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АНОТАЦІЯ 

 

Субота І.О. Еволюція жанру новели в літературі арабських країн Перської 

затоки XX – поч. XXІ ст. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.01.04 – «Література зарубіжних країн». Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2020.  

Дисертацію присвячено висвітленню тенденцій формування й художнього 

розвитку новели в літературі арабських країн Перської затоки XX – поч. XXІ ст., 

встановленню її тематичних та стильових особливостей в еволюційному аспекті.  

У межах висвітлення наукової проблеми було розглянуто визначення жанру 

новели в українському, англійському та арабському літературознавчих просторах, 

з’ясовано відмінні ознаки новели від оповідання, серед яких: лаконізм, ліричне начало, 

психологічна складова, заглиблення автора у світ внутрішніх рефлексій, гострота 

сюжетної побудови. В арабському літературознавстві терміну новела відповідає 

словосполучення al-qiṣṣah al-qaṣīrah (досл. «коротке оповідання»). Формування терміну 

відбулося на поч. XX ст. Характерно, що арабські літератори, даючи визначення новели, 

опираються на праці західних літературознавців. В англомовному літературознавчому 

просторі на позначення творів малої епічної форми використовують термін short story. 

Обов’язковими складовими цього жанру вважають динамічний сюжет, стислість та 

лаконізм поетики, цілісність враження, яке досягається завдяки зображенню автором 

тільки однієї події, одного характеру чи одного почуття. Таким чином, було з’ясовано, 

що арабському жанру al-qiṣṣah al-qaṣīrah притаманні ті самі ознаки, що і жанрам short 

story в англійському та новела в українському літературознавстві. 

Також було з’ясовано відмінні риси нового жанру в арабській літературі – al-

qiṣṣah al-qaṣīrah ğiddan (досл. «дуже коротке оповідання»), який слід відрізняти від 

жанру новели, попри певну подібність їх ознак. Головними відмінними рисами цього 
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жанру є надзвичайно малий обсяг (від пів сторінки до декількох речень) та широке 

застосування в ньому тропів та алегоричних образів.  

Перш ніж розглянути фактори, які сприяли становленню жанру новели в сучасній 

арабській літературі, ми окреслили специфіку національної традиції щодо малої епічної 

форми. Дослідження показало, що новела в сучасній арабській літературі розвивалася на 

багатому підґрунті. Оповідання як форма словесності існувало з давніх часів у 

фольклорній та літературній традиції народів арабського світу. В середньовічній 

арабській літературі знаходимо низку прозових жанрів, які могли стати предтечею 

жанру новели: мусамара (musāmarah) – бесіда у формі оповідання, казка (ḥikāyah), 

анекдоти (nawādir), життєпис (sīrah), відомий як народний роман, оповідання (qiṣṣah), 

макама (makāmah) – жанр оповідок (новел) про хитру, дотепну, крутійську витівку 

героя, написаних ритмізованою римованою прозою. Використання форми маками було 

першим етапом у формуванні сучасної арабської новели. 

Дослідивши історію розвитку новели в Єгипті та країнах Леванту, де жанр 

новели зародився й еволюціонував значно раніше, а тому багато в чому визначив 

шляхи розвитку новели в арабських країнах Перської затоки, ми з’ясували, що 

арабська новела розвивалася під значним впливом російської, французької та 

англійської літератур. Огляд типологічної палітри жанру арабської новели засвідчив 

засвоєння арабськими авторами досвіду і здобутків європейської літератури. 

Арабська новела пройшла шлях розвитку від сентиментального романтизму до 

реалізму та модернізму.  

Важливим для розуміння літературних процесів у арабських країнах Перської 

затоки стало з’ясування передумов становлення та розвитку нової літератури. Було 

визначено такі основні чинники культурного піднесення, як історико-політичні, 

соціально-культурні та економічні, а також розглянуто вплив релігійного фактора та 

цензури на розвиток новітньої літератури арабських країн Перської затоки.  

Швидкі соціальні перетворення внаслідок економічного процвітання, поширення 

державної освіти, розвиток преси створили сприятливі умови для формування нової 
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генерації письменників, що стали засновниками жанру новели в країнах Перської 

затоки. Розвиток прози був тісно пов’язаний із журналістикою, оскільки першими 

авторами новел були журналісти; в пресі з’являлися перші прозові твори та критичні 

статті на них. Преса відіграє важливу роль у розвитку аравійської літературно-критичної 

думки і в наш час. Серед вартих уваги факторів літературного процесу в регіоні є явище 

релігійної цензури та самоцензури. 

