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الحصة التطبيقية
رواية حدث أبو هريرة قال – لمحمود المسعدي
تقديم :الرواية التونسية تعود بداياتها األولى إلى األربعينيات من القرن الماضي ،شأنها في
ذلك شأن الرواية المغاربية عامة.
و الرواية التونسية لها بدايتان:
األولى في األربعينيات من القرن الماضي حين نشر محمود المسعدي فصوال منرواية "حدث أبو هريرة قال".
الثانية في الستينيات من القرن الماضي حين نشر بشير خريف رواية "الدقلة فيعراجينها"
ومن أقدم و أشهر الروايات التونسية:رواية "عائشة" للبشير بن سالمة ،رواية "المنعرج" لمصطفى الفارسي ،رواية "تمثال الملح"ألبير ممي(و هو روائي تونسي يهودي) ،رواية "ليلة الليالي" لحسن بن عثمان ،رواية
"المشرط" لكمال ريحاني" ،محاكمة كلب" لعبد الجبار العش ،رواية "التوت المر" لمحمد
العروسي المطوي.

التعريف بالروائي محمود المسعدي :
من كبار أدباء العرب في العصر الحديث ورأس مدرسة فريدة في الكتابة .ولد
بتارزكة سنة  1911من خريجي المدرسة الصادقية و جامعة الصوربون  .مبرز في اللغة و
اآلداب العربية .أشرف فيما بين  1943و  1947على مجلة (المباحث)  .تقلد مسؤوليات
عدة في الميدانين الوطني و النقابي .تولى بعد االستقالل و ازرة التربة الوطنية ثم و ازرة الثقافة
بتونس .أشهر مؤلفاته :السد ،مولد النسيان ...توفي سنة .2004
التعريف بالرواية :رواية "حدث أبو هريرة قال" هي رواية نشرت أول مرة على شكل فصول
في جرائد تونسية ثم أعيد نشرها عام  . 1973طبعت طبعات متعددة منها طبعة دار
الجنوب للنشر تونس 2000م تقديم الناقد "توفيق بكار" .و هي من الحجم الصغير تقع في
 198صفحة  ،كما تحتوي على  22حديثا منها حديث البعث األول ،حديث القيامة ،حديث
الطين ،حديث الهول  ،حديث البعث اآلخر ...
جاء في مقدمة الكاتب قوله :هذا كتاب كتبته منذ أحقاب  ،حين كنت أروم أن أفتح لي
مسلكا إلى كياني اإلنساني و أقضي حجا إلى موطني المفقود ..وفاء حنين إلى الذات
الجوهر الفرد ،و توليد للعشرة من معدن الوحشة و إشهاد على أن تاج الكيان مركب من
العشق و الفناء(...خريف .)1972
تنبيه :يرجى من الطلبة قراءة الرواية حتى نتمكن جميعا من اسنباط أبعادها الفكرية و
تقنياتها الجمالية و هو موضوع حديثنا في التواصل القادم بحول هللا.

