخة للحياة البشرية .فمن قصصه
القصرية "أنندي" و"أوركوت" اكتسبت شهرة عاملية" .جاڑے كی چاندنی" و"کن رس" كتاابن
شهريان حيتواين على قصص قصرية رائعة.14
أسلوبه

متثل اللغة ركيزة أساسية يف العمل األديب  ،وهي وسيلة االتصال بني عناصره .فإليها يلجاء
القاصون لنقل مشاعرهم وما يعتمر داخل نفوسهم ونفوس أمتهم إىل اجلمهور .يستخدم غالم عباس
اللغة الفصيحة البسيطة  ،املعربة عن أحاسيسه يف قصصه القصرية ،قادرة على إيصال املعىن إىل
املتلقي .كانت كافة عن طبيعة الشخصيات ومستواها االقتصادي واالجتماعي والثقايف .لقد اعتمد
القاص السرد بشكل مباشر وبضمري الغائب ،وكان الفعل املاضي ذا حضور كبري يف بناء مجله .وقد
امتازت لغته بقدرهتا التعبريية عن الشخصيات جتري على ألسنتها بصورة طبيعية غري متكلفة .15لقد
أشار غالم عبّاس ييف قصصه إيىل القضااي العديدة ،مثل الفقر ،واخلداعة ،واخليانة ،والرشوة وغريها .وهنا
نشري إيىل البعض منها .مثل:
الفقر:

الفقر آفة من اآلفات االجتماعية ،الزم اإلنسان منذ فجر التاريخ ،هذه اآلفة من مشكالت
احلياة األساسية اليت يعاين منها اجملتمع اهلندي وغريه من اجملتمعات ،وللفقر من اآلاثر السلبية على الفرد
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واجملتمع ما ال حتمد عقباه .والفقري هو الذي ال يتوفر له حد الكفاية ،ومن مث ال يستطيع تلبية
احتياجاته الريئسية ،اليت ال يستغىن عنها إنسان ،ومن هنا تعد آاثر الفقر من أشد األخطار اليت
تواجهها اجملتمعات.
قضية الفقر هذه جندها يف قصة (كتبة )16هذه القصة تعكس قضااي اجملتمع اهلندي ومهوم
الناس املختلفة ،وتشري إىل فضاء الفقر والبؤس الذي شاع يف اجملتمع اهلندي .كما نرى يف قصته أب ّن
شريف حسني موظف الدرجة الثانية ،يذهب إىل مكتبه ابحلافلة يف األسبوع األول لكل شهر ،مرة
أراد ابلذهاب إىل سوق خبس الذي يقوم على سلم املسجد الكبري يف املدينة ،وجيتمع فيه الناس
جتول شريف حسني يف السوق
ويشرتون املالبس ،واألحذية ،واألدوات املنزلية واألغذية أبسعار رخيصةّ .
وأعجب به قطعة صغرية من الرخام ،فاضطر إىل أن يشرتيها ،فلما رجع إىل بيته و أخذ يفكر يف
استعماهلا ،فجأة ملح فكرة يف ذهنه أبن يعمل ليالً وهناراً جبهد كبري للحصول على التقدم حىت يبين بيتا
جديدا له  ،وي رسم امسه على قطعة الرخام وينصبها على اببه .لكنه ما جنح يف تكميل أحالمه حىت
مات .وبعد موته نصب ابنه تلك القطعة على قربه.
حيلم اإلنسان يف هذه احلياة أحالما كثرية ،ويسعى إىل حتقيقها ،وتتفاوت هذه األحالم وتلك
األمنيات بتفاوت األشخاص زماانً ومكاانً ،ومل تتحقق هذه األحالم وهم يزورون املقابر.
تشري هذه القصة إىل الطبقة السفلى اليت تقضي حياهتا الكاملة يف تكميل أمنية صغرية لكنها
خسرت ...سوق رخيص مزدحم ابلناس يدل على الفقر والبؤس.
اخليانة:

هي االستبداد مبا يؤمتن اإلنسان عليه من األموال واألعراض واحلرم ،ومتلك ما يستودع،
وجماحدة مودعه ،أي أكل املال أو استعماله أو أخذه أو عدم احتفاظه الذي يؤمتن عليه اإلنسان ،املهم
ذنب كبري ،حرمه هللا وشدد عليه يف القرآن مر ًارا .وكذلك وردت
أنه ال يؤدي األمانة فيها .واخليانة ٌ
بتحرميه األحاديث الصحيحة.
وكذلك تشري القصة (حبران) 17إىل خيانة وخداعة العمال وعدم أداء واجباهتم ونقص األمانة،
مثال كثريا من العمال ميألون ظروفهم (بسيمنت) بعد الغداء وأيخذونه إىل بيوهتم ،كما خيتفي احلداد
أسالك احلديد ،والنجار خيرب اخلشب عند صنع األبواب والشباك وكذلك أيخذه إىل بيته ،واحلارس
يقصر يف عمله وال خيربه عن غياب العمال .فقصة تشري إىل فساد اجملتمع واضطرابه واعتالله.
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التسول:
ّ
التسول من الظواهر املنتشرة يف كثري من اجملتمعات ،وهي من الظواهر السلبية وتعكس
ظاهرة ّ
فاملتسول
التسول هو طلب املال والطعام من عامة الناس.
ّ
صورة سيئة وغري مقبولة لتلك اجملتمعات ،و ّ
التسول هو الطريقة املناسبة لطلب
يرى يف طلب املساعدة من اآلخرين حال ملشاكله املالية ،ويعترب أن ّ
الرزق وأن ميد يده لآلخرين حبجة أبنه ال ميلك نقودا.
ي
للحصول
ابلتسول ،ويتّخذون كثرياً من الطرق واحليل
تسولون أشكاالً ُخمتلفةً للقيام
ُ
ويَ
ّ
ستخدم املُ ّ
على املال ويتفنّنون يف ذلك ،ومن هذه األشكال:
انتحال ي
بعض األمراض والعاهات غري احلقيقية عرب
املاسة للناس عرب البكاء ،و ُ
إظهار احلاجة ّ
ُ
ي
وطلب التّربعات؛ ي
مشروع خريي كبناء املساجد أو املدارس وحنوها ،و ّادعاء
ألجل
اخلداع والتّمويه؛
ٍ
ُ
ات غري مفهومة أو التلويح إبشار ٍ
الشخص إصابته ابخللل العقلي عرب التل ّفظ بعبار ٍ
ات ُمبهمة.
ّ
18
املتسول العجوز الذي جاء إىل سيارة "مرزا" مع
إىل
)
ے
ش
متا
(دو
أشار القاص يف قصة
ّ
العمال وقصت
بنت صغرية ّ
ومد يده إليه وطلب املال للطعام .وكذلك يف قصة (حبران) جاءت امرأة إىل ّ
فالتسول ظاهرة عاملية وهي منتشرة يف كل
هلم عن فقرها وسوء حاهلا ،وبكت وطلبت منهم املساعدة.
ّ
بلدان العامل ،وهذه الظاهرة االجتماعية اخلطرية هتدد اجملتمع ،كما أن فيها إهدار لكرامة اإلنسانية أمام
الناس ،وللتس ّيول أسباب ع ّدة ،منها :ازدايد الفقر واجلوع يف املجتمعات؛ وازدايد نسب البطالة لدى
ُ
الشباب؛ ضعف التوّكيل على هللا والثّقة برزقه؛ تفضيل ي
بعض النّاس الراحة والكسل على العمل والنشاط،
ّ
ُ
وجمدية وغريه.
للتسول ابعتبارها يحرفةً ُمرحية ُ
ممّا يدعوهم ّ

