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عقود من عمر الرواية الكويتية
منذ نشأتهاباألربعينيات حتى 2008

فاطمة العلي ليلى العثمان

التسلسل الزمني ألسماء الروايات الكويتية منذ البدايات حتى 2008
احلساوي.

»بربار«: سعد اجلوير.
»عندما ف���ي األس���فل«: عبدالعزيز محمد 

عبداهلل.
2006: »عروس املطر«: بثينة العيسى.

»بربار«: سعد اجلوير.
»سمر كلمات«: طالب الرفاعي.

»عرائس الصوف«: ميس العثمان.
»رجل تكتبه الشمس«: خولة القزويني.

»العافور«: عبدالعزيز محمد عبداهلل.
ليل���ى  الفراش���ات«:  »صم���ت   :2007

الع����ثمان.
»رجيم الكالم«: فوزية شويش  السالم.

»العائلة«: محمد الشارخ.
»أزهار البيانو«: خالد احلربي.

»ويبقى األمل ينب���ض في القلوب«: علياء 
الكاظمي.

»ساق العرش«: محمد هشام املغربي.
2008: »عقي���دة رق���ص«: مي���س خال���د 

العثمان.
»بئر الثعبان«: أسرار اجلراح.
»ڤانيال«: وليد جاسم اجلاسم.

»أغرار«: ناصر الظفيري.
»ليلة اجلنون«: منى الشافعي.

»قليال... وشهقة«: هبة بوخمسني.
»أهال سيادة الرئيس«: خولة القزويني.

»خذها ال أريدها«: ليلى العثمان.

روايات دون حيثيات النشر:

»الظل«: يعقوب اليوسفي.
»مازال على الدرب أثر: لن أنسى«: فطامي 

زيد العطار.
»وانقشع الضباب«: سعاد الواليتي.

»واكويتاه«: سعاد الواليتي.
»عزيزة«: سليمان اخلليفي.

»دائرية الزمن«: طيبة أحمد اإلبراهيم.

»بارعة«: جمال عبداخلضر عبدالرحيم.
»احملاكمة مقطع من س���يرة الواقع«: ليلى 

العثمان.
»املرأة والقطة«: ليلى العثمان.

2001: »الدهشة«: فيصل السعد.
»أحالم أحالم«: حمد محمد ختالن.

»الكائن الظل«: إسماعيل فهد إسماعيل.
»ستعود السماء زرقاء«: جمال عبداخلضر

»هيفاء تعترف لكم«: خولة القزويني.
»احملاكمة مقطع من س���يرة الواقع«: ليلى 

العثمان.
2002: »العصعص«: ليلى العثمان.

»رائحة البحر«: طالب الرفاعي.
»األرجوحة«: حمد عبداحملسن حمد.

2003: »حجر على حجر«: فوزية ش���ويش 
السالم.

»كنز وغيوم في السماء«: عبدالعزيز محمد 
عبداهلل.

»الكوكب ساس���ون، عالم مجنون«: طيبة 
اإلبراهيم.

»يوميات الصبر واملر«: ليلى العثمان.
2004: »غرف���ة الس���ماء«: مي���س خال���د 

العثمان.
»حي���ث ال ش���يء«: عبدالعزي���ز محم���د 

عبداهلل.
»مس���اءات وردي���ة«: حم���د عبداحملس���ن 

احلمد.
»القلب القاس���ي وأش���واك الربيع«: طيبة 

اإلبراهيم.
»األبعاد املجهولة، من مذكرات مراهق كويتي«: 

عبدالوهاب السيد.
2005: »ليلة القهر«: ليلى العثمان.

»سعار«: بثينة العيسى.
»ارتط���ام.. لم يس���مع ل���ه دوي«: بثينة 

العيسى.
»امل���رآة / مس���يرة الش���مس«: هدي���ل 

1997: »زمن البوح«: حمد احلمد.
»الشمس مذبوحة والليل محبوس«: فوزية 

شويش السالم.
»مطلق���ة م���ن واق���ع احلي���اة«: خول���ة 

القزويني.
»يحدث أمس«: إسماعيل فهد إسماعيل.

1998: »املصير املجهول«: نواف النومس.
»النواخذة«: فوزية شويش السالم.

»ظل الشمس«: طالب الرفاعي.
»بعيدا.. إلى هنا«: إسماعيل فهد إسماعيل.

»لعنة املال«: طيبة اإلبراهيم.
1999: »مساحات الصمت«: حمد احلمد.
»القرية السرية«: طيبة أحمد اإلبراهيم.

»البلهاء«: طيبة أحمد اإلبراهيم.

