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 ملخص

م(. 9103) يف عصر الثالثنياتالقصة املاليوية  إىل معرفة ماهيةالدراسة  هذههتدف 
وانب اليت حكت هذه ؟ وما هي اجلالقصص تلك عن حماور فجاءت التساؤالت

 .الذين اشتهروا يف ذلك العصر؟ الرُّواد ُهم ؟ وَمن  موضوعاهتا خاللالقصص من 
راع  وذلك بقراءة امل ائي املكتيب؛املنهج االستقر  سار على الدراسة هذه فمنهج

يف تلك  القصة املاليوية طبيعة أن   احملصلة والتعليق عليها. فكانتوالنقاط املتعلقة 
ُكت اهبا كانوا من ذوي   أن   . إذ جنددنيةانصبت أكثر ما يكون عن احلياة امل الفرتة

الذين أخذوا يف تدوين احمليط الذي عاشوا فيه وما به من  املعلمني والصحفيني
وما هبا من ظواهر  ،املدينة أهل تدور حول حياة ت معامل هذه القصصفكان .أحداث

كانت قصص السياسية واملغامرة والتسلية والرمزية اليت  الانهيك عن ، سلبية وإجيابية
عرض هذه القصص  فكانت طبيعة. عتماعيةلقصص االة مقارنة مبحور انتاعها ضئيل

إذا قورنت ابلقصص يف  األحداث واملوضوعات تناولفيها من اإلسهاب يف  أن
 معقدةاملدنية آنذاك اليت كانت  ياة النا حب احلال ؛ وهذا مرتبط بطبيعةالعصر السابق

 .نوعا ما
 متهيد

فيها،  كما يف عصر العشرينيات، بل ُتوس ِّ إن هذا العصر هو استكمال عجلة املوضوعات اليت كانت  
فال خيلو أي جمتم  إنساين من هذه املشاكل. فأكثر ما تركز سرد هذه املوضوعات عن هذا العصر 

ما ة، وما فيها من تشعبات، فأينما كثرت نسبة السكان يف منطقة هي احلياة املدنية دون احلياة القروي
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  ، دلياًل على أن  الكت اب أغلب موضوعاهتمبعد نذُكرها فيما سوف اليت تعددت مشاكلها، فالقصص
 مستوحاة من حياهتم املدنية. كانت

 أطراففكت اب هذه الفرتة أغلبهم من املدرسني والصحفيني الذين كانوا من سكان ضواحي 
ات احلاصلة للحياة املدنية العاصمة، الذين هاعروا إليها و  -استقروا فيها. فمن مالحظاهتم عن الت غُّيُّ

املتجهة إىل الفساد والتدهور األخالقي، فما كان منهم أن رفضوا هذا احلال، وانتقدوه  -حسب رأيهم
لموا من دينهم احلنيف. فما  بشدة. وذلك ملا تربوا عليه من عادات، وتقاليد أصيلة حسنة، وما تع

وا وكتبوا قصصهم، وبي نوا فيها مالحظاهتم هلذا التغُّيُّ السليب. فقد أبدوا رفضهم كان منهم إال أن هبُّ 
 .1ونقدهم أبسلوب قصصي مجيل

وم  وعود القصص اليت حتكي عن موضوعات االقتصاد والسياسة واألوضاع االعتماعية 
ع؛ى؛ كان هناك جمموعة من القصص هلا موضوعات غُّي بصورة عدية وهادفة يف املغزى وامل

املوضوعات السابقة اليت ذكرانها؛ فمنها اجملموعة القصصية اليت تتكلم عن التعرف واالكتشاف، 
والبحث والتقصي، والتسلية والفكاهة، والرمزية عن طريق استخدام حيواانت تؤدي دور الشخصيات 

م عدم اجلدية يف طرح املوضوع ومناقشته، بل كانت هدفاً يف القصة، فهذه القصص كان طابعها العا
 .2للتسلية واملرح واالستمتاع

فكانت قصص هذا العهد متعددة احملاور، وأن  أكثر ما أُل ِّف كان يف حمور القصص 
 .االعتماعية مث القصص السياسية واملغامرة مث قصص التسلية والرمزية