З огляду на хронологію та специфіку становлення і розвитку новели в різних 

арабських країнах Перської затоки ми досліджували цей процес в кожній країні регіону 

окремо. Розвиток новелістики було умовно поділено на два етапи. Першим етапом у 

розвитку жанру новели в літературі арабських країн Перської затоки є становлення 

новели в Кувейті, Бахрейні, Саудівській Аравії, де воно відбувається раніше й припадає 

на кінець 20-х–50-х рр. XX ст. Другий етап у розвитку жанру новели охопив період 

художньої зрілості новели в Кувейті, Бахрейні, Саудівській Аравії (70-і рр. XX ст. – поч. 

XXI ст.) та період становлення і художньої зрілості новели в ОАЕ, Катарі, Бахрейні, де 

цей жанр виник з деяким запізненням. В цих країнах жанр новели формується у 60–70-

х рр. XX ст. й виходить на якісно новий рівень художнього розвитку у 80-х рр. XX ст.  

У 1940–1950-х рр. у Кувейті, Бахрейні, Саудівській Аравії набуває поширення 

романтизм, що залишається провідним напрямом до 1970-х рр. В 1960–1970-х рр. 

письменники звертаються до реалізму та у кінці 1970-х – 1980-х рр. – до модернізму. 

Прикметною ознакою новели 80–90-х рр. є співіснування реалістичного та 

модерністичного напрямів. Новели цього часу характеризувалися заглибленням у 

внутрішній світ особистості, зображенням втрати нею ідентичності, відчуття 

розгубленості, тривоги та відчуження. Новелісти звертаються до естетики художніх 

методів магічного реалізму, символізму, сюрреалізму, експресіонізму, імпресіонізму, 

екзистенціалізму; простежується схильність нехтування традиційною наративною 

структурою та використання художніх прийомів монтажу, потоку свідомості, 

ретроспекції тощо. 
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В Об’єднаних Арабських Еміратах, Катарі та Омані романтичний напрямок 

розвивається у 60–70-х рр., напрями реалізму та модернізму утверджуються у 80–90-

х рр. 

Оскільки жінки-письменниці зробили вагомий внесок у розвиток літературного 

процесу взагалі та в розбудову й вдосконалення жанру новели зокрема, ми розглянули 

розвиток жіночої новели на етапі становлення і художньої зрілості в окремому розділі.  

Точкою відліку розвитку жіночої літератури у країнах Перської затоки є 1950–

1960 рр., що було результатом отримання жінками доступу до освіти. У таких країнах, 

як ОАЕ, Катар та Оман можемо спостерігати значне піднесення жіночої новелістики у 

1980-х роках. Новела стала для жінок найпридатнішим жанром для висловлення 

почуттів, думок та поглядів. Спільною рисою сучасної жіночої новелістики Перської 

затоки є схильність до модернізму. Письменниці створюють модерністські новели, в 

яких відсутній хронотоп; новели, яким притаманний внутрішній сюжет, властиве 

використання наративних прийомів потоку свідомості, монтажу, ретроспекції тощо.  

Згідно з поставленими завданнями було розглянуто еволюцію проблематики в 

новелістиці країн Перської затоки й визначено загальні теми спільні для новелістики 

всіх країн регіону, відповідно до часових рамок, коли ці теми розроблялися.  

Однією з найпоширеніших тем новелістики арабських країн Перської затоки є 

критика традицій, які обмежують права жінки. Ця тема є актуальною на всіх етапах 

розвитку новели й переважає у жіночій новелістиці. Жінки, які отримували гарну освіту, 

часто в європейських університетах, почали звертатися до написання новел як засобу 

боротьби за свої права. Літературна творчість стає для них своєрідною терапією від 

психологічного пригнічення, якого вони зазнають у консервативному суспільстві. 

У зв’язку зі швидкими темпами індустріалізації, модернізації, вестернізації 

аравійського суспільства, значного поширення у новелах письменників країн Перської 

затоки набула тема ностальгії. Персонажі, створені письменниками, намагаються 

осмислити своє місце в реальності, яка швидко змінюється, протиставляючи їй минуле. 

Важливе місце у творах новелістів відводиться образу моря, яке виступає символом 
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минулого. Воно стає для персонажів місцем втечі від буденної реальності. Водночас 

представники «нафтового покоління», які виросли вже в новій дійсності, втрачають 

зв’язок із минулим та його цінностями, мають інший, «глобалізований» світогляд. Звідси 

значна увага письменників до минулого життя своїх країн: до давніх вірувань, традицій, 

суспільного устрою, теплих відносин між людьми. Звертаючись до зображення 

минулого, вони намагаються зберегти свою культурну пам’ять та ідентичність у 

сучасному глобалізованому світі. 

