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  القصة العربية بني احلداثة املتأخرة ومابعد احلداثة
  )وصفية حتليلةدراسة (
  فؤاد حممد عبد الواحد/ د
  جامعة امللك سعود –كلية اللغات والترمجة  –قسم اللغات احلديثة 

 ------------------------------------------  
  : أهداف الدراسة

 رصد املالمح العامة ، والسمات املميزة للقصة العربية يف مرحلتني من أهم دف الدراسة إىل
 مراحل األدب العربي املعاصر ؛ ومها مرحلة احلداثة املتأخرة ومرحلة مابعد احلداثة ، واللتان متثالن ما

وف على وحتاول الدراسة الوق. يف األدب العربي املعاصر " املرحلة اإلسرائيلية: "ميكن أن نطلق عليه 
ز كل مرحلة ، وأهم كتاا ، وأهم األعمال اليت تعرب جبالء عن مضامني األعمال القصصية ،  يأهم مامي

  .وتكشف النقاب عن السمات الفنية لكل مرحلة
  : الدراسة منهج

يعترب مظلة واسعة ومرنة قد تتضمن عددا من تقوم الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي الذي 
ساس حتديد خصائص الظاهرة ووصف أعلى هذا املنهج يقوماألخرى ، و ليب الفرعيةساألاملناهج وا

ىل ذلك من جوانب تدور حول سرب اغوار إسباا واجتاهاا وماأطبيعتها ونوعية العالقة بني متغرياا و
  . رضالواقععلىأو ظاهرة معينة والتعرف على حقيقتها أمشكلة 
  :مدخل 

. لحات اليت دار، ومايزال يدور حوهلا جدل كبري يف العامل العريبمصطلح احلداثة هو أحد املصط
مابعد "أما مصطلح .  ١وقد ظهرت كتب كثرية حول هذا املوضوع خالل الثالثني عاماً املاضية

                                                
  ١. ١٣٧ت ، ص .اخلطاب والقاريء ، القاهرة ، د: حامد أبو أمحد . د. ١
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فقد كثرت الكتابات عنه يف أوروبا وأمريكا خالل عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن " احلداثة
  . ١قضية مهمة يف الثقافة الغربية وصلتها بتطور احلياة واتمعات هناك العشرين ، وصار يشكل 

والواقع أنه ليست هناك حداثة مطلقة ، كلية وعاملية ، وإمنا هناك حداثات ختتلف من وقت 
وبعبارة أخرى فإن احلداثة ظاهرة تارخيية ، وهي مثل كل الظواهر التارخيية . آلخر ومن مكان آلخر 

، حمددة حبدود زمنية ترمسها الصريورة على خط التطور، فهي ختتلف إذن من  مشروطة بظروفها
.. مكان آلخر ومن جتربة تارخيية ألخرى ؛ فاحلداثة يف أوروبا غريها يف الصني ، غريها يف اليابان 

األخرية أكثر دخوال يف التنوع  أن، بل "مابعد احلداثة"ينطبق أيضاً على  ومايقال عن احلداثة
  .فواالختال

وقد عرض كثري من املؤلفني األوروبيني ملصطلح مابعد احلداثة، وتبني من آرائهم عدم وجود 
ويرجع ذلك ألسباب عديدة منها املعىن املزدوج ملفهوم ". بعد حديث"اتفاق على ماميكن اعتباره 

لنهضة يشري إىل الفترة املمتدة منذ عصر ا –" كولر"كما يقول  –فلفظ احلديث ". احلديثة"الفترة 
إىل أن مابعد احلداثة مل يبدأ يف التشكيل " كولر"م ، ومع هذا خيلص ١٥٠٠األوروبية، أي منذحوايل 

م إىل عام ١٩٤٥إال يف السبعينيات، أي منذ عقدين من الزمان، ومن مث فهو يسمي الفترة من عام 
  ". احلداثة املتأخرة"م باسم ١٩٧٠

عند كثري من مفكري مابعد احلداثة، إذ يرون أن ويعد هذا التقسيم أكثر التقسيمات مصداقية 
احلداثة تبدأ من منتصف القرن التاسع عشر تقريبا وتستمر إىل العقود األوىل من هذا القرن أو إىل 

، "عصر التنوير"منتصفه، وبعضهم يعود ببداية احلداثة إىل القرن الثامن عشر، وهو املسمى يف أوروبا 
  .   ٢ية الثانية لكي تعقبها فترة احلداثة املتأخرةوتستمر إىل اية احلرب العامل

                                                
ص   ١٩٩١التراث واحلداثة ، دراسات ومناقشات ، املركز الثقايف العريب ، بريوت ، : حممد عابد اجلابري . د. ١

١٦ .  

  . ١٧٥والقاريء ، ص  اخلطاب: حامد أبو أمحد . د - ٢
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أزمنة احلداثة يف الفترة من عام " مابعد احلداثة"يف مؤلف له عن " تشارلز جنكس"وحيدد 
م ، واحلداثة املتأخرة خالل عقد الستينيات ، أما ما بعد احلداثة فيتداخل مع ١٩٦٠م إىل عام ١٩٢٠

ختتص مبجال " جنكس"ولكن حتديدات . ات ويستمر إىل اآلن املرحلة السابقة إذ يبدأ من الستيني
التقتصر على اآلداب والفنون فقط ، بل تشمل جماالت كثرية " مابعد احلداثة"والواقع أن . العمارة

على امليدان " مابعد احلداثة"ومن مث فإن هناك مؤلفني كثريين وقفوا أحباثهم عن . من أمهها العمارة 
  .حبث مساته وخصائصه وتداخله مع امليادين والتيارات األخرى املذكور ، وتوسعوا يف
ينطويان على كثري من املشكالت وكثري من " مابعد احلداثة"و " احلداثة"إن مصطلحي 

التعقيدات سواء بالنسبة لتحديد الفترة ، أو بالنسبة لتحديد املفهوم ونسب أي قصة أو رواية ملرحلة 
  .١وماينطبق على عمل الينطبق على غريه ،ابت أمر نسيب غري ث" مابعد احلداثة"

. ب.أ"لألديب ٢"السيد ماين –מר מני"مثل رواية  وبالنسبة للرواية العربية املعاصرة جند أن
أن العمل  ،مما يعين"مابعد احلداثة"تبدو رواية حداثة ، لكن هناك من يعتربها ضمن أدب " يهوشواع

يكون عمال أصيال ومتجدداً بشكـل اليقل عن أي عمل ميكن أن " احلداثة"األديب املواكب لتيار 
  . ٣" مابعد احلداثة"ينتمي لتيار 

–אמנון נבות" لألديب ٤"القابضون على اهلاربني –לוכדי עריקים"مثل  رواية كذلك أن
اليت تتسم بالتجديد على الرغم ، ومن الروايات العربية اليت صدرت يف اآلونة األخرية ". وتفأمنون ن
  ".مابعد احلداثة"أقرب للحداثة من من أا 

لنفسه تقاليد وأعراف خاصة به ، والعمل الذي يتبع " مابعد احلداثة"من ناحية أخرى وضع تيار 
.  األدبيةهذه التقاليد دون أن حييد عنها ميينا أو يساراً ليس بالضرورة أن يكون من أفضل األعمال 

–שלושה אחיות" اليت حتمل عنوان" ا برنشتاينإيالن"وعلى سبيل املثال جند أن رواية الكاتبة 

                                                
  . 16' עמ,  1995, ירושלים , הוצאת כתר , גל אחר בסיפורת העברית : בלבן אברהם  -١

  .1990, תל אביב , ספרי סימן קריאה, הוצאת הקיבוץ המאוחד-٢
 . 16' עמ, שם : בלבן אברהם  - ٣
  . 1992, ירושלים , "כתר"הוצאת  -٤
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، ولكنها يف الوقت نفسه أقل " مابعد احلداثة"هي أكثر الروايات اتباعاً لتيار .  ١"أخوات ثالث
الروايات تشويقاً حيث أن الرواية حتتوي على قدر كبري من االقتباسات ، كما أا جتمع بني أساليب 

  .قع مع اخليال خمتلفة يف الكتابة وتداخل فيها الوا
–מטטרוןاليت حتمل عنوان " حاييم ناجيد -חיים נגיד"وكذلك الرواية األوىل لـ 

حيث يتضمن النص اقتباسات كثرية " مابعد احلداثة"اليت تعد رواية مميزة تنتمي لتيار ٢"مططرون
هذا جند أن ومع . وخيتلط فيه الواقع اليومي للحياة يف تل أبيب باخليال الفانتازي بشكل غري مسبوق 

اليهتم كثرياً باألسلوب " مابعد احلداثة"أسلوب الكتابة ينطوي على إمهال شديد ، مما يعين أن تيار 
  .والشكل القصصي التقليدي

  مالمح القصة العربية يف مرحلة احلداثة املتأخرة
أا  تبدأ مرحلة احلداثة املتأخرة يف األدب العربي مع منتصف أربعيينيات القرن العشرين ؛ أي

، وقد كانت مسة األدب العربي قبل هذه املرحلة هي مسة األدب " جيل الباملاخ"تتزامن مع إنتاج 
عن " جيل الباملاخ"الفكري اند ، وهو األدب الذي عرب عن جيل فترة اهلجرتني الثانية والثالثة و

ونية وبني جتربة الفرد يف طريق االلتزام بالبعد عن إبراز أي نوع من التناقض بني األيديولوجية الصهي
كما متيز كذلك بالسعي حنو خلق مربرات لكل القضايا اليت واجهت الصهيونية سواء . واقع احلياة 

أكان ذلك تربير ورفض االندماج اليهودي يف جمتمعات الشتات اليهودي بالتركيز على موجات 
غتصاب فلسطني من العرب ، على العداء وكراهية اليهود ، أو تربير حماولة االنتداب الربيطاين وا