 
  القصص االجتماعية

: حتدي احلياة، والسباحة يف حبر مثالً  3اليت حتدثت عن الظواهر السلبيىة فمن هذه القصص
احلب، وخطيئيت، وإدمان امليسر والزوعة الفاضلة، والثقافة الغربية احلديثة قد وصلت كونو الشرقية، 
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وإدمان اخلمر واحلياة البائسة، والوقوع يف الفاحشة بسبب الظروف، وأمُّية إِّي  ُبه، ومصائب الغرفة 
 .1لنادي الليلياب
 : قصة )حتدي احلياة( -

حتكي بصورة عامة حياة عثمان الذي تويف والده، وعدم تعلمه من أمه الكثُّي اليت عاشت حياة 
، وُرزِّقا بطفل. حياة عثمان بدأت تتغُّي إىل األسوأ 2املساكني. فقد تزوج من سعدية ابنة لِّباي ُمودا

يف القمار،  فاته؛ أضاع عثمان كل ثروة ليباي موداالذي بعد و  –والد الزوعة  –بعدما تويف عمه 
والشراب، والعالقات احملرمة ابلعاصمة. فأصحابه املقربون دائمًا ما ينصحونه أبن يبتعد وخُيرِّج نفسه 
من هذه احلياة الضائعة، لكنه كان بال آذان صاغية. بعد فرتة من الزمن، أصيب عثمان مبرض أرقده 

املرض، أفاق عثمان وأنصف وتذكر ابنه وزوعته. فبعد أن تعاجل، رع   الفراش ثالثة أشهر. من هذا
 .3إىل أسرته، وعاش حياة عديدة يف القرية بعد أن عاش حياة أليمة ابلعاصمة

جند أن الكاتب قد صو ر حياة املدينة؛ وهو املكان املليء ابلذنوب واملعاصي، وليس مكاانً  
عن ذلك، أن مجي  اآلفات املوعودة يف املدينة هي السبب للبحث عن الرزق واحلياة الكرمية. فضال 

يف تدهور أخالق الشخص، مثل ما حصل ألخالق عثمان وتدهور حاله. فنالحظ، أن  املاليويني ال 
ينعمون براحة البال يف حياهتم، وذلك من عراء التغُّي احلاصل للحياة العصرية يف املدينة، بل جيدون 

 اة التقليدية ابلقرى اليت تراعي عانب األخالق، والسلوك القومي. الراحة والطمأنينة يف احلي
 : قصة )الثقافة الغربية احلديثة قد وصلت كونو الشرقية( -
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( اليت Rokiah Jaafarصو رت نفس املفهوم للقصة السابقة، إذ إن شخصية رقية ععفر )هذه القصة 
اين ) ُّي  (. كانت نتيجة ذلك أهنا محلت Seraniعاشت حياة احلرية مبخالطة الشباب مثل الشاب سِّ

 ابلزان واستمر احلال هبا زمنًا طوياًل، فأخذت تفكر كيف ميكن سرت هذا العيب، فتزوعت من َبك  
( املزارع املسكني الذي ظن أهنا حتبه، فعاشا معًا يف قرية، وقاما Pak Sanggup Kasan) َسن ُكب  قَاَسن

 . 1ت ح ى وضعت رقية مولودهابزراعة قطعة من األرض أبحد أطراف الغااب
أومهت رقية ععفر أهنا حتب املزارع املسكني الذي ابدهلا هذا الشعور ظنا منه أهنا حتبه  

فتزوعا، وأخربته فيما بعد أهنا حامل منه، فصدقها على أسا  أهنما متزوعان، فحال املزارع املسكني 
وافراً، وذلك يف عدم معرفته التامة يظهر لنا شخصية أهل القرى، وأن حظهم من التعليم مل يكن 

 ابحلياة الزوعية، وكم مدة محل الزوج. 
جند أن الفكرة نفسها، ومفهومها واحد. أال وهو أن حياة املدينة ني، تالسابق من القصتني 
أن ما قام به الكت اب يف تلك الفرتة هو إلقاء الضوء على القيم  ملعاصي والضياع. فنالحظمليئة اب

احليوية احلسنة الطاهرة واهلادفة املتمثلة يف احلياة القروية، فهم يرون ضرورة التقرب إىل هللا تعاىل، وهو 
ان أمر مهم والبد منه واملتمثل يف أداء أوامر الدين واعتناب نواهيه دون استثناء، وذلك حلماية اإلنس