В результаті змін у суспільстві та переходу до стосунків «громадянин-держава», 

в яких значення сім’ї послаблюється, виникають явища, які знаходять своє відображення 

у новелістиці, зокрема: зміна сімейних цінностей, ціннісна абсолютизація грошей, 

зменшення влади батька, конфлікт поколінь, взаємодія з емігрантами, які привносять 

свої традиції, опис важкого життя заробітчан. Ще однією спільною для новелістики всіх 

країн Перської затоки є звернення до загальнолюдських тем, таких, як зміна системи 

цінностей у капіталістичному суспільстві, осмислення сенсу існування в 

глобалізованому світі тощо. 

З метою наочно продемонструвати стильові особливості новели в літературі 

арабських країн Перської затоки було проаналізовано репрезентативні твори починаючи 

від романтичних, закінчуючи модерністськими.  

Ключові слова: література арабських країн Перської затоки, еволюція новели, 

просвітництво, романтизм, реалізм, магічний реалізм, модернізм, жіноча новелістика, 

експериментаторство, потік свідомості, монтаж, внутрішній монолог, ретроспекція. 
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SUMMARY 

 

Subota I. The evolution of the Arabic short story in the Arabian Gulf in the 20th – the 

early 21st century – Qualifying scientific research as a manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Philology. Speciality 10.01.04 – “Literature of foreign 

countries” Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science 

of Ukraine. – Kyiv, 2020. 

This thesis examines the evolution of the short story genre in Arabian Gulf literature in 

the 20th – the early 21st century. As part of the investigation of the scientific problem, we 

examined the definition of the genre of the short story in Ukrainian, English, and Arabic studies 

of literature. The scholars refer to distinctive features of the short story genre its laconicism, 

lyricism, psychological component; the author’s immersion in the world of internal reflections, 

the tension of the plot. The distinctive feature of the short story is that it does not portray the 

event but the impression of it. 

In Arabic studies of literature, the Arabic term al-qiṣṣah al-qaṣīrah (literally ‘short 

story’) corresponds to the English term short story. The formation of this term took place at the 

beginning of the 20th century. After studying the definitions of the genre al-qiṣṣah al-qaṣīrah 

given by Arab literary critics, we have convinced that it has the same features as the short story 

genre in English and Ukrainian literature. It is worth mentioning that Arab writers rely on the 

works of European literary critics when defining the features of the short story genre. 

We considered it necessary to examine the definitions of a new genre in Arabic 

literature – al-qiṣṣah al-qaṣīrah ğiddan (literally ‘very short story’) given by Arabic scholars. 

One should distinguish al-qiṣṣah al-qaṣīrah ğiddan from the short story despite some 

similarities between these two genres of modern Arabic literature. Among distinguishing 

features of this genre are its small volume (from half a page to several sentences) and the wide 

use of tropes and allegorical images. 

The study of Arabic narrative tradition showed that the short story in Modern Arabic 

literature has been developing on a rich ground. One can find in Medieval Arabic literature 
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some prose genres that we can consider them the forerunners of the modern short story: 

musāmarah, ḥikāyah, nawādir, sīrah, qiṣṣah, makāmah. We should admit that the use of the 

makāmah form by modern Arab writers became the first step to the formation of the Arabic 

short story. 

In this study, attention was paid to the historical, thematic and stylistic development of 

the short story in Egypt and the Levant since the Arab short story originated and evolved there 

much earlier and largely determined the development of the short story genre in the Arabian 

Gulf. Furthermore, we ascertained that the Arabic short story developed under the significant 

influence of Russian, French and English literature. The review of the typology of the Arabic 

short story in Egypt and the Levant showed that Arab writers were well acquainted with 

European literature. The Arabic short story developed from sentimental romanticism to realism 

and modernism. 

The rapid social transformations, the modernization of education, and the growth of the 

press created favourable conditions in which a new generation of writers appeared, and became 

the pioneers of the short story genre in the Gulf countries. The development of the prose was a 

result of the prosperity of the press, as the first prose works and critical articles appeared in the 

press. Moreover, the journalists were the first who turned to the new genre.  

According to the time and specifics of the formation and development of the short story 

in the Arabian Gulf, we proposed a periodization of the short story evolution in the literature 

of the region. Thus, the first stage in the development of the genre of the short story in the 

literature of the Gulf is its formation in Kuwait, Bahrain, and Saudi Arabia in the late 20s and 

50s of the 20th century. 

In Kuwait, Bahrain, and Saudi Arabia the short story genre was forming in the late 20s-

50s of the 20th century. In the UAE, Oman, and Qatar the genre of the short story formed in 

the 60s-70s of the 20th century and reached its artistic maturity in the 80s of the 20th century. 