الكذب:
كان "چاند خان "كادحا يف مكتبه ،و أراد أن يبين له بيتا ،فبدأ الصداقة بينه وبني مهندس و
كان يقدم له الشاي والقهوة والتدخني وكذلك خيربه عن أسرار كبار املوظيفني،كمكافأة وعد املهندس
لبناء منزله عارية ،وبدأ عمله لكن قبل تكميله انتهىت مواد البناء والفلوس عند جاند خان ،فأرسل
رسالة إىل أخيه الذي يعيش يف املدينة ويكسب ماال كافيا أبنه يف املستشفى وأصيب مبرض شديد وإن
يريد حياة أخيه فأرسل إليه فلوسا لعالجه وإزالة املرض.
الرشوة:
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البيت هو املكان الذي ينظر إليه اإلنسان كمأوى له وألفراد أسرته ومجيع من يعيشوا معه .وكل
واحد يريد أن يكون له منزل بطبيعته ،يعيش فيه ابألمن والسالم والراحة .وعندما جيد الفرصة يف حياته
يدفع إليه احلنني والشوق وحياول لتكميل أمنيته حىت يعرف بني الناس صاحب الدار أو صاحب البيت.
تقصي قصة (حبران) صورة الربوفيسر الذي يعيش يف منزل األجري ،واجتهد طول حياته وقضى حياته يف
وفر.
أمنية البيت ،حىت جاء وقت مناسب وأراد لبناء منزله فعني مهندسا ماهرا لبنائه ،لكنه أخذ نقودا ّ
غلب احلزن على الربوفيسر وأخذ يبحث عن مهندس آخر .وكذلك عني العمال للعمل وأدرك فيهم
رجال حمنكا وخبريا فعينه املراقب على اآلخرين على رواتب إضافية ،ومع ذلك استمر العمل ببطء
شديد .وقد بلغ األخبار إىل الربوفيسر من احلارس واآلخرين أنه بعد تعينه ترك عمله ،وكذلك يعني
العمال الذين يؤتونه الربع من رواتبه كرشوة ،والذين ال يقدمون له الرشوة ويرفضونه ال جيدون الفرصة
ّ
العمال ال يعملون جبهد وشوق .وكذلك حصل على املعلومات أبنه يبيع مواد البناء،
للعمل ،وذلك ّ
فألغاه الربوفسري وتوقف عمل البناء  .19لقد طرح القاص قضية الرشوة من خالل قصته ورسم صورة
موظف املرتشى .والذي يقدم له رشوة من املوظفني حيظ ابلعمل.
الرشوة من اآلفات االجتماعية اخلطرية ،تنتشر يف اجملتمعات ،وهي متوافرة عند كثري من مرض
النفوس فمن خالهلا يصل اإلنسان إىل مآربه وأهدافه ،وهي ترتبط ابلفساد ارتباطا وثيقا ،فبها هتضم
حقوق األخرين وهبا تلغى قاعدة الرجل املناسب يف املكان املناسب.
تدور أحداث هذه القصة يف البادية اهلندية حيث يصور لنا القاص أدق التفاصيل للمعاانة اليت
عاشها .لقد قدم القاص يف هذه القصة قضية اجتماعية إنسانية وهلا آاثرها السلبية على اجملتمع ،وكان
شخوص قصته من واقع البيئة اهلندية.
لقد مال حممد عباس إىل القضااي االجتماعية ال الفردية يف طرح املوضوعات وال يعمد إىل
ختصيص احلدث واملكان والزمان بل تتوالد األحداث ،وقد اعتمد على عنصر التشويق ومنها غرابة
الفكر واحلدث ومجال اللغة واألسلوب والوصف الدقيق وسرد احلدث يف غري ملل وال إطناب ،وقدرة
التصوير ،وتشابك احلوادث وتفاعل الشخصيات .وكذلك اعتمد على اللغة الفصحى ووضوح األفكار
ودقة املعلومات يف أعماله القصصية حىت يف احلوار.20
الرايء والتصنع والتظاهر:
الرايء ظاهرة من الظواهر السلبية وهي طلب املنزلة يف قلوب الناس إبرائهم خصال اخلري.
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يصف القاص يف قصة (دو متاشے) صورة "مرزا" الذي يظاهر مبالبسه وهيئته رجال غنيا،
عندما جاء إليه فقري عجوز وطلب منه املساعدة والفلوس لشراء الطعام ،فرفضه بسخط وغضب ،وبعد
أايم يرى فيلم يف (سينما) ،فيه موظف اهتم على مساعدة السارقني وقبض عليه عقوبة خلمس سنوات،
ماتت زوجته ،وابنه الصغري يعيش مع جدته .وبعد قليل انتهى النقود وكذلك أخرجهما صاحب البيت
لعدم دفع اإلجيار .فيؤمل هذا املنظر "مرزا" ويبكي .هذه قصة تشري إىل عدم التواضع للنّاس ،والقيام
وتعرف عليه ،وإىل خمالفة
ابألعمال من أجل النّاس أو خوفاً منهم ،وإىل رغبة الفرد يف الظهور والشهرة ّ
األعمال الظاهرة ما تكون خمفية يف النوااي الباطنية ،بقصد احلصول على ثناء النّاس ومحدهم وإعجاهبم،
حيسن من نفسه أمام الناس.
وإىل حماولة العبد أن ّ
الدراسة املقارنة بني قصصهما
أوجه التشابه:
 oيعد كالمها من روائد القصة القصرية يف أدهبما.
 oمها انقشا اجملتمع وأشارا إىل معاانته ومشكالته.
 oاإلنسان هو املوضوع الكبري لقصصهما.
 oكالمها أشارا إىل الصراع االجتماعي بني الطبقة الغنية والفقرية ،وقدم صورة البيئة ومهوم
الناس.
 oاستقى شخصياهتما القصصية من الواقع املعاش ووصفاها من حيث أبعادها الفيسيولوجي،
والسوسيولوجي ،والسيكولوجي.
 oلقد كان بناء األحداث وطريقة عرضها منطقيا حبيث أوصل القاص الفكرة األساسية إىل
املتلقي بكل سهولة ويسر.
 oعند الوصف ركز كالمها على الصفات اخلارجية مثل :املظهر ،واللباس ،واهليئة ،واملالمح،
واألفعال والتصرفات.
أوجه االختالف:
 oتناول غالم عباس العديد من القضااي االجتماعية واملشكالت اليت يعاين منها اجملتمع اهلندي،
ومعظم قصصه تدور حول هذه األحوال.
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o