 من الوقوع يف املعصية وفعل املنكرات.
  : قصة )ُخل  اإلميان بسبب احلب( -

حتكي عن أستاذ امسه عبد الشكور ُعرف بعلمه الديين، لكنه م  ذلك وق  يف شباك احلب ابآلنسة 
ي ) (، وصارت مبشرة للداينة املسيحية. فعبد الشكور Belanda(، اليت تعلمت ببولندا )Miss Nancyنَ ن سِّ

؛ى وخض  حلبه وفعل ما تريده الفتاة اليت تسعى إىل أن يعتنق الدين املسيحي، وإقامة حفلة احن
زواعهما يف الكنيسة. فقبيل املضي يف إمتام مراسيم الزواج أبايم، حضر عبد الشكور درسًا يف الدين 

(، Siti Hasnahعن الزواج واالختالط غُّي املقيد من وعهة نظر الدين اإلسالمي، للداعية سييت حسنة )
واجنذب هلذه الداعية، وبعدها تزوج هبا، فاضطر عبد الشكور أن يدف  تعويضًا لسرت عيب الفتاة 

. وهذه القصة تدل على ضعف العقيدة واإلميان ابلرغم من أن هذا الرعل 2املسيحية بعدما زان هبا
 متعلم وأستاذ وميلك من تعاليم الدين معرفة ما يردعه.
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  : ن من أعل احلب(قصة )غي  َر الدي -
فيها نوع من االختالف عن القصة السابقة يف شخصية عبد الشكور. فهذه القصة تقص لنا عن 

(، وغُّي  دينه من أعلها وصار Miss Ameliaشاب امسه عبدالفتاح الذي وق  يف حب اآلنسة آميليا )
أصاب أبويه األمل والشقاء (. فما قام به عبد الفتاح Mr. Mad) مسيحياً، وامسه اجلديد هو السيد ماد

فتوفيا بسبب ما أقدم عليه، فتزوج عبد الفتاح الفتاة اليت أحبها، وضحى من أعلها، وفعل كل ما 
أمره الدين اجلديد الذي اعتنقه، فمن شخصية عبد الفتاح، نالحظ مدى ضعف تعاليم الدين 

ة العلمانية الغربية اليت تنكر اإلسالمي لديه، وكيف أن مؤلف هذه القصة أبدى نقده للمناهج الرتبوي
أثر تعاليم الدين اإلسالمي يف حياة النا ، حيث كان املستعمر بطبيعة احلال وراء أهداف هذه 

 .1املناهج، وكان سعيه دوماً إفساد تعاليم اإلسالم وسط املاليويني وعلى أرضهم
أهنما حتمالن  من قصيت )ُخل  اإلميان بسبب احلب( و)غي  َر الدين من أعل احلب( الحظي

نفس املدلول واملغزى يف أن حياة املدينة هي الطريق الذي يؤدي إىل فعل املعاصي. ففي القصة األوىل 
استيقظ عبد الشكور يف اآلونة األخُّية على أن يغُّي دينه، ومل يغُّيه لكنه وق  يف فعل الفاحشة. أما 

 امة الكربى، وغُّي دينه.القصة الثانية فكانت أكثر سوءاً حيث وق  عبد الفتاح يف الط
كل ما طرأ على اجملتم  املاليوي املسلم من آفات خاصًة حياة املدينة، أخذت تنتشر ف 

وتتغلغل فيه بصورة سريعة، وهذا ما يراه معاصروه من الكت اب على أنه أمر خطُّي يفضي إىل القلق 
وء وتدهور واحنالل خلقي. واخلوف عما سيحدث يف هذا اجملتم  لألعيال القادمة يف املستقبل من س

فعلى أهل هذا اجملتم  من كت اب ومثقفني أن يقفوا يف وعه هذه اآلفات عن طريق التعليم وممارسة 
. فكانت هذه اآلفات ظاهرة علية، فأُل ِّف عن هذه الظواهر عد ة 2تعاليم دينهم اإلسالمي ونشره

اللتان ذكرات  1إلميان بسبب احلب()ُخلِّ  اقصة )غُّي  الدين من أعل احلب(، و قصة  ؛3قصص منها
 . سابقاً 
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أفراد اجملتم  املاليوي حقيقة ميتلكون صفات وعدانية خملصة  أما الظواهر اإلجيابية؛ فيالحظ أن
ويتصفون بطيبة القلب والصرب واألدب والطاعة هلل، وخالف ذلك كان منهم ضعاف النفو ، ومن  
كان ينحرف بسرعة حنو رفاهية العيش يف املدينة، وهناك أيضًا أان  ليسوا ماليويني يتصفون ابملثابرة 