Thus, one can observe the phenomenon of the rapid development of prose in the UAE, Qatar, 

and Oman, which was forming not only under the influence of Arabic and Western prose but 

also under the influence of the literature of neighbouring Gulf countries. 
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In the 1940s and 1950s, romanticism became widespread in Kuwait, Bahrain, and Saudi 

Arabia, and remained the leading trend until the 1970s. In the 1960s and 1970s, writers turned 

to realism, in the late 1970s and the 1980s – to modernism. A notable feature of the short story 

of the ‘80s and ‘90s is the coexistence of realistic and modernist trends. Short stories of these 

decades are featured by immersion in the inner world of the individual; depicting the loss of 

identity; feelings of confusion; anxiety and alienation. Writers have turned to such artistic 

methods as magical realism, symbolism, surrealism, expressionism, impressionism, 

existentialism, refusing the traditional narrative structure and use artistic techniques of 

montage, the stream of consciousness, retrospection etc. 

In the United Arab Emirates, Qatar and Oman, the romantic trend developed in the 60s 

and 70s, and the trends of realism and modernism established in the 80s and 90s. 

Since women writers made a significant contribution to the literary process and the 

development of the short story, in particular, we examined the female short story at the stage 

of its formation and artistic maturity in a separate chapter. 

The starting point for the development of women’s literature in the Gulf countries was 

the 1950s–1960s, which was the result of their access to education. In the UAE, Qatar and 

Oman, we can see a significant rise in women’s prose in the 1980s. The short story became the 

most suitable genre for expressing feelings. A common feature of modern women’s short 

stories in the Arabian Gulf is the inclination to modernism. Female writers create modernist 

short stories in which there is no chronotope; short stories that have an internal plot and use 

narrative techniques of the stream of consciousness, montage, polyphony, etc. 

According to the set tasks, we studied the evolution of problems in the short story of 

the Gulf and identified the most common themes at the stage of its formation and maturity. 

One of the most common themes in the Gulf short stories is the critique of traditions 

that restrict women’s rights. This topic is relevant at all stages of the short story's development 

and predominates in women’s short stories. Women who received a good education, very often 

in European universities, began to resort to writing short stories as a means of fighting for their 
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rights. Literary creativity becomes a kind of therapy from the psychological oppression they 

experience in a conservative society. 

As a result, of the rapid industrialization, modernization, and Westernization of the Gulf 

society, the motive of nostalgia became widespread in the short stories of Gulf writers. The 

characters try to find their place in a rapidly changing reality, contrasting it with the past. A 

significant role in the works of writers plays the sea as a symbol of the past. The sea becomes 

for the characters a place of escape from everyday reality. At the same time, the new oil 

generation, who have already grown up in new circumstances, have lost connection with the 

past and its values. This generation has a different, globalized world-view. That is why writers 

pay significant attention to the past – beliefs, traditions, social order, and warm relations 

between people. Writing about their past, they try to preserve their cultural memory and identity 

in today’s globalized world. 

As a result of social transformations and transition to the relations "citizen-state" the 

value of the family lessens and appears new phenomena represented in short stories. Among 

new are a transformation of family values; absolutization of money; reduction of father’s 

power; conflict of generations; interaction with emigrants who bring their traditions, a 

description of their hard life. Another common feature of all Gulf short stories is the appeal to 

universal themes, such as changing the values in a capitalist society, understanding the meaning 

of existence in a globalized world, etc. 

To demonstrate the stylistic features of the short story in the Arabian Gulf, we have 

analysed selected short stories from the romantic one to the modernistic. 

Keywords: literature of Arabic countries in the Arabian Gulf, evolution of short story, 

enlightenment, romanticism, realism, magical realism, modernism, women’s short stories, 

experimentation, the stream of consciousness, montage, internal monologue, retrospection. 
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ВСТУП 

 

У XX ст. в арабській літературі, дещо пізніше, ніж в західних літературах, 

розвивається жанр новели, який поступово завойовує всі країни арабського світу від 

Єгипту та країн Леванту1 до країн Перської затоки та Магрибу. Література країн 

Перської затоки стає органічною частиною сучасної арабської літератури, попри те, 

що культурне відродження в цих країнах відбувалося значно пізніше, ніж в Єгипті та 

країнах Леванту. Проте за досить короткий час література регіону Перської затоки 

зайняла своє місце на арабській літературній арені. Швидкий розвиток новели в 

Кувейті, Бахрейні, Саудівській Аравії, ОАЕ, Омані, Катарі корелюється з 

економічним розвитком цих країн. Каталізатором культурних процесів стало 

отримання ними незалежності та надходження значних прибутків від видобутку 

нафти в ІІ пол. XX ст. Результатом чого стали суспільно-політичні зміни, розвиток 