o
o
o
o
o
o
o

ومن خالل دراسة القصة القصرية يف اهلند يف البداية من القرن العشرين جند أ ّن الواقع كان
مصدرا غنيا ألحداث كثرية من قصص هذا العقد .حيث استمد عدد كبري من القاصني
أحداث قصصهم من هذا الواقع .ركز حممد عباس اهتمامه على الواقع ،وعلى اإلنسان،
ومشكالته ،وقضاايه ،وابتعد عن املوضوعات اليت تقوم على اخليال.
رسم غالم عباس صورة واقعية للطبقة املتوسطة يف قصصه.
وتعكس قصصه وعي اإلنسان مبعاانته اليومية وتكشف مواطن اخللل يف العالقات اإلنسانية
يف جمتمع التحول ابإلمارات.
استخدم غالم عباس أسلوب ضمري الغائب.
تعكس قصص يوسف إدريس مالمح اجملتمع املصري.
يتميز أسلوب يوسف إدريس يف هذه القصة ابلنزوع إىل البساطة واإلحياء وامليل إىل اإلجياز
والرتكيز والبعد عن االستطراد ابإلضافة إىل توظيف جمموعة من الصور البيانية.
يوجد غياب للوصف الداخلي املباشر املركز على املشاعر واألحاسيس واألفكار يف قصصه.
سعى يوسف إدريس إىل إصالح الواقع يف القالب التخييلي.

 oجنح إدريس إىل استخدام العامية يف قصصه ،واستخدم أسلوب احلوار يف قصصه.
النتائج:
● يعترب يوسف إدريس وحممد عباس من أشهر كتّاب القصة القصرية يف األدبني (العريب،
واألدري).
● تناول يوسف إدريس وغالم عباس العديد من القضااي االجتماعية واملشكالت اليت يعاين
منها اجملتمع املصري واهلندي.
● متيزت قصصهما ابحلديث عن الفالحني والفقراء والعاملني واملوظفني الصغار واألطفال
واملراهقني.
● تقدم هذه القصص جانبا من جوانب القهر والفقر واحلرمان الذي تعيشه الطبقات الفقرية
يف مصر وشبه القارة اهلندية.
● هذه القصص هي تركيب فين تتقابل جمموعة من القيم واألفكار واملواقف والوضعيات.
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يتميز أسلوهبما يف هذه القصص ابلنزوع إىل البساطة واإلحياء وامليل إىل اإلجياز والرتكيز
والتعبري املميز والبعد عن االستطراد واالقتصاد يف الوصف ،ابإلضافة إىل توظيف جمموعة من
الصور البيانية.
يشري إىل العديد من املآسي واملشاكل االجتماعية ،والتناقضات والصراعات بني طبقات
اجتماعية خمتلفة ومتفاوتة يف القيم واألفكار.
انتقى الكاتبان شخصيات عمله من تلك الطبقة السفلى اليت تواجه صراعا دائما من أجل
إثبات وجودها وإبراز مكانتها يف اجملتمع.
وقد وظف يوسف إدريس وغالم عباس فضاء احلارة يف أعماهلم األدبية ابعتباره فضاء
مفتوحا ،مولدا لتوترات األحداث ومنشأ لتصادم الرغبات.
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