ة الوقت عندهم هلا مثن، وأن هناك بعض الشخصيات املاليوية تدرك أن واالعتهاد دائماً، فقيم
نصيب قومهم قد بدأ ابلنهوض واحلركة من أعل مواكبة التقدم واالزدهار، فمن هذه الزاوية حاول 
الكت اب مالحظة هذا السلوك اإلجيايب يف اجلهد والقدرة واملثابرة م  التحلي ابلصرب لتحقيق هذه 

قصة )ليس  2ذه النقاط اليت ذكرانها سابقًا كانت مصورة وجمسدة من خاللالتطلعات. فكل ه
احلب(، وقصة )اجلِّد ِّية التامة(، وقصة )إذا أصبح مسكيناً(، وقصة )الذهاب ابلقارب إىل آخر النهر 

 .3والسباحة إىل احملازاة(، )اآلالم أواًل مث الراحة(
يف سرد  فقط وعة، فلم تقتصركانت متن  الحظ أن موضوعات القصص يف هذا احملورفي 

إن -أغلب الكت اب وأن   ،كذلك  ، بل ذكرت الظواهر اإلجيابيةاالعتماعية وحدها الظواهر السلبية
توافر فيها الصفات احلسنة م  على هذه املوضوعات القصصية اليت تأشادوا وأثنوا   -صح التعبُّي
 التحفيز.

  قصة )ليس احلب( : -
( وهي يف حالة حزن دائم، وعندما كانت تتأمل وتنظر حبال Rukmiُكمِّي )اليت حتكي عن فتاة امسها ر 

املاليويني الذين يولون أمهية كبُّية ابللعب والتسلية، وعدم التفكُّي يف قيمة أفعاهلم، وتبذير األموال، 
مقارنة ابلطوائف األخرى مباليزاي، حيث كان يقابله سلوك إجيايب من االعتهاد والتسابق يف مج  أكرب 
قدر ممكن من الثروة أبرض املاليو، وهي عندما تنظر يف هذا احلال لبين عنسها مما سوف يقودهم إىل 
                                                                                                                                                                 

(،  ُخلِّ  اإلميان بسبب Bertukar Agama Kerana Cintaاحلب )(، غُّي  الدين من أعل Siapa Salahَمن  املخطيء )  1
 (.Tercabut Iman Kerana Cintaاحلب )

 خرب(، Bayu Timurابيو مشرق )، و 9103يناير  91(، Al-Ikhwan(، اإلخوان )Gustam Negaraكستم نكارا )   2
، 9108أبريل  2األحد،  خرب(، Muhammad Nur Haji Saadدمحم نور احلاج سعد )، و9108أبريل  2األحد، 

 .9109يناير  8-1مالاي،  خرب(، Miur Ngah Akasahميور قه أكاسه )و 
 Kalau Sudah(، إذا أصبح مسكينًا )Bersungguh-sungguh(، اجلِّد ِّية التامة )Tidak Cintakahليس احلب )  3

Miskin أواًل مث الراحة )(، الذهاب ابلقارب إىل آخر النهر والسباحة إىل احملازاة، اآلالمBerakit-rakit ke Hulu 

Berenang-renang ke Tepian, Bersakit-sakit Dahulu Bersenang-senang Kemudian.) 
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الرتاع  واهلالك، فكانت حالة رُكمي هكذا وانشغاهلا حبال قومها ليس ألهنا ال حتب كمال، فما كان 
ملسؤولية يف من كمال بعد أن عرف شرود تفكُّي حبيبته، إال أن قام واقرتب من بين قومه ومحل ا

 . 1قيادهتم؛ ح ى اليرتكوا وينشغلوا أبمور التسلية اليت تفسدهم
نستنتج من الفقرة السابقة، أن هناك نوعًا من الوعي واإلدراك الناضج من قبل رُكمي، ومن  

وأدرك ما تفكر فيه، فقام هو وألزم نفسه ابلعمل اجلاد حبًا لوطنه الغايل  -بعد فرتة-مث فهمها كمال 
 نسه وسعياً ابلنهوض هبم وإرشادهم إىل ما هو أهم وأصلح هلم.وبين ع