освіти й преси, індустріалізація, модернізація суспільства. Кількість освіченого 

населення швидко зросла завдяки відкриттю середніх та вищих навчальних закладів 

європейського зразка. Отримали доступ до освіти й долучилися до участі в 

суспільному та культурному житті регіону жінки. Їх з’являється дедалі більше серед 

письменників, які пробували свої сили в новелістиці. Ще одним фактором, який 

сприяв розвитку прози, є увага урядів до питань розвитку культури й літератури. В 

цих країнах набуло поширення відкриття культурних і літературних клубів, які 

заохочували творчу молодь до письма, запровадження літературних премій, 

проведення літературних конкурсів.  

Актуальність дослідження. Дисертацію присвячено еволюції новели в 

літературі арабських країн Перської затоки XX – поч. XXІ ст. Новітня література, а 

надто новелістика, практично не вивчена на Заході. Ця тема становить лакуну і в 

українському літературознавстві. Увагу поодиноких закордонних дослідників 

                                                           
1 Загальна назва країн, розташованих у східній частині Середземномор’я. У дисертації під цією назвою ми маємо на 

увазі Сирію, Ліван, Палестину. 
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література арабських країн Перської затоки привернула порівняно недавно, передусім 

через те, що ще доволі молода, проте розвивається швидкими темпами: письменники 

регіону здобувають визнання у світі, все частіше отримують престижні арабські та 

міжнародні премії. Дослідження новелістики арабських країн Перської затоки також 

є ключем до розуміння ментальної та культурної своєрідності цього регіону, з 

країнами якого Україна активно розвиває відносини. 

Першим внеском у дослідження літератури арабських країн Перської затоки 

стала дисертація Ахмеда Аббаса Мухаммеда «Новеллистика арабских стран 

Персидского залива», 1992 р. [31], в якій він дослідив проблематику та художні 

особливості новели в деяких країнах Перської затоки. Втім у дисертації зовсім не 

досліджено новелу Оману й нешироке висвітлення отримала новела Катару, оскільки 

в цих країнах формування і розвиток жанру новели відбувалися в останній чверті XX 

ст. Значний внесок в дослідження історії літератури арабських країн Перської затоки 

зробила польська дослідниця Барбара Міхалак-Пікулска. Вона присвятила низку 

монографій поезії та прозі цього регіону [81–84]. У працях «Modern Poetry and Prose 

of Oman», 2002 р. та «Modern Poetry and Prose of Bahrain», 2006 р. Б. Міхалак-Пікулска 

розглядає тенденції розвитку поезії, становлення та розвиток жанрів новели та роману 

в Омані та Бахрейні. У книзі «Modern literature of the United Arab Emirates», 2010 р. 

висвітлює розвиток поезії, новели та театру в ОАЕ. Кувейтській новелі присвячена 

праця Барбари Міхалак-Пікулскої «The contemporary Kuwaiti short story in peace time 

and war, 1929–1995». Прозу арабських країн Перської затоки досліджує шведська 

арабістка Гейл Рамсі у статтях [88–92], в яких розглянула: творчість вибраних 

письменниць країн Перської затоки («Styles of expression in women’s literature in the 

Gulf», 2006 р.); літературні стилі деяких бахрейнських прозаїків («Symbolism and 

Surrealism in Literature from Bahrain», 2005 р.); поширені персонажі в новелістиці 

Оману та ОАЕ («Global heroes and local characters in short stories from the United Arab 

Emirates and the Sultanate of Oman», 2006 р.). Корейська дослідниця Ан Чі Хо Діану у 

статті «Contemporary Short Stories by Kuwaiti Women: A Study of Their Social Context 
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and Characteristics», 2003 р. [72], дослідила становлення жіночого руху в Кувейті та 

розвиток жіночої новели, визначила основні постаті кувейтської жіночої прози, 

проаналізувала проблематику їхніх творів. Значну увагу кувейтській жіночій прозі 

приділив Ісхак Тіджані у праці «Male domination, female revolt : race, class, and gender 

in Kuwaiti women’s fiction» [96], в якій вивчив становлення прози в Кувейті та 

розвиток жіночої прози, її проблематику. Російський дослідник М.Н. Суворов 

опублікував декілька статей, присвячених літературі країн Перської затоки [51-55]. В 

них автор висвітлив специфіку просвітницького етапу у розвитку художньої прози та 

функціонування реалізму та модернізму у літературі арабських країн Аравії й 

дослідив малу та велику прозу ОАЕ від її зародження до зрілого періоду розвитку. 