الرغم من الوضوح الكامل حلقيقة أن عناصر األيديولوجية الصهيونية اليت التزمت ا هذه اموعة يف 

                                                
  . 1993, תל אביב , יאה ספרי סימן קר, "הקיבוץ המיוחד"הוצאת  -١

كلمة يونانية األصل وتعين الواقف خلف كرسي العرش ، وهو حسب التقاليد اليهودية واحد من : مططرون  -٢
  .املالئكة الثالثة املسخرين لتلقي دعاء بين إسرائيل   
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خلق مناذجها الروائية وإبداعها الفين مل تكن نابعة بصورة مباشرة من التجربة احلية اليت يعيشها أو 
  .  ١يعانيها املستوطن اليهودي

الذين ينتمون إىل هذا اجليل من الشباب الذين ولدوا يف اية العشرينيات أو بداية كان الكتاب 
الثالثينيات يف فلسطني ، ومنهم من ولد خارجها وهاجر إليها ضمن موجات اهلجرة الثانية والثالثة 

وقد ترىب أبناء هذا اجليل على نفس األفكار والعقائد .وحلموا مبجتمع جديد يف فلسطني 
لوجيات اليت تلقوها يف املدارس ، ويف منظمات الشباب مما كان له أكرب األثر يف تكوينهم واأليديو

كما أن هؤالء األدباء قد عاصروا مراحل تأسيس وإنشاء االستيطان اليهودي ، . النفسي والعقائدي 
لنازية واملقاومة العربية الصامدة ، والصراع مع سلطات االنتداب الربيطاين ، مث مرحلة األحداث ا

وكل هذه املراحل قد أثرت بال . ١٩٤٨بعد حرب " الدولة"، مث إعالن قيام ) ١٩٤٥-١٩٣٣(
  . ٢شك يف تكوينهم الشخصي ، ويف صياغة أفكارهم ، وتكوين وجدام

لقد أجهد أدباء هذا اجليل أنفسهم للتعبري بشكل مناسب عن أبناء جيلهم الذين شعروا بأم 
، وحىت عن اليشوف اليهودي القدمي يف " املنفى"عة الصلة عن يهود ينتمون إىل أمة جديدة منقط

لقد عاش هؤالء األدباء واقع جديد ثائر اليعرف اهلدوء ، وكانوا أبناء جيل يف حالة . فلسطني 
استعداد دائم ملواجهة الظروف اليت مل متهله ليعيش حياته الفردية لذلك اقتصروا يف أعماهلم على 

  . ٣، وعن واقعهم االجتماعي واإلنساينالتعبري عن أنفسهم 
ولقد سعى هؤالء األدباء لتقدمي منط جديد للشخصية اإلسرائيلية بعيد متاما عن صورة اليهودي 

الذي أصبح مبثابة شخصية حمورية يف األدب العربي املعاصر " الصبار"التقليدية ، وهذا النمط هو منط 

                                                
، ص  ٢٠٠٣نشر ، تفكيـك الصهيونية يف األدب اإلسرائيلي ، القاهرة ، الدار الثقافية لل:رشاد الشامي . د -١

٣٥ .  

' עמ,  1971, תל אביב  –מרחביה , הוצאת הקיבוץ הארצי , גל חדש בסיפורת העברית : גרשון , שקד٢-
50 .  

  .שם : שם ٣-
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ار هي صورة الشاب اإلسرائيلي الذي انقطعت كانت صورة الصب. مع بداية إنتاج هذا اجليل 
  . ١جذوره، وليس له أدىن صلة باألجيال السابقة

" اجليتو"لقد كان ظهور هذه الشخصية مرتبطاً بتحقري الشخصية السابقة ، وهي شخصية فىت 
، بل باعتباره أنه النقيض التام له يف هيئته ، وسلوكه ، ومبادراته ، وجرأته ، وقدراته غري احملدودة 

واإلعجازية القادرة على حتقيق أية مهمة توكل إليها ، وهي املالمح اليت رمسها هؤالء األدباء جليل 
  . ٢"اجليتو"ليكون بديالً لفتيان " الصابرا"

كما كان على األديب يف تلك الفترة أن يصبح من خالل بطله املعلم وامللقن للمزاعم الصهيونية 
ن يربز املشروع الصهيوين ، وذلك من خالل االهتمام مبوضوعات وكان عليه أيضا يف هذا الصدد أ

بعينها مثل تعمري الصحراء وحتويلها إىل مناطق خضراء ، واهلجرة إىل فلسطني ، واالستيطان الطالئعي 
كما كان على األديب يف ذلك احلني أن يتحول إىل خالصة ... الرائد ، ومواجهة املقاومة العربية 

وقد تأثر هؤالء األدباء بالواقعية . ن مبثابة النيب أو املرشد أو من حيمل البشارة هلذه التجارب ويكو
االشتراكية ، ولكن مع إظهار صورة أخرى خمتلفة قليالً تندمج فيها االجتاهات األيديولوجية 
املاركسية ببعض االجتاهات األخرى ، ورفضوا أية مدرسة أخرى غري الواقعية االشتراكية ، كما 

من وجهة  -األدب الذي كتب عقب احلرب العاملية الثانية ، وأحداث النازية ألنه اليوجد رفضوا 
  . ٣مايعرب عن اإلسرائيلي اجلديد سوى التيار األديب اخلاص م–نظرهم 

م مل يكن ١٩٤٨وعلى الرغم من االنتصار العسكري الذي حققه اجليش اإلسرائيلي يف حرب 
استخدم كإطار لإلنتاج األديب ، ألن األدب العربي مل يكن مؤهالً التفاخر بالنصر هو املوضوع الذي 

للتعامل مع موضوع احلرب ، ولكنه وجد فيه فرصة للتخلص من املوضوعات القدمية اليت تناوهلا 

                                                
  .51' עמ, 1988, ירושלים , המכון לחקר מורשת יהדות ספרד והמזרח , עם הזרם ובאפיקיו :יוסף , הלוי١-
  .שם : שם ٢-
 . 16' עמ, 1993, הוצאת הקיבוץ המאוחד , יזעה והבוקר שלמחורת 'ח רבת'ח: נורית , גרץ  - ٣



      

     
 ١٨ 
 

م فبدا وكأنه منقطع اجلذور الثقافية واحلضارية ، وينقصه اجلانب  ١٩٤٨األدب العربي حىت عام 
  . ١الفكري

وع الرئيسي هلذا األدب تقريباً هو ختبطات احملارب اإلسرائيلي ومعاناته ، ألنه قد لقد كان املوض
إما أن يتراجع عن فكرته ويعود من حيث : وضع بواسطة خمططات الصهيونية أمام اختيار صعب 

أتى، وإما أن يواصل وخيوض حرب دموية ، ومعىن هذا أنه على الرغم من أن آلة احلرب اإلسرائيلية 
الشخص اإلسرائيلي إىل أداة عسكرية، إال أن ذلك اإلنسان الذي اعتصره ذلك اجلهاز  قد حولت

. اآليل واالنضباطي ، مل يكف األدب عن تصويره كشخصية ذات عامل روحي ونفسي خاص ا 
ولذلك فقد أصبح العامل الداخلي والفردي واإلحساسي لدى اجلندي اإلسرائيلي بكل صراعاته هو 

  . ٢م١٩٤٨ألدب حرب املوضوع الرئيس 
لقد كانت تلك احلرب هي احلدث اهلام والرئيس لدى هؤالء األدباء ، لذلك طرحوا انعكاساا 

واليت يعرض " يزهار. س  –יזהר. ס"لألديب  ٣"األسري –השבוי"يف إنتاجهم األديب ؛ مثل قصة 
قصة " يزهار"كما كتب . فيها لشخصية اليهودي املتخبط يف دوافعه للحرب نتيجة ضعف حيلته 

اليت كانت مبثابة صرخة احتجاج على الوحشية اإلسرائيلية يف  ٣"خربة خزعة -  רבת חזעה'ח"
צילי וידיד "قصة " يهوديته هندل –יהודית הנדל"كما كتبت األديبة . معاملة األسرى العرب 

اليت تصف الصراع من أجل إنقاذ حياة حمارب مصاب يف " تسيلي وصديقي شاؤول –שאול
  . ، وتصف احملبة بني اجلنود احلرب

فقد اختذ موقفاً نقدياً لغياب الصورة اإلنسانية يف " دان بن أموتس–דן בן אמוץ"أما الكاتب 
اليت يصف فيها اعتداء اجلنود " اجلمل والنصر –הגמל והנצחון"احلرب ، وذلك من خالل قصته 

  .اإلسرائليني على مجل صغري أثناء احتالهلم لقرية عربية 

                                                
  . 5עמ ,  1981, תל אביב, "יחדיו"הוצאת , שבבים : יוסף , אורן ١-

  . 210' עמ, 1983, הוצאת הקיבוץ המאוחד ' , חלק ג, 1980 - 1880הסיפורת העברית : גרשון , שקד -٢
   1950, ספריית פועלים , הוצאת מרחביה -٣
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م حموراً لإلنتاج القصصي العربي ملدة عشر سنوات تقريبا، وتعترب ١٩٤٨ظلت حرب ولقد 
آخر هذه األعمال ، وإن ظهرت هذه " يزهار. س "لألديب  ١"أيام تسكالج –ימי צקלג"رواية 

" حيمو ملك القدس–חמו מלך ירושלים"احلرب بعد ذلك كخلفية لبعض القصص مثل قصة 
، إال أا مل تكن مؤثرة باملرة يف سري األحداث ، وكان من " كيورامكانيو–יורם קניוק"لألديب 

  . ٢املمكن أن حتل حملها أية خلفية أخرى
  :يف النقاط التالية " جيل الباملاخ"وميكن أن نلخص أهم مسات القصة العربية يف أدب 

  ا تقدمي صورة إجيابية للبطل الذي يقاتل من أجل أهداف يؤمن. 