إن صفة الصرب والتحلي به تعُد من الصفات اإلجيابية اخللقية اليت جيب أن يتصف هبا  
اإلنسان الذي يواعه مصاعب احلياة جبمي  أنواعها. فكان عصر الثالثنيات ابلنسبة للماليويني 

أن يتحلوا هبذه الصفة ويثبتوا عليها. فمن القصص اليت انقشت  العصر الذي ال بديل هلم عنه، فالبد  
مثاًل )نصيب الشاب أو عزاء من صرب(، و)ليس مشابه(، و)وق  وصار عزيرة(،  2تلك الصفة

ثر من الصرب يف هذه احلي           اة(  .3و)إقرار العيش للنفس واملوت الواحد(، و)َأك 
مضي كت اب ال  قصص يف التنويه كان يف كتاابهتم لرفعة األخالق الفاضلة جند مما ذكر آنفاً أن  

والثبات عليها اليت البد  للمجتم  املاليوي أن يتحلى هبا، ويف ثنائهم على َمن  اتصف هبا  كي يواعه 
 الصعاب بقلب واحد وعزمية عالية قوية.

  أو عزاء من صرب( :قصة )نصيب الشاب  -
حتكي عن شاب امسه خُّي الدين، بعد وفاة أمه؛ صارت حياته مليئة ابحلزن واألمل، خاصة العيش م  
زوج أبيه اليت كان هلا أبناء، فقد كان يعامل من قبل زوعة أبيه وأبنائها بكل قسوة، وحب االنتقام 

دت من أزره امرأة منه. بعد وفاة والده، طُرد من البيت، فما كان منه إال الصرب واالعتهاد بعد أن ش

                                                           
1
 .38-31، ص Sejarah Kesusasteraan Melayu Moden: Cerpen، م3330،  نيسيعثمان بوته ورملي آ  

، 9108مايو  1خرب األحد، ، وابيو مشرق، 9101سبتمرب  9جنم املالاي،  (،L.M. Sabriإل. إم. صربي )  2
فرباير  39خرب الفكاهة، ، عبدالرحيم كاعي، و 9108مايو  3خرب األحد،  (،Yusof  Buntal) يوسف بنتلو 

 .9108فرباير  92خرب األحد، (، Miharba al-Muarميهراب املور )، و 9108
3
(،  ليس مشابه Nasib Seorang Muda atau Balasan Orang Yang Sabarنصيب الشاب أو عزاء من صرب )  
(Tidakkan Sama( وق  وصار عزيرة ،)Jatuh ke Menjadi Pulau( إقرار العيش لنفس وموت واحد ،)Ikrar Hidup 

Senyawa Mati Sekubur( ثِّر من الصرب يف هذه احلي           اة  (.Banyakkan Sabar Hidup di Dunia Ini(، َأك 
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عجوز قامت ابإلحسان إليه ومساعدته يف مواعهة هذه احلياة. فنجح خُّي الدين يف جتارته، ح ى إنه 
يته يف كل مكان. وم  هذا، فقد وافق على أن تعيش زوج أبيه معه  فتح شركة للطباعة، وانتشر صِّ

 .1يف بيت واحد بكواالملبوربصحبته أبنائها بعد أن قاسى من ظلمهم وقسوهتم عليه، فعاشوا مجيعاً 
موعز القصة السابقة فيها جتسيد لصورة الصرب أبمجل صورها صاحبها الصرب والصفح  

والعفو، فقد قام خُّي الدين الذي صرب على ظلم زوج أبيه، وأبنائها بعمل مل يتوقعه أحد، وال ح ى َمن  
 ال، وأسكنهم معه يف البيت.ظلموه، وهو أنه غفر هلم وساحمهم على ما بدر منهم من أفعال وأقو 

من هذا نقول: إن الكت اب أسردوا وطرحوا مواضي  جمتمعاهتم حبسب ما شاهدوه والحظوه  
وععلوا منها مادة تقرأ، فعرضوا ما هو سليب وإجيايب. فعن اجلانب السليب أرادوا تصحيح هذه 

َمن  اتصف هبا، وأيضاً نشرها بني الظواهر. أما عن اجلانب اإلجيايب فأرادوا التثبت عليها، والثناء على 
 أفراد اجملتم .