Однак вище названі праці лише фрагментарно розкривають деякі аспекти 

розвитку новели в окремих країнах досліджуваного нами регіону й не дають повного 

уявлення про еволюцію новели в літературі арабських країн Перської затоки у ХХ – 

поч. ХХІ ст. 

Зв’язок дослідження з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження виконане на кафедрі мов і літератур Близького та Середнього Сходу 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 

межах наукової теми Інституту філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка «Україна і сучасний світ: міжмовний та міжкультурний 

діалог» (номер державної реєстрації – 16 БФ 044-01).  

Мета дослідження – висвітлити процес становлення та еволюцію жанру новели 

у країнах Перської затоки у XX–XXI ст., визначити проблематику та стильові 

тенденції розвитку новели в еволюційному аспекті. 

Поставлена мета зумовила необхідність розв’язання таких завдань:  

- висвітлити основні підходи до вивчення жанру новели в українському та 

арабському літературознавстві та визначити ознаки жанру новели, які відрізняють 

його від інших малих прозових форм;  
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- з’ясувати специфіку оповідної традиції в арабській літературі як підґрунтя, на 

якому виникла сучасна арабська новела; 

- проаналізувати особливості зародження арабської новели та розглянути її стильову 

типологію; 

- окреслити передумови становлення та розвитку нової літератури в арабських 

країнах Перської затоки; 

- дослідити становлення та функціонування жанру новели в арабських країнах 

Перської затоки в еволюційному аспекті;  

- визначити місце жіночої новелістики в літературному процесі арабських країн 

Перської затоки; 

- визначити еволюцію проблематики новели в арабських країнах Перської затоки; 

- простежити стильові тенденції розвитку новели на етапах становлення і художньої 

зрілості. 

Об’єктом дослідження є новелістика країн Перської затоки у XX–XXI ст. 

Предмет дослідження становить еволюція жанру новели в країнах Перської 

затоки, проблематика та стильові особливості новелістики в еволюційному аспекті. 

Матеріалом дослідження служать антології та новелістичні збірки Лейли аль-

‘Усман, Сурайї аль-Баксамі, Даляль Халіфи, Мухаммада ‘Абд аль-Маліка, Фавзії 

Рашід, Су‘ад ’Аль Халіфи, Нури ’Аль Са‘ад, Сулеймана аш-Шатті, Юніса аль-Ахзамі, 

Нумейїра бен Саліма ас-Са‘іда та ін. 

Методи дослідження зумовлені його метою й завданнями. У процесі аналізу 

еволюції новели в літературі арабських країн Перської затоки використано як 

загальнонаукові, так і спеціальні літературознавчі методи. Дослідження базоване на 

загальнонауковій методиці спостереження, аналізу, узагальнення та застосовано 

описовий метод – із метою окреслення тематично-стильових ознак прозових текстів; 

культурно-історичний метод – для окреслення чинників літературного процесу; 

біографічний метод – для виокремлення біографічних елементів; компаративний 

метод – для вивчення процесів взаємозв’язку, взаємодії та взаємовпливів арабських 
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національних літератур; метод наратологічного аналізу – для диференціації означених 

типів нарації.  

Теоретико-методологічним підґрунтям дослідження є праці українських та 

закордонних науковців. Загальнотеоретичні засади роботи ґрунтуються на працях 

І. А. Бехти, Т. Ваді, Ф. М. Білецького, І. В. Бурлакової, І. Денисюка, О. П. Колінько, 

К. М. Кісліцина, К. Коваленка, Т. В. Коноваленко, С. В. Ленської, 

Е. М. Мелетинского, І. Могілея, О. А. Росстальної, В. П. Скобелева, 

Б. В. Томашевського, В. В. Фащенко, Н. С. Ференц, В. В. Хоміченко, О. О. Юрчука, 

Дж. Хамдаві, Х. А. аль-Юсуфа. 

Дослідження становлення і розвитку арабської новели проведені у працях 

Е. А. Алі-заде, Р. Алена, А. А. Долініної, Дж. Бругмана, В. Н. Кірпіченко, 

В. В. Сафронова, Н. А. Успенської, М. Міннуно, С. Хафеза, І. Харрата, Ю. аш-Шаруні 

та ін. 

Література арабських країн Перської затоки висвітлюється у працях 

Т. А. Вавічкіної, Ю. Е. Власової, Є. В. Кухаревої, В. А. Шагаля, Р. Ашур, Ф. Дж. 

Газуля, Р. Л. Торстріка, В. С. Хассана та ін. 