 لقانون السببية  احلبكة اخلارجية ختضع. 

  االجتاه إىل الواقعية ، وخباصة الواقعية االشتراكية. 

  التركيز على املعايري األخالقية. 

  البحث عن الثراء اللغوي وجزالة األلفاظ. 

  رفض قصص التسلية والترفيه باعتبار أن األدب أمر جاد وله وظيفة اجتماعية. 

 ٣لقصص القصريةقلة القصص الطويلة والروايات والتركيز على ا . 

  
وأدب جيل الستينيات كان أبرز " جيل الباملاخ"شهدت القصة العربية مرحلة انتقالية بني أدب 

اإلحياء "مافيها ظهور الرواية التارخيية من جديد بعد اإلرهاصات املتفرقة اليت شهدا مرحلة 
وقد . ٤دب العربي املعاصر، وهو األمر الذي ميكن اعتباره مبثابة نقطة حتول يف تاريخ األ" القومي

كان أول من قام ذه القفزة املفاجئة من الكتابة املرتبطة باحلاضر بشدة إىل الكتابة عن املاضي 

                                                
  . 1958, תל אביב , הוצאת עם עובד -١
  .52' עמ, שבבים : יוסף , אורן -٢
' עמ,  1988ספטמבר  -אוגוסט, מאזנים, המשך או גל חדש  –דור בארץ ודור המדינה : מנוחה , גלבוע -٣

65 .  

  . ٣٧تفكيك الصهيونية يف األدب اإلسرائيلي ، ص : رشاد الشامي . د  -٤
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اليت حققت  ١"ملك إنسان –מלך בשר ודם"يف روايته "موشيه شامري –משה שמיר"األديب 
شامري رواية أخرى وهي  جناحاً منقطع النظري مما شجع األدباء على اقتحام هذا اال ، فكتب

رواية " يوسف أرخيا –יוסף אריכא"وكتب .  ٢"نعجة الفقري –כבשת הרש"رواية 
، ٤"كاتب امللك –סופר המלך"ورواية  ٣"سنحريب يف يهــودا–סנחריב ביהודה"

، ٥"مدينة مسحورة –עיר קסומה"رواية " يهوشـواع بار يوسف–יהושע בר יוסף"وكتب 
יוחנן בר "رواية " ناتان شاحم–נתן שחם"، وكتب ٦" السالممظلة  –סוכת שלום"ورواية 

יהודה איש "رواية " جيآملوسيرتون–יגאל מוסנזון"، وكتب ٧"يوحنان بن روما–בר רומה

  . ٨"يهودا األسخريوطي –קריות
وعندما مل جيد األدباء اإلسرائيليون مايشبع مهم حنو البحث عن موضوع ، مل يبق أمامهم 

والتمعن يف احلاضر على ماهو عليه ، بوحشيته وخوائه وضجره ، واختياره من خيار سوى العودة 
  .٩كموضوع لإلنتاج األديب

ويف غضون ذلك ظهرت على الساحة األدبية يف إسرائيل جمموعة جديدة من األدباء ابتداء من 
ه منتصف اخلمسينيات ، وكانت يف ذلك احلني جمموعة هامشية بالنسبة للقراء والنقاد ، ولكن هذ

وقد أطلق على . اموعة جنحت يف التسلل إىل املركز األديب وحظيت باالعتراف ا يف الستينيات 

                                                
  . 1954, יה מרחב, הוצאת ספרית פועלים  -١
  . 1956, תל אביב , הוצאת דבר  -٢
  . 1955, תל אביב , הוצאת דבר  -٣
  . 1966, תל אביב , אגודת הסופרים בישראל ליד הוצאת מסדההוצאת  -٤
  . 1949, תל אביב , הוצאת נ טברסקי -٥
 . 1958, תל אביב , הוצאת עם עובד -٦
  . 1952, מרחביה , הוצאת ספריית פועלים -٧

جامعة األزهر ،  –الرواية التارخيية يف األدب العربي املعاصر، كلية اللغات والترمجة : فؤاد حممد عبد الواحد . د -٨
  .٢٤، ص  ١٩٩٥، 

  .٣٨تفكيك الصهيونية يف األدب اإلسرائيلي ، ص : رشاد عبد اهللا الشامي . د -٩
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 –עמליה כהנה כרמון"ومن أبرز أدباء هذه املرحلة .  ١"املوجة اجلديدة"هؤالء األدباء اسم 
" و " أهارون أبلفيلد –אהרון אפלפד"و" عاموس عوز –עמוס עוז"و " عماليا كهانا كرمون

وهؤالء األدباء هم الذين وضعوا يف بداية الستينيات أسس وضعهم األديب ، " . يهوشواع. ب.أ
الذين بدأوا يف نشر إنتاجهم بعدهم بقليل وأمههم (وشاركوا أدباء آخرين من أبناء جيلهم 

يف السيطرة على النثر العربي بدون منازع حىت منتصف " كرت –קנז"و" شفتاي –שבתאי"
  .الثمانينيات 

إىل جانب هذا التيار الرئيس كان هناك عدد آخر من األدباء الذين اجتهوا الجتاهات آخرى و
و " يتسحاقأورباز–יצחק אורפז"و" بنحاس ساديه–פנחס שדה"يف الكتابة وخصوصا 

املوجة "، ولكن هؤالء األدباء مل يصلوا إىل مدى التأثري الذي متتع به أدباء " شاحار"و" كنيوك"
املوجة "ظم األدباء الذين بدأوا الكتابة يف تلك السنوات كانوا يف فلك تأثري أدباء ، ومع" اجلديدة
للخروج عن التيار " يتسحاق بن نري"، ومل تكلل حماوالت أدباء شبان آخرين من أمثال " اجلديدة

  . ٢املهيمن بنجاح
حالم يعيشون على ذكرى األساطري القدمية وأ ١٩٤٨كان األدباء اإلسرائيليون بعد عام 

املاضي ، ويف نفس الوقت كانت هناك أحالم جديدة بأرض جديدة وجمتمع جديد ، وإنسان 
م يف حتقيق  ١٩٥٦جديد ، لكن هذا العامل بدأ يتزعزع يف اخلمسينيات عقب فشل حرب 

تأثري " بن جوريون"اليت أدت إىل ايار نظام حكم " الفون"كما كان لفضيحة . األهداف املرجوة 
وقد قرأ هذا اجليل . بعد تصدع األسطورة الصهيونية " املوجة اجلديدة"وعي أدباء  كبري يف منو

                                                
גל חדש "الذي حيمل عنوان " اكيدجرشونش"يرجع هذا االسم إىل عنوان كتاب الناقد ": املوجة اجلديدة" -١

على نفس " جربئيل موكيد"، بينما أطلق الناقد "موجة جديدة يف األدب القصصي العربي–בסיפורת העברית
  " .جيل الدولة"اموعة من األدباء اسم 

 . 17' עמ, גל אחר בסיפורת העברית : אברהם, בלבן -٢
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واألدب السوفييت املترجم للعربية ، ولكنه مل يأخذ عنه شيئاً ، وحاول التواؤم " جيل الباملاخ"أدب 
  . ١مع التيارات الغربية

ية والسريالية وأدب العبث اجتهت القصة العربية يف الستينيات إىل التجربة التعبريية واالنطباع
وقد عربت القصة . الذين التزموا بالواقعية االشتراكية " جيل الباملاخ"والالمعقول على عكس أدباء 

العربية يف تلك الفترة عن مضامني غربية مثل الفزع ، الوحدة ، االغتراب واالنعزالية ، واهتموا 
وبذلك تتخلى القصة العربية عن دورها . ي بالوضع اإلنساين أكثر من اهتمامهم بالوضع اإلسرائيل

القومي اليهودي الذي كانت تلعبه مفضلة لعب دور آخر ، وهو إبراز وضعها املستقل اخلاص 
  . ٢املميز

التحول امللموس الذي طرأ على صورة البطل ؛ فقد " املوجة اجلديدة"ونالحظ يف إنتاج أدباء 
طل ضد ، بطل منطو على نفسه ينظر للعامل من إىل ب" الباملاخ"حتول ابطل اجلماعي عند جيل 

حوله عرب اهتماماته الصغرية ، وهو يعيش مبعزل عن جمتمعه وعما حوله من البشر والطبيعية ، 
وحياول أن خيلق اتصاال مع أي عنصر من شأنه أن يكسر حدة الوحدة واالنعزالية والوحشية اليت 

  .  ٣يعيش فيها
                  ،  ٤"حدفا وأنا–חדווה ואני: "هذه الفترة روايات من األعمال الروائية اهلامة يف 

احلي أفضل  –החי על המת"و  ٥"اهلروب –הבריחה"و " حادث األبله –מקרה הכסיל"و 
وتتناول هذه األعمال العديد من " .  أهارون ميجد –אהרון מגד"لألديب   ٦"أفضل من امليت

ى الساحة األدبية مثل احلرب باعتبارها اخلالص من القضايا اليت كانت مطروحة يف هذه املرحلة عل

                                                
  . 12' עמ,  1980, פועלים ספרית , מונוגרפיה , עמוס עוז : נורית , גרץ١ - 

  . 8'  עמ: שם  -٢
ח לדור שנות הששים על פי עמדות "המעבר מדור הפלמ: תמורות בספרות העברית: נורית , גרץ -٣