 
 واملغامرة القصص السياسية

هلا من دور مهم يف إيقاظ الشعب من غفلته والكشف عن مكائد أعدائه، فم إن القصص السياسية  
تكن القصص تعرض بصورة عدية يف كيفية العرض، وال ح ى النضوج يف املستوى السياسي والصحوة 
الوطنية. فعن أمهية هذه الصحوة، وموضوع السياسة، جند أن كبار املكانة من املاليويني والسالطني  

عد حد يف معاملة النا  غُّي املاليويني، وأن املهاعرين الذين دخلوا هذه البالد عندهم كانوا طيبني ألب
 مصلحة يف التعامل م  الكبار بصورة حسنة طيبة م  أبناء الوطن خاصة. 

فقد استخدموا كل األساليب اليت توصلهم إىل أغراضهم من قوة املال، والفتيات اجلميالت 
 فيها مناعم، ومواق  اسرتاجتية للتجارة. فتم إغراء هؤالء املواطنيني من أعل احلصول على األراضي اليت

وَمن هلم السلطة، فوقعوا يف شباكهم ح ى انتقلت السيطرة واحلكم يف األمالك هلم، فخانوا البالد، من 
هذا، حصل التغُّي االعتماعي واالقتصادي يف اجملتم . فاملاليويون تقهقروا، ووعب عليهم الرتاع  إىل 

 1. وهذا ما صورته2ناطق النائية اليت ليس فيها حركة اقتصادية، بل اضطروا إىل الذهاب إىل الغاابتامل
 .2يف قصة )االبن ععله طعماً(، وقصة )أمني ! إىل السيد أمني واآلنسة أمينة(، وقصة )قصر برنبون(

                                                           
1
 .38، ص Sejarah Kesusasteraan Melayu Moden: Cerpen، م3330،  نيسيورملي آعثمان بوته   

 .08 -01، ص Sejarah Kesusasteraan Melayu Moden: Cerpen، م3330،  نيسيعثمان بوته ورملي آ  2
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من ذلك الحظنا، أن كت اب القصص تناولوا موضوع السياسة وما يرتتب عن ذلك من  
النفوذ والسيطرة االقتصادية، وهذا ما كان يعانيه أصحاب األرض حقيقة. فصوروا صوراً عرب كتاابهتم 
من أالعيب السياسة وسبل كيفية التحكم ابلغُّي من خالل اجلانب االقتصادي بطرق دنيئة ومنحطة، 

 ة من أان  ليسوا من أهل البالد األصليني. فالقصص الثالث السابقة دلت على ذلك. صادر 
عن اخلربة الشخصية يف السفر ملكان ما، مثل التوغل يف الغاابت   حتكي أما قصص املغامرة، فكانت

أو اإلحبار أو الذهاب إىل الفضاء اخلارعي الذي فيه نوع من اخليال العلمي. فالشخصيات املوعودة 
 مثل هذه القصص كانت دومًا يف حالة خوف من األحداث اليت تق  هلم، وتُعدُّ امتحااًن هلم يف يف

مثاًل قصة )اإلحبار اخلطر(، و)طار إىل  4. فمن تلك القصص3مواعهة هذه الصعاب وكيفية جتاوزها
 .5القمر(، و)اإلحبار املخيف(، و)االكتشاف البحري(

والسرقة واحلركات اإلعرامية. فمثل هذه القصص  قصص البحث والتقصي عن القتل وهناك 
مثاًل  7. فمن تلك القصص6تكون مرغوبة للقراءة بسبب وعود األزمات املتواصلة، واملالحقة الدائمة

 .1قصة )املفتش األسود(، و)العدو داخل الفراش(، و)حكاية اجلوهرة احلزينة(، و)سر نداء الليل(

                                                                                                                                                                 
1
 .9109أبريل  93 -0، و9101فرباير  93 –يناير  33خرب األحد، إسحاق احلاج دمحم،   

2
 Amin ! Kepada Encik Amin(، أمني ! إىل السيد أمني واآلنسة أمينة )Anak Dibuat Denakطعماً )االبن ععله   

dan Cik Aminah( قصر الندى ،)Istana Berembun.) 
3
 .01، ص املرع  السابق  

دمحم صالح الدين و .9103(، يونيو Taja Penghiburan(، مقدم التسلية )Long Sulaimanلونغ سليمان )  4
(Muhammad Salehuddinاجمللس ،) (Majlis) ،91  و  يوليو. 91 –مايو( داللDalal ،جملة املعلم ،)نوفمرب  9

 33 – 30(، اجمللس، Penulis Khas-Batu Pahatابتو هبت ) –كاتب خاص و . 9109مايو  9 – 9103
 .9108أغسطس 

(، اإلحبار املخيف Terbang Ke Bulan(، طار إىل القمر )Kisah Pelayaran yang Merbahayaاإلحبار اخلطر ) 5
(Pelayaran yang Dahsyat( االكتشاف البحري ،)Pengembara di Laut.) 