Новелістика арабських країн Перської затоки стала об’єктом уваги таких 

дослідників, як А. А. Мухаммед, Х. аль-Санусі, Ан-Чі Хо Діану, І. Тіджані, І. М. аль-

Хазімі, І. А Хаттаб, Б. Міхалак-Пікулска, Г. Рамсі, М. Н.Суворов.  

При виявленні стильових особливостей новелістики письменників Перської 

затоки важливе значення мали праці Н. Аль Саад, І. Абдалли, Х. аль-Хазімі, 

М. Ф. аль-Аджамі, М. аль-Атаві, К. А. ан-Надаві, С. аш-Шатті, Бу Ш. ар-Рашіда, 

Н. ар-Румі, І. А. Гулюма, А. Халіфа, М. Мурушійя, С. Хафеза, М. М. Саліма, І. Ф. 

Хусейна та ін.  

Наукова новизна дослідження визначається тим, що вперше здійснене 

комплексне дослідження новелістики арабських країн Перської затоки: 1) 

схарактеризовано процес культурного ренесансу в арабських країнах Перської затоки; 

2) запропоновано періодизацію розвитку жанру новели в літературі арабських країн 
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Перської затоки; 3) окреслено тенденції становлення та еволюції новели в літературі 

арабських країнах Перської затоки; 4) визначено роль жінки в розвитку новели в 

літературі арабських країн Перської затоки та схарактеризовано здобутки жіночої 

новелістики; 5) проаналізовано репрезентативні твори новелістів арабських країн 

Перської затоки ХХ – поч. ХХІ ст.; 6) встановлено ідейно-тематичні та стильові 

особливості новелістики в арабських країнах Перської затоки в еволюційному аспекті. 

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що запроваджений у ньому 

вперше до наукового обігу матеріал становить значний внесок у вивчення 

проблематики формування і розвитку сучасних літературних процесів у країнах 

Арабського Сходу; запропонований в дослідженні підхід до аналізу еволюції жанру 

новели в різних країнах Перської затоки може послужити основою для подальшого 

комплексного дослідження окремих жанрів у сучасній літературі інших арабських 

країн. 

Практичне значення роботи зумовлене тим, що впроваджений новий фактаж 

для дослідження арабської новелістики в країнах Перської затоки може бути 

використаний у викладанні обов’язкових дисциплін і спецкурсів з арабської 

літератури, при написанні підручників і навчальних посібників, профільних видань та 

у розробці навчальних програм. 

Особистий внесок здобувача полягає у здійсненні комплексного аналізу 

новелістики письменників країн Перської затоки з позиції проблематики та стильових 

особливостей. Усі теоретичні та практичні результати, що виносяться на захист, 

отримані авторкою самостійно. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

наукової праці представлено в доповідях на таких конференціях міжнародного рівня: 

1) Міжнародний літературно-критичний онлайн-проєкт культурної організації 

«Катарський форум для авторів» при Міністерстві культури і спорту Катару під 

назвою «Читай мене. Я – книга» (21.06.2020); 2) Міжнародний близькосхідний 

конгрес (мова, історія та література) (Анкара, Туреччина 2017); 3) Перша міжнародна 
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конференція з історії арабської літератури (Київ, 2015 р.); 4) Друга міжнародна 

конференція з історії арабської літератури (Київ, 2016 р.); 5) Третя міжнародна 

конференція з історії арабської літератури (Київ, 2017 р.); 6) Четверта міжнародна 

конференція з історії арабської літератури (Київ, 2019 р.); 7) Міжнародна наукова 

конференція “XXІI Сходознавчі читання А. Кримського” (Київ, 2018 р.); 8) І 

Міжнародна науково-методична конференція “Сходознавство. Актуальність та 

перспективи” (Харків, 2020 р.); 9) Міжнародна наукова конференція «Історична 

пам’ять і сучасність: дискурсивні проєкції (до 100-річчя Акту злуки)» (Київ, 2019 р.); 

10) Міжнародна наукова конференція «Мовно-культурна ідентичність у контексті 

філологічних студій (Київ, 2017 р.); 11) Міжнародна наукова  конференція Україна – 

Європа – Схід: Проблеми та перспективи сучасної гуманітаристики (до 90-річчя від 

дня народження Ярослава Дашкевича) (Львів, 2016 р.); 12) Міжнародна наукова 

конференція «Україна і сучасний світ: міжмовний та міжкультурний діалог» (Київ, 

2016 р.); 13) Міжнародна конференція «Мови та літератури в глобалізованому світі: 

взаємодія та самобутність» (Київ, 2012 р.); 14) Міжнародна наукова 

конференція «XV сходознавчі читання А. Кримського» (Київ 2011 р.);  