  .69' עמ,  1979דצמבר , הספרות , ומבעים ביצירה
 . 1954, תל אביב , הוצאת הקיבוץ המאוחד  -٤
  . 1960, תל אביב , הוצאת הקיבוץ המאוחד  -٥
  . 1965, תל אביב , הוצאת עם עובד  -٦
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كل املشكالت اليت تواجه اتمع اإلسرائيلي ، والوسيلة الوحيدة لصهر اجلميع يف أتون النريان ، 
  . ١وبث اإلحساس باالنتماء بعد تعرض الفرد حلالة من الضياع
شهر العسل  –ש והזהבירח הדב"ومن األعمال الروائية اهلامة يف هذه الفترة أيضاً رواية 

، وهي صرخة احتجاج على كل "دافيد شاحار –דווד שחר"لألديب  ٢"والذهب
ليس من اآلن ومن  –לא מעכשיו ולא מכאן"األيديولوجيات وعلى االلتزام ا ، ورواية 

. اليت تتحدث عن التناقض بني الفرد وجمتمعه " يهودا عميحاي –יהודה עמחי"لألديب  ٣"هنا
، وفيها " بنيامني متوز –בניימין תמוז"لألديب  ٤"يف اية الغرب –מערבבסוף "ورواية 

، ولكنه وبعد جهود مضنية أفاق  ١٩٤٨حاول البطل أن خيلق لنفسه واقعا جديداً بعد حرب 
وترجع أمهية هذه الرواية إىل أا أول عمل يعلن صراحة أن . سدى  توأدرك أن جهوده ذهب

د مع قيام الدولة مل يكن ذا قيمة يف أساسه ألنه مل يصحبه خالص اجلسد الذي حظي به اليهو
  . ٥خالص الروح

فهي " عاموس عوز –עמוס עוז"لألديب  ٦"عزيزي ميخائيل –מיכאל שלי"أما رواية 
احلالة اإلسرائيلية املتردية " عوز"آخر الروايات اليت كتبت قبل حرب يونيو مباشرة ، وفيها يتناول 

  .يف فترة اخلمسينيات 
د كان من العسري على األدباء والكتاب اإلسرائيليني جتاهل الواقع السياسي امللتهب بعد وق
لذلك تسلل هذا الواقع إىل األعمال األدبية وإىل البناء الدرامي لعدد من القصص ،  ١٩٦٧حرب 

وقد تناولت القصص موضوع البطل الذي حياول أن يتخلص من حياته ، كذلك ظهرت أيضا 

                                                
  .٢٤خطوط عريضة الجتاهات األدب العربي املعاصر يف إسرائيل ، ص : رشاد عبد اهللا الشامي . د - ١

  . 1959, תל אביב , הוצאת הדר  -٢
  . 1963, ירושלים ותל אביב , הוצאת שוקן  -٣
  . 1966, תל אביב , הוצאת עם עובד  -٤
  . 58' עמ, ם שבבי: יוסף , אורן  -٥
  . 1968, תל אביב , הוצאת עם עובד  -٦
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لألديب  ١"حب متأخر –אהבה מאוחרת"لذي حطم وحدته باحلرب مثل قصة اتمع ا
والتنبؤ حبرب جديدة "  عوز"، واليت اعتربها النقاد إنذار شديد اللهجة من جانب " عاموس عوز"

. ب.أ"يكمن فيها اخلطر احلقيقي على إسرائيل وقصة األديب  ١٩٦٧قادمة عقب حرب 
اليت دعا فيها للمصاحلة بني العرب  ٢"مام الغاباتأ –מול היערות"اليت حتمل عنوان " يهوشواع

وإسرائيل ، وهي أول قصة إسرائيلية تشهد باحلق الفلسطيين مما جعل النقاد يصفوا بالتجريبية ، 
 ٣"رحلة دانيال –מסע דניאל"روايته " اسحق أورباز"كما نشر . واالنتحارية وتأييد احلروب 

وهو ممتليء  ١٩٦٧ن حمارباً يعود إىل بيته عقب حرب الذي كا" دانيال"اليت تتحدث عن البطل 
  .بأسئلة التتيح له العودة إىل إطار حياته الذي اعتاده قبل احلرب

قمر يف وادي و–וירח בעמק איילון"فقد نشرت رواية " عماليا كهانا كرمون"أما األديبة 
هوية فأحياناً تقول  خلفية ألحداث بطتها اليت تبحث لنفسها عن ١٩٦٧اليت تعترب حرب  ٤"أيالون

  .  ٥وأحياناً بدون هوية " تل أبيبية"وأحياناً " إسرائيلية"تقول أا 
لألديبة  ٦"شكسبري –שקספיר"ومن األعمال الروائية اجليدة اليت كتبت يف تلك الفترة رواية 

اليت تقدم فيها صورة حية رامزة لعملية "  رئيفنياشوالميت ه–שולמית הראבן"لألديبة 
 وتعد هذه الرواية . ا اإلسرائيليون ملرياث اإلنسان العريب وأرضه يف فلسطني االغتصاب اليت قام

حماولة توجيهية لضمري اإلنسان اإلسرائيلي حىت التعذبه عقدة الذنب ، وحىت اليستبيح لنفسه 
  . ٧العيش يف راحة ومهية بعيدا عن مطاردة شبح الضحية 

                                                
  . 1971, תל אביב , הוצאת ספריית פועלים  -١
  . 1968, תל אביב , הוצאת הקיבוץ המאוחד  -٢
  . 1969, תל אביב , הוצאת עם עובד  -٣
  . 1971, תל אביב , הוצאת הקיבוץ המאוחד  -٤
  . 18' עמ,  1982, תל אביב , "אור עם"הוצאת , עמליה כהנא כרמון : יוסף , שה לבן  -٥

אגודת הסופרים העבריים בישראל ליד הוצאת "הוצאת ,  "רשות נתונה"נגלל בקובץ הסיפורים  -٦
  .1970, רמת גן , "מסדה

  .٨٥، ص  ١٩٩٠عجز النصر، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع ، : رشاد عبد اهللا الشامي . د-٧
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 القصة العربية مرة أخرى حيث  إىل" الوضع اإلسرائيلي"إىل إعادة  ١٩٦٧وقد أدت حرب 
أسهم األدباء يف أعقاب احلرب بنصيب كبري يف اجلدل حول متسك إسرائيل باألراضي احملتلة من 

وأصبح بذلك تأييد أو . كما أدى الوضع اجلديد إىل صهر األدباء يف بوتقة هذا اجلدل . عدمه 
عمال األدبية سواء أمتت معاجلتها رفض االحتفاظ باألراضي احملتلة ميثل موضوعاً جديداً يف األ

  . ١بشكل مباشر أو بشكل استعاري
يف بداية  –1970בתחילת קיץ "ومن األعمال األدبية اهلامة يف بداية السبعينيات قصة 

وهي تعكس االنفعال احلاد باملرحلة التالية حلرب يونيو " يهوشواع. ب.أ"لألديب " ١٩٧٠صيف 
وعمليات الفدائيني عرب ر األردن ، حينما كانت ، وخاصة خالل حرب االسترتاف  ١٩٦٧

أخبار موت اجلنود جتعل املواطن العادي يف إسرائيل يرهب ساعات نشرة األخبار يف اإلذاعة ، 
עד "اليت حتمل عنوان " عاموس عوز"وحلظات صدور الصحف ، بينما تتناول قصة األديب 

وقد عرب . ل وصفها للحروب الصليبية الوضع اجلديد بصورة رمزية من خال ٢"حىت املوت –מוות
كما .  ٣يف هذه القصة الطويلة عن حالة احلصار اليت تعاين منها إسرائيل يف تلك الفترة " عوز"عرب 

احلرب  –צעיריםהמלחמה אוהבת גברים"رواية " جيآل ليف–יגאל ליב"كما كتب 
حتالل اإلسرائيلي ويصف فيها احلرب الدائرة بني الفدائيني الفلسطينيني وقوات اال ٤"حتب الشباب

.  
ويف املرحلة التالية ؛ أي بعد حرب أكتوبر قام األدباء شأم شأن مجيع قطاعات اتمع 
اإلسرائيلي مبحاسبة النفس بعد اإلفاقة من سكرة النبؤاتاملشيحانية اليت هيمنت على اتمع 

موجة أدبية  م ، األمر الذي أدى إىل بلورة ١٩٦٧اإلسرائيلي بعد حرب اخلامس من يونيو 
وقد عاد أدباء تلك املوجة إىل الوضع اإلسرائيلي " املوجة اليقظة –הגל המפוכח"جديدة، وهي 

                                                
  .34' עמ,  1991, ראשון לציון , " יחד"הוצאת , פרות ישראלהצדעה לס: יוסף , אורן  -١
  . 1971, תל אביב , הוצאת ספריית פועלים  -٢
 .  43'עמ, 1' גליון מס,  77עיתון ,) 1976 – 1967(מלחמה ומצור בספרות ישראל ,יהודה, בן עזר -٣
  . 1972, תל אביב , הוצאת ביתן  -٤



      

     
 ٢٦ 
 

املوجة "مع تأكيدهم على خيبة أملهم من النبؤات واأليديولوجيات ، كما أم ثاروا على أدباء 
العامة غري املرتبطة وانتقلوا من الكتابة عن الوضع افسرائيلي إىل املوضوعات اإلنسانية " اجلديدة

إىل تنقية األجواء اجلماهريية من مجيع الشوائب " املوجة اليقظة"بالواقع ، ولقد سعى أدباء 
األيديولوجية اليت مل تثبت فاعليتها على أرض الواقع ، وقد دعم هؤالء األدباء النقد التهكمي 

  .  ١الالذع يف األدب العربي
أن " عجنون"ماتعلموه من األديب " ملوجة اجلديدةا"ومن أهم مامييز أسلوب كتابة أدباء 