سنوات األلفية الثالثة:

2000: »م���زون: وردة الصح���راء«: فوزية 
شويش السالم.

»كويتي + كويتية«: سعاد الواليتي.
»عندما يكتمل القمر«: حمد محمد ختالن.

»سماء نائية«: إسماعيل فهد إسماعيل.

»مذكرات خادم«: طيبة االبراهيم.
»وجنحت الش���مس إلى املغي���ب«: خضر 

عبداللطيف اخلضر.
»سماء مقلوبة«: ناصر الظفيري.

»مذكرات مغتربة«: خولة القزويني.
1996: »إحداثيات زمن العزلة � الشمس في 

برج احلوت«: اسماعيل فهد اسماعيل.
»احلي���اة وج���ه آخ���ر«: اس���ماعيل فه���د 

اسماعيل.
»قيد األشياء«: اسماعيل فهد اسماعيل.

»دوائ���ر االس���تحالة«: اس���ماعيل فه���د 
اسماعيل.

»ذاكرة احلضور«: اسماعيل فهد اسماعيل.
»األبابيليون«: اسماعيل فهد اسماعيل.

»العصف«: اسماعيل فهد اسماعيل.
»كانت الس���ماء زرق���اء«: اس���ماعيل فهد 

اسماعيل.
»لهيب اجلوار«: ناشي القحطاني.

»أنا كويتي«: مبارك شافي الهاجري.
»بائعة اللنب«: خضر عبداللطيف اخلضر.

»مساحات الصمت«: حمد احلمد.

»الطي���ور واألصدق���اء«: اس���ماعيل فه���د 
اسماعيل.

1981: »النيل يجري شماال � البدايات اجلزء 
1«: اسماعيل فهد اسماعيل.

1982: »خط���وة في احللم«: اس���ماعيل فهد 
اسماعيل.

»النيل يجري شماال � النواطير � اجلزء2«: 
اسماعيل فهد اسماعيل.

1983: »الفخ«: خالد الشايجي.
»النيل يجري شماال )النواطير(«: اسماعيل 

فهد اسماعيل.
1985: »املرأة والقطة«: ليلى العثمان.

1986: »اإلنسان الباهت«: طيبة اإلبراهيم.
»مذكرات خادم«: طيبة االبراهيم

»وسمية تخرج من البحر«: ليلى العثمان.
1987: »فتحي���ة تخت���ار موته���ا«: ليل���ى 

العثمان.
»عندما يفكر الرجل«: خولة القزويني.

1988: »النيل يجري شماال � الطعم والرائحة 
� اجلزء 3«: اسماعيل فهد اسماعيل.

الطعم والرائحة«: اسماعيل  1989: »النيل: 
فهد اسماعيل.

»بدرية«: وليد الرجيب.

سنوات التسعين

1990: »اإلنسان املتعدد«: طيبة اإلبراهيم.
»انقراض الرجل«: طيبة االبراهيم.

1992: »أح���الم ف���ي مهب الري���ح«: خضر 
عبداللطيف اخلضر.

»جنكيزخان حتت األبراج«: خضر عبداللطيف 
اخلضر.

»ريح الشمال«: فهد الدويري.
»عاشقة الثلج«: ناصر الظفيري.

1994: »لعنة املال«: طيبة االبراهيم.
»سيدات وآنسات«: خولة القزويني.

1995: »ظالل احلقيقة«: طيبة االبراهيم.

سنوات األربعين

راش���د  فرح���ان  »آالم صدي���ق«:   :1948
الفرحان.

سنوات الستين

1960: »قسوة األقدار«: صبيحة املشاري.
1962: »مدرس���ة م���ن املرق���اب«: عبداهلل 

خلف.
1968: »احلرمان«: نورية السداني.

سنوات السبعين

1970: »كانت السماء زرقاء«: اسماعيل فهد 
اسماعيل.

»وجوه في الزحام«: فاطمة يوسف العلي.
أيته���ا الصغيرة«: خلي���ل محمد  »إي���ه.. 

الوادي.
1971: »املس���تنقعات الضوئية«: اسماعيل 

فهد اسماعيل.
1972: »احلبل«: اسماعيل فهد اسماعيل.

»واحة العبور«: نورية السداني.
1973: »الضفاف األخرى«: اس���ماعيل فهد 

اسماعيل.
1974: »املس���تنقعات الضوئية«: اسماعيل 

فهد اسماعيل.
»مل���ف احلادث���ة 67«: اس���ماعيل فه���د 

اسماعيل.
1976: »الشّياح«: اسماعيل فهد اسماعيل.