 .23 – 01، ص Sejarah Kesusasteraan Melayu Moden: cerpen، م3330،  نيسيعثمان بوته ورملي آ  6
 Za'ba) زعبا أمحدو  .9101يناير  –(، جملة احلكاية، نوفمرب Muhammad Ariffin Ishakدمحم عارفني إسحاق )  7

Ahmad)31 – 91، و9100يونيو  39 – 93، و9108مار   98 –فرباير  33 خرب األحد،  ،ون، األصلي 
 نفس السنة السابقة. أبريل
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 قصص التسلية والرمزية
قصة )ذات حكاية عجيبة(، وقصة  2ة على سبيل املثاليالفكاه وأفعن قصص التسلية  

)األعمى م  املئة دوالر(، وقصة )حذاء عبد الكرمي(، وقصة )حكاية فكاهية(، وقصة )قيل أن 
. فمن خالل عرض املواقف واألحداث الفكاهية يف القصص املذكورة 3العذراء حامل ستة أشهر(

ب هذه الفرتة التلميح إىل هذه األحداث، ونقد اجملتم  على ما هو عليه من سابقا، استطاع كت ا
 . 4سلوكيات سلبية ال تنفعهم يف هذه احلياة

واليت مل تكن مصنفة على هذا  رمزاً، ستخدام احليوانهي القصص اليت تأما القصص الرمزية ف 
ميز يف قصص تلك الفرتة ، فكانت صور الرت  -الفن القصصي ذو الطاب  اهلزيل الساخر  –الشكل 

مثاًل قصة )القطة م  الفأر(، و)الصديق الذي  5غاية يف الوضوح ويف مغزاها، فمن تلك القصص

                                                                                                                                                                 
1
(، حكاية اجلوهرة احلزينة Musuh dalam Selimut(، العدو داخل الفراش )Inspecktor Blackاملفتش األسود )  
(Cerita Berlian Duka سر نداء الليل ،)(Rahsia Panggilan Malam.)   

 .9103سبتمرب  9(، Dunia Sekarang(، الزمن احلاضر )Sifatul Shaari – Jenderamعندرام ) – صفة شعري  2
 Syamsuddinفُّيق ) -مشس الدين دمحم يونس و  .9103نوفمرب  9(، الزمن احلاضر، kumbang Biruكمبنغ بُّيو )و 

Muhammad Yunus – Perak و  .9109(، جملة احلكاية، ديسمرب( حيي دمحم ايسنيYahaya Muhammad Yasin ،)
نوفمرب  98(، الزمن احلاضر، A.N. Zulfakar – Melakaمالكا ) -أ. إن. ذوالفقارو  .9108فرباير  8خرب األحد، 

9102. 
(، Orang Buta dengan Wang $100دوالر )(، األعمى م  املئة Suatu Cerita yang Pelikذات حكاية عجيبة )  3

(، قيل أن العذراء حامل ستة أشهر Cerita Jenaka(، حكاية فكاهية )Sepatu Abdul Karimحذاء عبد الكرمي )
(Anak Dara Dikata Bunting Enam Bulan .) 

4
 .23، ص Sejarah Kesusasteraan Melayu Moden: Cerpen، م3330،  نيسيعثمان بوته ورملي آ  

أبريل  3ابتو ابهت، خرب الفكاهة،  –كاتب خاص و  .9101أكتوبر  31(، اجمللس، Penulis Kitaكاتبنا )   5
 .9101، جملة احلكاية، يونيو (Ismail Abdulkarim) امساعيل عبد الكرميو  .9108
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، فهذه القصص عاءت من أعل أخذ العربة والدر ، واالستفادة منها يف 1خان(، و)صداقة سنني(
 2مواعهة جمرايت احلياة ومشاكلها وكيفية حلها

 النتائج
أن كت اب هذه القصص كان عندهم فسحة من الوقت يف كتابة مثل هذه  نستنتج فيما ذكر 