النصاألديب يتكون من عدة طبقات ، واليكشف عن مضمونه للقاريء البسيط ، ولكنه يتطلب 
ويف هذه النقطة يربز الفارق الكبري بينهم وبني سابقيهم أدباء جيل . قدرة خاصة على فك رموزه

الشىيء وعكسه ؛ فنجد " املوجة اجلديدة"باء ولقد أتاح النص متعدد الطبقات ألد" . الباملاخ"
مثالً يكتب أعماالً يهاجم فيه الكيبوتس بني السطور بينما كان أبطال هذه " عاموس عوز"األديب 

أن يكتبا " عماليا كهانا كرمون"و " يهوشواع. ب.أ"كذلك . األعمال يشيدون بالكيبوتس 
ع اإلسرائيلي ، ولكنها تنتقد يف الوقت نفسه أعماالً حمردة ورمزية ، أو عاطفية منقطعة عن الواق

  . ٢عدة جوانب من اتمع اإلسرائيلي
جلأ أدباء الستينيات إىل التنويع يف استخدام وسائل التعبري ، ومن هنا أكثروا من استخدام 

كذلك كانوا يؤمنون بقدرة اللغة على عكس الواقع . الصفات والظروف واللغة االستعارية الثرية 
وكانوا يعتقدون أن اللغة األدبية جيب أن تكون مليئة باملعاين واملغزى بقدر املستطاع، . يلي اإلسرائ

  .ولكي يلتزموا بذلك كتبوا بأسلوب منقح يتخلى عن أي كلمة ميكن أن يستوي النص بدوا 
  

  
  
  

                                                
 .  58'עמ, 1992מאי , מאזניים , "ונת מצבתמ"הסיפורת הישראלית : יוסף , אורן -١
  .   20'עמ, גל אחר בסיפורת העברית: אברהם , בלבן -٢
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  " :مابعد احلداثة"مالمح القصة العربية يف مرحلة 
وهذه " مابعد احلداثة"وفترة " احلداثة املتأخرة" فترة شهدت القصة العربية مرحلة انتقالية بني

م واستمرت ١٩٧٣اليت بدأت إرهاصاا عقب حرب أكتوبر " املوجة اليقظة"املرحلة هي مرحلة 
يعقوف –יעקב שבתאי"ومن أبرز أدباء تلك الفترة . حىت منتصف مثانينيات القرن العشرين 

יהושע "، و" دافيد تشايس – יץ'צ דוד"، و" إسحق بن نر–יצחק בן נר"، و" شفتاي

  .وغريهم "  مائريشاليف–מאיר שלו"، و"يهوشواع كرت–קנז
ويف هذه الفترة عاد األدب العربي إىل الواقعية من جديد ، لكنها ختتلف كثرياً عن واقعية 

ومن أهم األعمال . ؛ فقد أصبحت أكثر وعياً وأكثر اطالعاً على األدب العاملي " جيل الباملاخ"
اليت تدور فكرتا " يهوشواع. ب.أ"لألديب " العاشق –המאהב"روائية يف هذه الفترة رواية ال

الرئيسة عن آثار حرب أكتوبر على اتمع اإلسرائيلي ، وقد سيطرت احلرب على أحداث الرواية 
  . ١وتشري الرواية إىل اتمع اليهودي الذي يتطلع للخراب الذايت. من أوهلا إىل آخرها 

فهي تعد تعبرياً " يعقوف شفتاي"لألديب  ٢"ذكرى األشياء –זכרון דברים"ة أما قص
عميقا عن احلالة الروحية اليت اجتاحت اتمع اإلسرائيلي خالل السبعينيات ، وسقوط حركة 

اليت تعترب من أروع األعمال األدبية يف تلك  ٣"اية األمر –סוף דבר"العمل ، وكذلك روايته 
  .الفترة 

نصف األول من الثمانينيات واصلت القصة العربية االجتاه الذي بدأته يف عقد وخالل ال
السبعينيات ، أال وهو تنقية األجواء من الشوائب األيديولوجية ، ومل يكتف األدب بذلك بالطبع ، 
ولكنه وجه جهده مللء الفراغ الذي تركته تلك الشوائب بعد تنقيتها ، أي أن األدباء العربيني 

د تدخلهم امللحوظ يف الوضع اإلسرائيلي ، ويف املشكالت الروحانية املتعلقة به وجدوا بع
ظروفاً مواتية خالل الثمانينيات " املوجة اليقظة"ومشاركتهم يف عملية تنقية األجواء اليت قامت ا 

                                                
  .   41'עמ, 1985, ירושלים, " כתר"הוצאת , גל אחר גל בסיפורת העברית: גרשון , שקד -١
  . 1977, תל אביב , הוצאת הקיבוץ המאוחד  -٢
  . 1984, תל אביב , הוצאת הקיבוץ המאוחד  -٣
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ومل . لكي خيطون خطوة إىل األمام ، ويقدمون مضامني أدبية جديدة بدالً من املضامني القدمية 
، بل راحوا يبحثون عن عالج ألزمته " الوضع اإلسرائيلي"كتف األدباء اإلسرائيليون بالتعليق على ي

  .  ١م ، واندالع االنتفاضة الفلسطينية١٩٨٢وكوابيسه اليت تفاقمت بعد حرب لبنان 
وقد أدت هذه التحوالت إىل تغيري يف شخصية البطل ؛ فقد نبذت القصة العربية شخصية 

املهزوم اخلامل ، الذي يسلم باهلزمية وحل حمله اإلسرائيلي الذي لديه استعداداً  البطل املنكسر
وبالطبع مل ينجح البطل يف كل الروايات ، . للتعامل مع املشكالت حىت يتمكن من حتسني وضعه 

ولكنه مل يستسلم على أية حال بسهولة ، وكانت لديه قناعة بأنه لن يتمكن من حتقيق أهدافه 
  .  ٢اد ودؤوببدون عمل ج

הדרך "اإلسرائيلي يف الثمانينيات رواية   –ومن الروايات اليت تعرضت للصراع العريب 

اليت أثارت حني صدورها ردود " عاموس كينان"لألديب  ٣"الطريق لعني حارود –לעין חרוד
 تلك الفترة ومن األعمال الروائية املميزة يف. أفعال خمتلفة ومتضاربة يف األوساط األدبية اإلسرائيلية 

עיין ערך "، وروايـة " إسحق بن نري"لألديب ٤"بروتوكول –פרוטוקול: "أيضاً روايات 

התגנבות "، و " دافيد جرومسان –דוד גרוסמן"لألديب  ٥"راجع مادة احلب –אהבה

لألديب  ٧"وقت العندليب–עת הזמיר "، و " يهوشواع كرت"لألديب  ٦"تسلل أفراد –יחידם 
          ٨"طالق متأخر –גרושים מאוחרים "، وكذلك رواييت " بئر حاييم –חיים באר"

الثالث " عاموس عوز"باإلضافة لروايات " يهوشواع. ب.أ"لألديب  ٩"موخلو–מולכו "و 

                                                
  . 36' עמ, הצדעה לספרות ישראל : יוסף , אורן  -١
  . 38' עמ: שם  -٢
 . 1984, תל אביב , הוצאת עם עובד -٣
  . 1983, ירושליים , הוצאת כתר  -٤
 . 1986, תל אביב , הוצאת הקיבוץ המאוחד  -٥
  . 1986, תל אביב , הוצאת עם עובד  -٦
  . 1987, תל אביב , הוצאת עם עובד  -٧
  . 1982, תל אביב , בוץ המאוחד הוצאת הקי -٨
 . 1987, תל אביב , הוצאת הקיבוץ המאוחד  -٩
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לדעת "، و  ٢"صندوق أسود–קופסה שחורה "، و ١"راحة صحيحة–מנוחה נכונה"

  . ٣"أن تعرف املرأة–אישה 
يات وبداية التسعينيات تشكلت موجة جديدة لألدب العربي ويف النصف الثاين من الثمانين

، " املوجة األخرى"اسم " أفرهام بلنب"بشكل عام وللفن القصصي بشكل خاص أطلق عليها الناقد 
  . ٤يف القصة العربية" مابعد احلداثة"وهي املوجهة اليت تعرب عن مرحلة 

باء يف تلك الفترة ؛ فقد كان هناك أدباء وميكن أن منيز بني تيارين رئيسيني خمتلفني هلؤالء األد
اآلباء املؤسسني لفن القصة العربية احلديثة " املوجة اجلديدة"شباب كثريون مازالوا يعتربون أدباء 

ولكن معظم . ويسريون يف ركبهم ، وكانت أعماهلم مطابقة أو شبه مطابقة ألعمال هؤالء األدباء 
األدباء القدامى واجلدد على حد سواء ممن متردوا على  إبداعات القصة احلديثة تنسب موعة من

ورفاقهم ، وقدموا للقراء نظرية أدبية جديدة " عماليا كهانا"، و" يهوشواع"، و" عوز"أسلوب 
أكثر النقاد " مابعد احلداثة األورويب"وبسبب أوجه الشبه بني هذه النظرية اجلديدة وتيار . متاماً 

  ".مابعد احلداثة"باء بأدباء العربيون من وصف هؤالء األد
حيث كان بعضهم من مواليد " املوجة األخرى"كان هناك تفاوتاً يف السن بني أدباء 

  .الثالثينيات وبعضهم من مواليد اخلمسينيات والستينيات كما كانوا من بيئات خمتلفة متاما 
  

  :موجة أخرى يف القصة العربية 
كل الفروض األساسية لسابقيهم ، فيما ) احلداثة أدباء مابعد" (املوجة األخرى"رفض أدباء 

وقد ختلى هؤالء األدباء عن االنشغال بدوافع األبطال على عكس أدباء . رفض بعضهم عدداً منها 
 ٥"رقصت وقفت –רקדתי עמדתי"ومن األعمال املميزة يف تلك الفترة " . املوجة اجلديدة"