1977: »فتحي���ة تخت���ار موته���ا«: ليل���ى 
العثمان.

1979: »ظالل احلقيقة«: طيبة اإلبراهيم.
»أشواك الربيع«: طيبة اإلبراهيم.

سنوات الثمانين

1980: »خطوة في احللم«: اس���ماعيل فهد 
اسماعيل.

مسيرة التطور الروائي بحسب العقود
عدد الرواياتالعقود الزمنية
رواية واحدةعقد األربعني
ال يوجد أي نص روائيعقد اخلمسني
3 رواياتعقد الستني
14 نصا روائياعقد السبعني
18 نصا روائياعقد الثمانني
38 نصا روائياعقد التسعني

53 روايةالعقد األول من األلفية الثالثة )2008م(

أول رواية نشرت عام 
1948 لفرحان راشد 
الفرحان لتسبق الكويت 
دول المغرب العربي 
التي لم تعرف الرواية 
7إال في الخمسينيات

محتشمة.
بيد أن إيقاع الرواية الكويتية 
سينطلق في الثمانينيات، وسيزداد 
التسعني ليعرف  توسعا مع عقد 
مؤشر اإلنتاج تراكما كبيرا ومتميزا 
مع سنوات العقد األول من األلفية 

الثالثة.
ويرجع االرتف���اع الروائي في 
س���نوات األلفية الثالثة بحس���ب 
دراسة حمداوي الى أسباب ذاتية 
وموضوعية، وميكن إجمالها في 
الذي  الكويتي  الرخاء االقتصادي 
كان له نتائج إيجابية على األوضاع 
الثقافية واالجتماعية واالقتصادية 
للمبدع���ني الكويتيني في مجاالت 
شتى، مما أهلهم إيجابيا للتعاطي 
مع الكتابة الس���ردية بصفة عامة 
الروائية بصفة خاصة،  والكتابة 
وذلك رغبة في التعبير عن همومهم 
الشخصية وقضايا الذات والوطن 

واألمة واإلنسانية.
وأهم ميس���م بطب���ع الرواية 
الكويتية حضور الكتابة النسائية 
بكثرة على غرار الشعر والقصة 
واملقالة بالكويت، وهذا يدل على 
مدى حتضر امل���رأة الكويتية في 
منطقة اخلليج، وانتشار احلريات 
اخلاصة والعامة في هذا البلد الذي 
بدأ يفت���ح أبوابه على مصاريعها 
ألشرعة التقدم واالزدهار واحلداثة 

والعوملة.
أما على مستوى النقد، فنالحظ 
ضعف����ا في الدراس����ات واألبحاث 
الروائي  املواكبة لإلبداع  والكتب 
الكويتي ال����ذي حقق تراكما كميا 
وكيفيا الفتا لالنتب����اه، مما دفع 
املؤسسات الثقافية الكويتية الى 
االس����تعانة مبجموعة من النقاد 
الع����رب املتميزين أثن����اء انعقاد 
الندوات واملهرجانات وامللتقيات 
النش����اطات والزيارات  وتب����ادل 
الثقافية بني مثقفي الكويت ومثقفي 
البلدان العربية املجاورة األخرى، 
الكويتية  الرواية  وذلك لتن����اول 
بالبح����ث واملعاجل����ة والتق����ومي 
وجعلها محورا دراسيا وثقافيا.  
وعلى الرغم م����ن الركود النقدي 
نسبيا، فقد أسهمت مجموعة من 
املواق����ع الرقمية واملنابر الورقية 
في التعريف بالروايات الكويتية 
وصفا ونقدا وحتليال وتش����ريحا 
كمجل����ة »البيان« الص����ادرة عن 
رابطة األدباء في الكويت، ومجلة 
»العرب����ي« و»جري����دة الفنون«، 
ومجلة »الكويت«، وكتاب »عالم 

املعرفة«، ومجلة »عالم الفكر«.
الباحث بأن دراسته  واعترف 
التي متتد عبر 7 عقود من سنة 1948 
الى سنة 2008 البد أن تكون شهدت 
بعض القصور نتيجة العجز عن 
اإلملام بجميع املدونات والنصوص 
واألعم����ال الروائية الكويتية، لذا 
ستبقى دراسته محاولة إحصائية 
نسبية وتقريبية ومفتوحة على 
كل املستجدات اإلبداعية لتصحيح 
أدركنا  الناقصة كلم����ا  ثغراته����ا 

أخطاءنا وهفواتنا.