اليت حلت  -كثرة املشاكل–القصص، بل والتفنن يف موضوعاهتا وسردها، برغم احلالة املؤسفة 
ابجملتم  املاليوي عرب انغماسه ابآلفات والظواهر السلبية، والتحدايت السياسية واالقتصادية اليت 

حاٍل من التقهقر والرتاع ؛ مما يدل على أهنم كانوا يستطيعون اإلحبار يف مثل واعهتهم وععلتهم يف 
هذه املوضوعات والتوس  فيها، وإظهار براعتهم يف ذلك، لكن حاهلم وواقعهم م  املنغصات مل 

 يسمحا هلم ابملضي إىل األمام . 
سابقاً، وعدان أن هذا العصر قد توس  يف موضوعاته خالفاً للعصر  ومن خالل ما استعرض 

الذي قبله، فأخذ يعرض موضوعاته القصصية كما كان، وزاد عليه وفص ل، فعصر العشرينيات ات سم 
بطاب  الفكاهة بشكل عام، لكن عصر الثالثنيات كان طابعه الفكاهة، إذ ُغلِّب على هذه الفرتة 

جملتم  على ما هو عليه، وكيفية صد ِّها ومعاجلتها، مبع؛ى أن الطاب  السائد عرض واستعراض سلبيات ا
بعد عصر العشرينيات هو نقد اآلفات االعتماعية، خاصًة حياة املدينة اليت كانت يف نظر كت اب 

 القصص حياة مليئة ابملساوئ والضياع. 
ستمتاع مبا كتب من وكانت هناك بعض القصص اليت احنصر هدفها يف تقدمي التسلية، واال 

مغامرات واكتشافات عذبت هلا القر اء. فكانت هذه القصص يف جمملها ال خترج عن أربعة أصناف؛ 
وهي حب الت طل  واالكتشاف، والتقصي والبحث، والفكاهة والضحك، وأخُّياً القصص الرمزية على 

 ألسنة احليوان الذي كان اهلدف منه تعليمياً تربوايً ابلدرعة األوىل.
فنستطي  القول أن موضوعات عصر الثالثنيات مل تكن حصرية على الظواهر االعتماعية 
السلبية واالجيابية أو ح ى على موضوعات السياسة واالقتصاد، بل تطرقت إىل موضوعات بعيدة،  
كاملغامرة واالكتشاف، والبحث والتقصي، والتسلية والفكاهة، والتلميحات عن طريق استخدام 

                                                           
 صداقة سنني(، Sahabat yang Khianat)(، الصديق الذي خان Sang Kucing dengan Tikusالقطة م  الفأر )  1
(Persahabatan Si Senin.) 

 .23، ، ص Sejarah Kesusasteraan Melayu Moden: Cerpen، م3330،  نيسيعثمان بوته ورملي آ  2
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أن مجلة هذه املوضوعات كانت أقل من موضوعات الظواهر  -إن صح التعبُّي-ونعتقد احليواانت. 
االعتماعية والسياسة واالقتصاد؛ ألن كت اب القصص يف تلك الفرتة كان شغلهم الشاغل حال اجملتم  

 املاليوي املزري يف مشاكله.
 املراجع

 الکتب :
 ول، کواالملبور:ألاجمللد ا، Sejarah Kesusasteraan Melayuم، 9199سفيان حسني وآخرون، 

 Dewan Bahasa dan Pustaka . 
 ، Sejarah Kesusasteraan Melayu Moden: Cerpenم، 3330عثمان بوته ورملي آيسني، 

 . Dewan Bahasa dan Pustakaکواالملبور:  
 

 : والصحف اجملالت
 م.9102نوفمرب  98، إصدار Dunia Sekarangوالفقار، ذأ.إن 

 م.9101يوليو،  9، إصدار Bintang Malayaأمحد الزم سأم، 
 -يناير 33م. وإصدار 9109أبريل،  93-0، إصدار Warta Ahadإسحاق احلاج دمحم، 

 م.9101فرباير،  93 
 م.9101، إصدار يونيو، Majalah Hikayatإمساعيل عبدالکرمي، 

 م.9108أبريل،  2، إصدار Warta Ahadابيو مشرق، 
 م.9109ديسمرب،  32يناير و 92، إصدار Warta Kintaکر اإلسم، ذبدون 
 م.9109مايو  9م. وإصدار 9103نوفمرب،  9، إصدار Majalah Guruدالل، 
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