                                                
  . 1982, תל אביב , הוצאת עם עובד  -١
  . 1987, תל אביב , הוצאת עם עובד  -٢
  .1989, תל אביב , הוצאת עם עובד  -٣
 .   17'עמ, גל אחר בסיפורת העברית: אברהם , בלבן -٤
  . 1993, ירושליים , הוצאת כתר -٥
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أورليكاستل –אורלי קסטל בלום"تبة ، واعمال الكا" تسروياشاليف–צרויה שלו"لألديبة 
  .١"دويل سييت  –דולי סטי"اليت محلت أكثر من مرة طابعاً سيكولوجياً وأمهها "بلوم

كاستل بلوم "من الناحية اللغوية كانت اللغة العربية اخلفيفة مميزة لعدد كبري من األدباء ؛ مثل 
أنطون "ة العربية الدمسة من إنتـاج وغريمها ، لكن هناك قصصاً تتميز باللغ" ... أفرهامهفنر"و" 

  " .إيتامار ليفي"و" يوفال مشعوين"، و" مشاس
فإن الشعر " املوجة اجلديدة"السبيل أمام أدباء " لقرات –לקראת"ومثلما مهد شعراء جملة 

أهارون  –אהרון שבתאי "، وخصوصاً شعر " مابعد احلداثة"قد مهد الطريق أيضاً أمام تيار 
  " .دافيد أفيدان –דוד אבדן"ومقطوعات معينة من شعر " يونا ووخل –יונה וולך"و" شفتاي
أما بدايات القصة فترجع إىل حماوالت مل تسترع االنتباه يف بدايتها مثل العمل األول لألديب  

أوراق  –רשימותיו הנסתרות של סגני"الذي حيمل عنوان " حاييم لبيد –חיים לפיד"
سيحظى باهتمام بالغ من جانب النقاد لو نشره بعد موعده بعامني أو والذي كان  ٢"سجين اخلفية

وينطبق . تظهر على صفحات املالحق األدبية يف إسرائيل " مابعد احلداثة"ثالثة عندما بدأت بشائر 
זליג מינץ "الذي حيمل عنوان " إيتامار ليفي" نفس الكالم على العمل األول لألديب 

وقد ظهر االجتاه اجلديد كاجتاه .  ٣"س واشتياقه للموتزليج مينت–וגעגועיו אל המוות
  :مركزي يف النصف الثاين من مثانينيات القرن العشرين مع ظهور الروايات التالية 

 . ٤"أنطون مشاس"لألديب " أرايسك–ערבסקות" .١

 . ٥"دافيد جرومسان"لألديب " حب: راجع مادة  –אהבה :עיין ערך" .٢

 . ٦"أفرهامهفنر"لألديب " مبا يف ذلك اجلميع –כולל הכל" .٣

                                                
  . 1992, תל אביב , ביתן  - הוצאת זמורה  -١
  . 1983, תל אביב , הוצאת ספרית פועלים  -٢
  . 1985, תל אביב , הוצאת ספרית פועלים  -٣
  . 1986, תל אביב , הוצאת עם עובד  -٤
  . 1986, תל אביב , ספרי סימן קריאה  –הוצאת הקיבוץ המאוחד  -٥
 . 1987, ירושליים , הוצאת כתר -٦
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 .ألورليكاستل بلوم١"ليس بعيداً عن وسط املدينة –לא רחוק ממרכז העיר" .٤

 " .يوآهلوفمان"لألديب  ٢"يوسفكتاب –ספר יוסף " .٥

للكاتب  ٣"أمشاط قدم املدام الرقيقة –כפות רגליה העדינות של המדאם " .٦
 " .ايتمار ليفي"

 " .مشعوينيوفال ٤"لألديب " طري احلمامة –מעוף היונה" .٧

 " .ليئة أيالون"لألديبة  ٥"شىيء ما وجودي–משהו קיומי" .٨

 ".تسيبورةدوالن"لألديبة  ٦"والكل حقيقة كما هو معروف –והכל כידוע אמת" .٩

ايتجار "لألديب  ٧"أشواقي لكيسنجر –ר'געגועי לקיסנג"و " أنابيب –צינורות" .١٠
 .كرات 

 " .نوريتزرحي"لألديبة  ٨"فنان األقتعة –אמן המסכות" .١١

 " .اسحق ليئور"لألديب  ٩"مع أكل املالئكة–עם מאכל המלכים" .١٢

 " .أفنريشاتس"لألديب  ١٠"دوائر مطبوعة –מעגלים מודפסים" .١٣

املوجة "وعلى الرغم من أن األدباء هذه اموعة يتبنون أشكال ومضامني خمتلفة عن أدباء 
يف " دافيد جرومسان"ر فإم مل يستطيعوا التخلص من تأثريهم بشكل تام ؛ فقد تأث" اجلديدة

للسخرية ، ويف مقابل " يهوشواع. ب.أ"ومبيل "  عاموس عوز"روايته األوىل تأثراً واضحاً بلغة 
    بأسلوب الستينيات وأاها بأسلوب " حب: راجع مادة "روايته الثانية " جرومسان"ذلك بدأ 
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" كتاب القواعد الداخلي –ספר הדקדוק הפנימי"، بينما يف الرواية الثالثة " ما بعد احلداثة"
واالنتقال من الواقعية . عاد إىل الواقعية السيكولوجية املعروفة يف أعمال بعض أدباء الستينيات 

ملموس أيضاً يف االنتقال من الكتاب األول لألديبة " مابعد احلداثة"السيكولوجية إىل أسلوب 
إىل  ١"توقع طقس رائع غداًمن امل –מזג אויר נפלא צפוי מחר "الذي حيمل " تسيبورادولن"

وهناك انتقال .  ٢"وكل شىيء كما هو معروف حقيقة –והכל כידוע אמת"إىل عملها الثاين 
خارج  –מחוץ לגדר "اليت حتمل عناوين " إسحاق ليئور"انتقال أكثر وضوحاً يف قصص 

،  ٤"رواية روسية –רומן רוסי "، بينما كانت روايات " مع أكل املالئكة"، و ٣"اجلدار
قريبة من أدب الستينيات يف األسس السخرية الكاملة يف " مائريشاليف"لألديب  ٥"وعيس–עשו"

يف العمل األديب ، ويف التعامل مع القضايا االجتماعية اآلنية ، وذلك إىل جانب عدد كبري من 
وضع  –غزارة يف االقتباسات األدبية (املؤثرات األسلوبية والفكرية اليت تربطه بالتيار اجلديد 

  . ٦)وغريها... صرف النظر عن اجلوانب السيكولوجية  –ني قوسني الواقع ب
فإنه " مابعد احلداثة"وعلى الرغم أنه من الصعب احلديث عن خلفية مشتركة لألدباء يف مرحلة 

  :من املمكن اإلشارة إىل عدة عناصر كان هلا تأثري على اجتاههم يف الكتابة
  : أوالً

ؤالء األدباء قد كتب بعد احلرب اللبنانية أن معظم إنتاج ه ليس من قبيل الصدفة
. ذلك الوضع الذي يتميز بغياب املعايري الواضحة امللزمة . يف جمتمع يتدهور بسرعة )١٩٨٢(

كان اتمع اإلسرئيلي يف اخلمسينيات والستينيات يعاين من صراعات وتوترات ، ولكن عناصر 
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أقوى من هذه الصراعات مما أدى إىل خلق اتمع السياسية واالجتماعية واأليديولوجية كانت 
  .جمتمع ذو مركز قوي ومستقر ، فضالً عن وجود بعض التيارات والطبقات اهلامشية 

والثمانينيات تغري هذا الوضع من النقيض إىل النقيض ؛ فقد خلقت حرب  يف السبعينيات
إعادة النظر يف شروخاً وتصدعات عميقة يف اإلمجاع اإلسرائيلي ، ومتخضت عن  ١٩٧٣أكتوبر 

م كان ذروة ١٩٧٧لقد كان التحول السياسي يف عام . األهداف الصهيونية ، ووسائل تفعيلها 
م ، وهو يعكس التأرجح االجتماعي القوي الذي شهده اتمع ١٩٧٣الزلزال الذي بدأ يف عام 

انتقلت من  هذا التحول عرب عن تغيري جوهري يف احلياة السياسية يف إسرائيل حيث. اإلسرائيلي 
. حكم احلزب الواحد وهو حزب العمل إىل دولة حيكمها حزب اليتمتع بأغلبية مضمونة 

وانطالقاً من ذلك تغريت صورة اتمع اإلسرائيلي السابقة وأصبحت صورة بدون مالمح 
ويف غياب اإلمجاع حتركت حنو الصدارة كل الشروخ والتصدعات والصراعات . واضحة 

  .١التوتر بني اإلشكنازوالسفاراد ، والصراع بني الدينيني والعلمانيني: ية مثل االجتماعية والسياس
وإذا . الصهيوين –لقد وجهت احلرب اللبنانية ضربة قاصمة لبقايا اإلمجاع اإلسرائيلي 

كانت احلروب السابقة قد أسهمت يف التكتل االجتماعي نتيجة اخلوف والتهديد فإن حرب 
يف مصداقية الطريق الذي تسلكه الدولة والشعور بالغربة بني شرائح لبنان مل تقو سوى التشكك 

  .خمتلفة من اتمع بينها وبني أنفسها ، وبينها وبني الزعامة السياسية 
الذي يعيشه اتمع اإلسرائيلي يف " مابعد احلداثة"لقد مهدت حرب لبنان السبيل لوضع 

بغياب اإلمجاع ، وغياب املعايري والقيم املتفق أواخر مثانينيات القرن املاضي ، وهو وضع يتميز 
  . ٢عليها ، وانفصال واغتراب بني قطاعات اتمع املختلفة
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  :ثانياً 
إىل جانب التحول اجلوهري الذي حدث يف اتمع اإلسرائيلي يف السبعينيات والثمانينيات 