د.ليلى العثمان رفضت هذا الطرح: 
»في مداخلة اتس���مت بالصراحة، 
أشارت خاللها الى توثيق د.خليفة 
الوقيان للثقافة في الكويت ووجود 
جتارب اخرى رائدة قبل تلك الرواية 
السداني  منها »احلرمان« لنورية 
و»قسوة األقدار« للكاتبة صبيحة 
مشاري، وكلتاهما صدرت في مطلع 

الستينيات من القرن املاضي.
ومن املع���روف ان طيبة أحمد 
اإلبراهي���م كانت الس���باقة عربيا 
وخليجيا الى كتابة رواية اخليال 
العلمي، وقد صدرت جل رواياتها 
العلمي���ة عن املؤسس���ة العربية 
احلديثة ومؤسس���ة دار التعاون 
للطبع والنشر بالقاهرة املصرية، 
الرائ���دة عربيا في  كم���ا كان���ت 
التنبؤ باالستنساخ، وتشخيص 
ظاهرة أطفال األنابيب بالدراس���ة 
االستشرافية. ومن املعلوم ايضا 
ان جل الروايات الكويتية صدرت 
في 4 دول أساسية أال وهي: مصر، 
لبنان، سورية، والكويت، ويعني 
هذا ان اإلب���داع الروائي الكويتي 
له هوية محلية وهوية خليجية 

وهوية قومية عربية.
فإيقاع الرواي���ة الكويتية في 
الس���نوات األربع���ني كان ضعيفا 
ج���دا، والدليل عل���ى ذلك وجود 
إصدار روائي واحد، ليتبعه عقد 
اخلمسني من القرن املاضي بغياب 
اإلبداع الروائي بشكل مطلق، ليعقبه 
عقد الس���تني الذي عرف حضورا 
للرواي���ة الكويتية ولكن بصورة 

العربي مثال جنس الرواية اال في عقد 
اخلمسني من القرن العشرين.

من هنا، فقد عرفت الكويت تراكما 
روائيا ال بأس به رافقه حتسن نوعي 
الداللية واملرجعية  القضايا  مس 
والبنيات الفنية واجلمالية، فعدد 
الرواية يزي���د على 43  مبدع���ي 
روائيا وروائية، ويعد اس���ماعيل 
فهد اس���ماعيل االكثر  انتاجا في 
الروايات بالكويت مبا يزيد على 22 
رواية، وبذلك يحتل مكانة معتبرة 
في الساحة الروائية العربية على 
مستوى التراكم الكمي الى جانب 
جني���ب محف���وظ، وعبدالرحمن 
املني���ف، واحس���ان عبدالقدوس، 
الس���باعي، وعبدالكرمي  ويوسف 

غالب ومبارك ربيع.
ويتبع إسماعيل فهد إسماعيل في 
الكم الروائي املبدعة الكويتية طيبة 
العثمان وخولة  اإلبراهيم وليلى 
القزويني، ويعني هذا ان الرواية 
الكويتية بدأت ذكورية لتنتقل الى 
رواية نسائية بامتياز على غرار 

القصة القصيرة الكويتية.
ويتابع د. حمداوي في دراستة  
في مجلة دراسات اخلليج واجلزيرة 
العربية قوله انه اذا كانت الكاتبة 
السعودية د.آسية خاشقجي أول 
كاتب���ة لنص روائ���ي في اخلليج 
بعنوان »بريق عينيك« سنة 1959م، 
فإن أول رواية كويتية نس���ائية 
هي بعن���وان »وجوه في الزحام« 
للكاتب���ة فاطمة يوس���ف العلي، 
والتي صدرت سنة 1971م، بيد ان 

الى عدة اجتاهات فنية  الكويتية 
على النحو التالي:

1 � البداي���ات الروائية االولى: 
ظهرت هذه املرحل���ة مع روايات 
فرحان الرشيد الفرحان، وصبيحة 
املش���اري وعبداهلل خلف ونورة 

السداني.
2 � مرحلة التجنيس والتأسيس 
الروائي: تشكلت هذه املرحلة التي 
استهدفت تأسيس فن الرواية في 
الكويت، وتثبيت دعائمه االدبية 
واركانه التجنيسية، ووضع معاييره 
الداللية والفنية واجلمالية وذلك 
مع روايات اسماعيل فهد اسماعيل 

وروايات ليلى العثمان.
الروائي:  التجريب  � مرحلة   3
تعتمد ه���ذه الرواية على جتريب 
التقنيات السردية الغربية ومتثلها 
فنيا وجماليا، مثل بعض روايات 
اس���ماعيل فهد اسماعيل السردية 

اجلديدة.
4 � رحلة التأصي���ل الروائي: 
الرواية على توظيف  ترتكز هذه 
تقنيات السرد التراثي العربي القدمي 
من اجل تأصيل الرواية العربية، 