أواخر السبعينيات وأوائل يف . من اهلام أن نشري إىل التغيريات اليت طرأت على الذوق األديب 
مما " مابعد احلداثة"الثمانينيات بدأ يف إسرائيل نشر تراجم عديدة ألدباء حتمل أعماهلم أسس 

، " مابعد احلداثة"أسفر عن منو جيل جديد من األدباء والنقاد الذين يبدون اهتماماً كبرياً بتيار 
، وشجعوا املظاهر املختلفة للتيار وقد كان بعضهم يعملون يف كربيات دور النشر اإلسرائيلية 

  . ١اجلديد يف القصة العربية
  :"مابعد احلداثة"طابع الراوي ، وطابع الواقع والطابع اللغوي يف مرحلة 

يؤمنون بأن النص األديب نص مركب حياول األديب من خالله " املوجة اجلديدة"كان أدباء 
النص " مابعد احلداثة"، بينما فهم أدباء  وصف الواقع اخلارجي والداخلي ، وإعطاء معىن لوجوده
  .األديب على أنه نص مسطح يعكس وجوداً ليس له مغزى 

ويتبني الفارق بني هذين اجليلني يف كل مستو من مستويات النص ، ولكي منيز هذا الفارق 
شكل الراوي ، والنظرة للعامل الداخلي للشخصيات ، ووسائل : سنركز على النقاط التالية 

  .لواقع وتأثريه على النص ، وتسطيح اللغة وصف ا
  :الراوي

الذي " الراوي العارف بكل شىيء"مروية بأسلوب " املوجة اجلديدة"كانت معظم أعمال 
رواية " مابعد احلداثة"يساعد أبطاله بصورة غري مباشرة أو يرفض تصرفام ، بينما تفضل أعمال 

منوذج مميز " يهوشواع. ب.أ"لألديب  ٢"ماينالسيد "األحداث بضمري املتكلم ، وتعترب رواية 
. لذلك ؛ فكل جزء من أجزائها مروي من قبل راوي خمتلف ، ويف زمن خمتلف ، ومكان خمتلف

  .وكل الرواة يعانون من أزمة نفسية ، أو من انفعال شديد 
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د أدى ولق. تظهر لنا نوعاً خمتلفاً متاماً من الرواة " مابعد احلداثة"ونظرة يف إنتاج أدباء 
الشعور بوجود واقع مضطرب ، وغياب املغزى احلتمي إىل غياب الراوي العارف بكل شىبء 
وظهور راوي آخر بدالً منه بضمري املتكلم الذي يدل على نفسه ، وعلى زاوية الرؤية احملدودة 

  .اخلاصة به 
ل كاست(أما األعمال اليت متت روايتها بضمري الغائب ، وهي عادة قصص قصرية كتبها 

فقد متيزت بأن زاوية رؤية الراوي ليست ) وغريهم... بلوم، اجتار كرات ، جدي ماؤوف 
وهناك العديد من أوصاف . أوسع من زاوية رؤية شخصياته ،وهو يقلل جداً من حماسبتها 

ماد "اختفت متاماً من أعمال أدباء " الفاسد"و" الشخص اإلجيايب"مثل " املوجة اجلديدة"
،  ١"أنا أين –היכן אני נמצאת"اليت حتمل عنوان " كاستل بلوم"يتا الكاتبة ، وروا" احلداثة

ويف هاتني .  ٢تعرب عن هذا االجتاه بأقصى درجات التطرف" دويل سييت –דולי סיטי"و
الروايتني تصف البطلة قصتها املتوحشة بضمري املتكلم ، والجند فيها كلمة واحدة عن العامل كما 

نظر الكاتبة ، والعامل الصحيح والوجود ذي املغزى يظهران يف هاتني  ينبغي أن يكون من وجهة
  .الروايتني كأشياء مرفوضة 

إن هذا االجتاه يقلص إىل أدىن حد من صالحيات الراوي ، وهناك ظاهرة مل يسبق هلا مثيل 
مل يف أدب اجليل السابق ، وهي أن أدباء هذا اجليل كتبوا أعماال يظهر فيها املؤلف بامسه الكا

للتأكيد على غياب صالحية الراوي ، والرواية املميزة يف هذا الصدد هي الرواية الرابعة لألديب 
–הספר המופרש –אברהם הפנר "اليت حيمل عنواا اسم املؤلف بني قوسني " أفرهامهفنر"

خمرج أفالم ، ومدرس (كشخصية أدبية " هفنر"، ويظهر فيه  ٣"الكتاب املفسر –أفرهامهفنر
. بيد أن احلد الفاصل بني الواقع واخليال غري واضح ) . وغري ذلك... يف جامعة تل ابيب سنيما 
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وهناك مثال آخر .اليت تظهر بامسها الكامل يف عدد من قصصها " كاستل بلوم"جند " هفنر"ومثل 
ألنطون مشاس الذي حيمل طابع السرية الذاتية ، والرواية فيها عدة " أرابيسك"وهو كتاب 
  .نطون مشاس والندري من الذي يقوم برواية األحداث شخصيات أل

يف بعض األحيان تنتقل الصالحيات اليت يفقدها الراوي إىل القاريء ، ويظهر ذلك جليا من 
مما يتيح للقاريء حرية كيفية قراءة " هفنر"و" مشعوين"انقطاع تواصل النص الروائي يف أعمال 

هل يقرأ كل حبكة من " اريء على نفسه هذه األعمال ويكون السؤال الذي يطرحه الق
  . ١احلبكات الثانوية بشكل مستقل ؟ ، أم يقرأها كلها بالتوازي؟ 

  :البطل والواقع 
مركباً مما جعله بؤرة حملاوالت تفسريية " املوجة اجلديدة"كان العامل الداخلي ألبطال أعمال 

ل العالقة املتبادلة مع البيئة لقد حددت هوية البط. متكررة ، لكنه أصبح مغلقاً وغري مفهوم 
ولقد كانت الرواية األوىل لكاستل بلوم اليت . احمليطة به أكثر من التوترات الداخلية لنفس البطل 

حماولة من جانب البطلة لتحدد لنفسها هويتها وماهيتها ، ويبدو من رسم " أين أنا"حتمل عنوان 
  . ٢طالقليست واضحة على اإل" األنا"مالمح الشخصية أن حدود 

وإذا كان أدباء الستينيات قد أكدوا أمهية الطفولة يف تشكيل العامل الداخلي لألبطال فإن 
قد أكدوا على أمهية لغة وقصص األطفال يف عملية التشكيل هذه ويظهر " مابعد احلداثة"أدباء 

، و " حاييم لبيد"، و" أفرهامهفنر"ذلك جلياً من خالل تشكيل وعي األبطال يف أعمال 
  .وغريهم " ... يوآهلوفمان"

أي الواقع الذي حيدث خارج نفوس (ومع تغري صورة اإلنسان تغري أيضاً الواقع اخلارجي 
يف أعمال أدباء الستينيات جند أوصافاً مستفيضة لعدد من املدن اليت يعيش ) . األبطال واحمليط م

وحيفا ، والكيبوتسيم ، فيها األبطال وخصوصاً القدس ، وتل أبيب ، ويافا ، وبئر السبع 
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وباقي أبناء " كاستل بلوم"و" هفنر"وقد تغريت هذه العالقة يف أعمال . ومناظرها الطبيعية 
وهناك عدة عوامل أدت إىل ذلك من أمهها أن هذا الواقع أصبح غري مفهوم مما أدى إىل .جيلهم 

  .كون أوصاف هذا الواقع التنطوي على أية أمهية 
أن البطل القوي املسيطر السائد " مابعد احلداثة"عمال األدبية لـ لقد تبني من خالل األ

اليت مل تعد تركز " مابعد احلداثة"أصبح بطالً هشاً مفككاً يف أعمال " املوجة اجلديدة"لدى أدباء 
عبارة عن " ما بعد احلداثة"على العمليات النفسية اليت مل حتدث يف نفوس األبطال ، وأصبح بطل 

ولقد " . تسروياشاليف"تغيب عنها الذات ، وهذا الوضع يظهر جبالء يف أعمال شظايا إنسانية 
أم يعيشون يف واقع علماين ممزق وهش تغيب عنه مراكز " مابعد احلداثة"أدرك أدباء 

  .الصالحيات اليت ميكن أن يستقوا منها قيمهم 
ة اإلسرائيلية بكل يعكسون التجرب" مابعد احلداثة"وبالرغم مما تقدم فإن عدداً من أدباء 

 –אותיות השמש אותיות הירח"مشكالا وختبطاا ؛ فمع كل ماتنطوي عليه رواية 
فإا ترسم " مابعد احلداثة"من أدب " إيتمار ليفي"لألديب  ١"احلروف الشمسية احلروف القمرية

ى نقد عل" كاستل بلوم"وكذلك حتتوي أعمال األديبة . صورة جادة جدا لالنتفاضة الفلسطينية 
وعلى الرغم من غياب األساس القيمي املتفق عليه ترمز معظم هذه األعمال إىل . اجتماعي الذع 

وهذه االنتقادات . جمموعة من القيم اليت دفعت األدباء إىل نقد ماحيدث يف اتمع اإلسرائيلي 
اتمع حيث أا التقتصر على نقد الفوارق يف " املوجة اجلديدة"أعم وأمشل من انتقادات 

والتقوم بتحليل الظواهر ) . اليهود والعرب –السفاردميواالشكناز–الرجال والنساء (اإلسرائيلي 
، ولكنه يطرح من جديد ) الرتوح من إسرائيل فقط(اليت ميكن أن تشكل خطراً على قوة اتمع 