ومتييزها عن الرواية الغربية.
الرواية  ان  وذك���ر حم���داوي 
الكويتية ظهرت ف���ي وقت مبكر 
في منطقة اخلليج وبالتحديد في 
العام 1948 »آالم صديق« لفرحان 
راشد فرحان، وبذلك تكون الكويت 
قد سبقت الكثير من الدول العربية 
الى تناول الفن الروائي وتعاطيه 
كتابا وابداعا، فلم تعرف دول املغرب 

إس�ماعيل فه�د إس�ماعيل يمث�ل مكان�ة بارزة 
في الس�احة الروائي�ة العربية بما يزيد عل�ى 22 رواية

الرواية الكويتية بدأت ذكورية لتنتقل لرواية نس�ائية 
بأقالم ليل�ى العثمان وخول�ة القزويني وطيب�ة اإلبراهيم

وفاطمة  الس�داني  ونوري�ة  المش�اري  صبيحة 
نس�ائية رواي�ات  ث�الث  أول  صاحب�ات  العل�ي 

إعداد: محمد ناصر
عرفت الرواية الكويتية حضورا 
داخل اخلريطة العربية بصفة عامة 
واخلليجية بصفة خاصة فكانت 
البدايات الروائية للكويت عام 1948 
في رواية لفرحان راشد الفرحان 
لتنطلق بعدها املس���يرة الروائية 
بايقاع متسارع بدءا من ستينيات 
القرن املاض���ي لتنطلق بقوة في 
الثمانينيات والتسعينيات، ولتشهد 
س���نوات العق���د األول من األلفية 
الثالثة تراكما كبيرا ومتميزا في 

احلضور الروائي.
ففي دراس���ة للباحث املغربي 
د.جميل حمداوي نش���رتها مجلة 
دراسات اخلليج واجلزيرة العربية 
بعنوان بيبلوغرافيا الرواية بالكويت 
)1948 � 2008(، رصد الباحث تاريخ 
الرواية في الكويت منذ عام 1948 
حتى عام 2008 راسما في دراسته 
الكويتية في  الرواي���ة  خريط���ة 
تضاريسها املكانية والزمانية على 
الفنية واجلمالية  العوالم  مقاربة 
الكويتية في  والداللية للرواي���ة 

مسارها التطويري.
وصنف الباحث د.جميل حمداوي 
الرواية الكويتية في عدة اجتاهات 
فنية منها البدايات الروائية األولى 
أوال، ثم مرحلة التجنيس والتأسيس 
الروائي ثانيا ثم مرحلة التجريب 
الروائي ثالثا الى رحلة التأصيل 

الروائي.
واعتبر د.حمداوي في دراسته 
الكويت من أهم الدول اخلليجية الى 
جانب اململكة العربية السعودية في 
مجال الرواية، حيث عرفت الكويت 
االبداعي ما يسمى  على املستوى 
بالرواية املطولة املتسلس���لة مع 

األديب اسماعيل فهد اسماعيل.

كتاب الرواية

الكويت  الباح���ث مكانة  وبنّي 
كبلد غني باملبدعني واملبدعات في 
كل االجناس االدبية والفنية، ومن 
الروائيني والروائيات البد  هؤالء 
من ذكر: فرحان راش���د الفرحان، 
صبيحة املشاري، عبداهلل خلف، 
نورية السداني، فاطمة العلي، خليل 
محمد الوادي، ناصر الظفيري، فهد 
الدويري، اسماعيل فهد اسماعيل، 
حمد احلمد، طالب الرفاعي، ليلى 
العثمان، فيصل السعد، عبدالعزيز 
محم���د عبداهلل، مي���س العثمان، 
سليمان اخلليفي، بثينة العيسى، 
هديل احلس���اوي، محمد هش���ام 
املغربي، س���عد اجلوي���ر، خولة 
القزويني، سعاد الواليتي، فطامي 
زيد العطار، وليد الرجيب، طيبة 
االبراهيم، خالد الشايجي، فوزية 
الشويش السالم، نواف النومس، 
عبداللطي���ف خضر اخلضر، هبة 
بوخمسني، يعقوب اليوسفي، منى 
الش���افعي، علياء الكاظمي، وليد 
جاسم اجلاسم، اس���رار اجلراح، 
خالد احلربي، محمد الشارخ وجمال 

عبداخلضر عبدالرحيم.
وصن���ف د.حم���داوي الرواية 

نورية السداني اسماعيل فهد اسماعيل

الرواية الكويتية احتلت مكانة بارزة بني نظيراتها اخلليجيات