  .  ٢سرائيليالفروض األساسية الروحانية والسياسية واالجتماعية اليت يرتكز عليها الوجود اإل
  

                                                
  . 1991, ירושליים , הוצאת כתר - ١
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  :األسلوب واللغة 
مابعد "والنص لدى أدباء " املوجة اجلديدة"هناك فارق واضح بني النص لدى أدباء 

نبعاً متدفقاً ) اليهودية واألساطري(رأوا يف النصوص التقليدية " املوجة اجلديدة"؛ فأدباء "احلداثة
فية من املعاين ، بينما يقدم للمضامني والرموز اليت ميكن استغالهلا إلكساب النص طبقات إضا

األدباء اجلدد لقرائهم نصوصاً حديثة يستخدمنون فيها ألفاظاً وتراكيباً سائدة يف لغة احلديث 
ومع تسطيح الشخصيات والواقع حدث تغيري يف شكل . العربية مع تسطيح الواقع الذي تعكسه 

سك من خالل تسلسل احلبكة ، حيث اختفت احلبكة اليت يرتبط أجزاءها بشكل عضوي متما
  . ١داخلي وحل حملها أوصاف ألوضاع إنسانية متغرية

لقد ازدهرت القصة القصرية يف السنوات األخرية ، وذلك ألا تليب احتياجات القاريء 
ويف القصص الطويلة جند انقطاع يف التواصل القصصي " . الفيديو كليب"الذي تعود على 

، " كاستل بلوم"، و" فنر"حتولت احلبكة يف أعمال  وقد. وتتحول احلبكة إىل لقطات سريعة 
ويف املقابل جند أن . إىل حبكات عرضية ، حتتوي على بعض الروابط الفنية فقط " شاليف"و

هي ايات تتحقق بالصدفة والتقطيع على العكس ) وخصوصاً القصرية منها(ايات القصص 
  .نيات التام من النهايات القاطعة ألعمال أدباء الستي

ومع االعتراف بأن الواقع مشوش وغري واضح اختفت من القصص عدد من املالمح  
كذلك اختفى تقسيم األنواع . وحصلت لغة احلديث العربية على شرعية . التسلسلية السابقة 

" . نوع أديب واحد –عمل واحد "األدبية إىل قانونية وغري قانونية ، وبالتايل اختفت معه نظرية 
أحد اددين الرئيسيني يف هذه النقطة حيث مجعت أعماله األخرية بني " أفرهامهفنر"ويعترب 

  .وغريها ... املقاالت ، واخلطابات ، وأدب األطفال ، واخليال العلمي ، والسيناريو 
على بعض املالحظات املترمجة يف حواشي النص األديب، " هوفمان"، و" هفنر"حتتوي أعمال 

  .إىل نصني أو ثالثة نصوص خمتلفة " הספר המפורש"يف رواية  بل وتنقسم صفحات النص
                                                

  .   54'עמ, העברית הצדעה לספרות: יוסף , אורן - ١
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من خالل قصتني منفصلتني يقدمهما " מעוף היונה"فقد صاغ رواية " يوفال مشعوين"أما 
. الصفحة اليمىن حتكي قصة ، والصفحة اليسرى جتكي القصة األخرى : جنباً إىل جنب 
 –subtext"و" نص رئيسي–Text" إىل" أفنريشاتس"لألديب " قنفذ -קיפוד"وانقسمت قصة 

  ".نص فرعي

شخصية البطل وعامله متيزت أعمال الثمنينيات القصصية والروائية بتسطيح مع تسطيح 
اللغة؛ فاللغة الثرية ذات األلفاظ متعددة املعاين ، وذات الطبقات املتعددة اليت متيزت ا أعمال 

كان أدباء جيل الستينيات . ة والرموز الستينيات أخلت مكاا للغة سطحية بعيدة عن اجلزال
يفرقون بني مستويني للغة ؛ فقد كانت لغة الراوي العارف بكل شىيء لغة ) أدباء املوجة اجلديدة(

عربية ثرية ، وأدبية استغلت كل طبقات اللغة العربية على مدى عصورها ، بينما كانت لغة 
فصل ملحوظاً يف أعمال األدباء الذين متيزوا وكان هذا ال. األبطال قريبة من لغة احلديث العربية 

مابعد "وقد اختفى هذا الفصل لدى أدباء " . عماليا كهانا"و" عاموس عوز" "بلغة رفيعة مثل 
وأصبحت لغة الراوي هي نفسها لغة األبطال ، ورمبا كان السبب يف ذلك هو دراسة " احلداثة

  .  ١عدد من األدباء لفن السنيما
عمال أدباء الستينيات كانت أعماالً دمسة تتميز بأسلوب لغوي متعدد على الرغم من أن أ

الطبقات حيتاج إىل من يفك شفرته ، ويفهم رموزه فإن مجهور القراء يعترب أعمال أدباء مابعد 
إىل قصص املوجة " الباملاخ"وإن كان االنتقال من قصص جيل . احلداثة أعمال صعبة الفهم 
" ناتانشاحام"اء مشكالت خاصة ، وواصل معظمهم قراءة أعمال اجلديدة مل يسبب ملعظم القر

فإن االنتقال إىل قصص " يهوشواع. ب.أ"و" عاموس عوز"مع قراءة أعمال " موشيه شامري"و
وعلى الرغم من أن هذه . مابعد احلداثة ظهر كحاجز من الصعب أن جيتازه معظم القراء 

احمللية فإن هذه الثقافة احمللية مل متد يدها  القصص هي أول قصص تعرب عن الثقافة اإلسرائيلية
  .إليها
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  :ة ـاخلامت
  :يف ختام هذا البحث أقدم خالصة ألهم ماتوصلت اليه من نتائج على النحو التايل 

مابعد احلداثة يف القصة العربية نتيجة لتأثر األدباء العربيني باالجتاهات العاملية "بدأ تيار  .١
 .وقراءم لألدب املترجم 

ظهر هذا االجتاه نتيجة للظروف السياسية واالجتماعية الصعبة اليت واجهها اتمع  كما .٢
 .م ١٩٨٢اإلسرائيلي بعد حرب لبنان 

بدأت اإلرهاصات األوىل هلذا االجتاه من خالل عدد من األعمال اليت نشرت يف  .٣
اً املالحق األدبية للصحف مع بداية الثمانينيات ، مث أصبح هذا االجتاه أكثر شيوع

 .خالل النصف الثاين من مثانينيات القرن العشرين 

على أنفسهم يف التعامل مع أدب اجليل السابق هلم وهو " مابعد احلداثة"انقسم أدباء  .٤
فمنهم من رفضه رفضاً تاماً ، ومنهم من ) أي أدباء الستينيات" (املوجة اجلديدة"أدب 

 .رفض بعضه 

األدب مع الواقع اإلسرائيلي املمزق  على صعيد املضامني واملوضوعات تعامل هذا .٥
 .وعكس الكقري من قضاياه ، ومع هذا قام عدد من األدباء بنقد اتمع بشكل حاد 

عن أدب جيل الستينيات " مابعد احلداثة"اختلفت صورة البطل كثريا يف أدب  .٦
 .والسبعينيات حيث ظهر هذا البطل هشا متخبطاً يف دوافعه 

اختفى الراوي العارف بكل شىيء الذي كان مهيمناً على وبالنسبة لرواية األحداث  .٧
الرواية والقصة يف الستينيات والسبعينيات ، وحل حمله راوي يروي األحداث بضمري 

 .املتكلم ، أو بضمري الغائب 

بأسلوب القصة الغربية يف النقاط التالية " مابعد احلداثة"تأثرت القصة العربية يف  مرحلة  .٨
وضع  –فقدان صالحيات الراوي  –فقدان فردية البطل  – أزمة فلسفة الوجود(

 ) .وغريها... كثرة االقتباسات  –الواقع بني قوسني 
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عن اجلانب النفسي يف شخصيات األبطال ؛ فيما كان هذا " مابعد احلداثة"ختلى أدباء  .٩
 " .املوجة اجلديدة"اجلانب حيتل مكانة مرموقة يف أدب 

ابة حبكتني قصصيتني أو أكثر داخل الرواية الواحدة، بكت" مابعد احلداثة"قام أدباء  .١٠
 .على حبكة قصصية متماسكة واحدة " املوجة اجلديدة"بينما حافظ أدباء 

عن اللغة متعددة الطبقات اليت " مابعد احلداثة"ختلت القصة العربية يف مرحلة  .١١
لغة  وحلت حملها لغة سطحية أقب كثرياً إىل" املوجة اجلديدة"ميزت قصص وروايات 

 .احلديث اليومية 

احلبكة القصصية املترابطة ، وحل حملها حبكات " مابعد احلداثة"اختفت لدى أدباء  .١٢
 .أخرى أقل ترابطاً وتسلسالً 

مابعد "باألدب الواقعي يف الستينيات بينما تأثر أدباء " املوجة اجلديدة"تأثر أدباء  .١٣
ب إىل اللقطات السريعة بدراستهم لفن السنيما فكانت أعمال بعضهم أقر" احلداثة

 .املتالحقة 

ازدهرت القصة القصرية يف السنوات األخرية لتلبية احتياجات القاريء الذي تعود  .١٤
 " .الفيديو كليب"على مشاهدة 

على الرغم من سطحية اللغة ومن سطحية احلبكة واجه القراء صعوبة يف فهم  .١٥
 .العديد من قصص مابعد احلداثة 

  
لباحث بالشكر اجلزيل ملركز البحوث بكلية اللغات والترمجة ويف ختام البحث يتقدم ا

جامعة امللك سعود ، وعمادة البحث العلمي جبامعة امللك سعود على الدعم املقدم هلذا 
  البحث 
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