Також основні положення та результати наукової праці представлено в 

доповідях на таких конференціях всеукраїнського рівня: 1) Всеукраїнська наукова 

конференція «Ярослав Дашкевич та українське сходознавство» (Львів, 2011 р.); 2) ІІI 

Всеукраїнські наукові читання за участю молодих учених «Філологія початку XXІ 

сторіччя: традиції та новаторство» (Київ, 2019 р.); 3) ІІ Всеукраїнські наукові читання 

за участю молодих учених «Філологія початку XXІ сторіччя: традиції та новаторство» 

(Київ, 2018 р.); 4) І Всеукраїнські наукові читання за участю молодих вчених 

«Філологія початку XXІ сторіччя: традиції та новаторство» (Київ, 2017 р.); 5) 

Всеукраїнські наукові читання за участі молодих учених «Дух нового часу у дзеркалі 

слова і тексту» (Київ, 2015 р.); 6) Всеукраїнська наукова конференція за участю 

молодих учених «Людина і соціум у контексті проблем сучасної філологічної науки» 

(Київ, 2012 р.) та ін. 
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Публікації. За результатами дослідження опубліковано 21 наукову працю 

загальним обсягом 6,76 д.а. – 13 одноосібних наукових статей, у тому числі 8 у 

фахових виданнях (3,8 д.а.) і 1 – в іноземному науковому виданні (0,6 д.а.), 2 – в інших 

виданнях (1 д.а.), 2 – у збірниках за матеріалами конференцій (0,87 д.а.) та 8 тез 

доповідей на наукових конференціях (0,49 д.а.). 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається із вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел, який налічує 203 позиції, з них 136 – 

іноземними мовами, додатку А. Обсяг основного тексту дисертації складає 194 

сторінки, загальний обсяг роботи – 233 сторінки. 
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РОЗДІЛ І. ЖАНР НОВЕЛИ ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ У 

ЗАХІДНОМУ Й АРАБСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ 

 

1.1. Визначення жанру новели та його ознак у західній та арабській 

літературознавчій науці 

У сучасній теорії літератури новела розглядається як малий епічний жанр 

художньої літератури, на відміну від роману як великого епічного жанру і повісті як 

епічного твору середньої жанрової форми [56, с. 271]. У Літературознавчому 

словнику-довіднику подано таке визначення новели: «Новела (італ. novella – новина, 

від лат. novellus – новітній) – невеликий за обсягом прозовий епічний твір про 

незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом, сконденсованою та яскраво 

вималюваною дією» [28, с. 510]. Ключовими ознаками новели вважають лаконізм, 

яскравість і влучність художніх засобів. «До композиційних канонів новели належать: 

наявність строгої та згорненої композиції з яскраво вираженим композиційним 

осередком (переломний момент в сюжеті, кульмінаційний пункт дії, контраст чи 

паралелізм сюжетних мотивів і т.д.), перевага сюжетної однолінійності, зведення до 

мінімуму кількості персонажів. Персонажами новели є особистості, як правило, 

цілком сформовані, що потрапили в несподівані життєві обставини. Автор у новелі 

концентрує увагу на змалюванні їх внутрішнього світу, переживань і настроїв» [там 

само].  

Як зазначає дослідниця української малої прози С. Ленська, класичне 

визначення новели як «нечуваної події» було сформульоване Й.-В. Гете. У «Розмовах 

німецьких біженців» (1794) німецький письменник і мислитель виділив три типи 

новели: 1) та, що спирається на дотепний поворот сюжету; 2) являє собою оповідь про 

веселі недоречності та комічні метаморфози; 3) тип, що відкриває на мить «людську 

натуру та її сокровенні глибини», що споріднює її з сучасною новелою. В Україні 

першим до вивчення новелістики звернувся у своїх теоретико-літературних працях І. 

Франко, а надалі значний внесок у дослідження цієї проблематики зробили такі 
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дослідники, як: О. Бровко, Л. Гаєвська, І. Денисюк, О. Єременко, Ю. Ковалів, О. 

Колінько, Є. Мелетинський, Л. Рева, Ф. Погребенник, В. Фащенко та ін. [27, с. 28]. 

Однією з актуальних теоретичних проблем у галузі малих епічних жанрів є 

розмежування новели та оповідання. До недавнього часу в російському та 

українському літературознавстві панувала думка, згідно з якою ці два поняття 

ототожнювали. Так, зокрема, вважав видатний російський літературознавець Б. 

Томашевський, який зазначав, що «оповідання» (рос. «рассказ») – російський термін 

для новели [57, с. 243]. За спостереженням О. Колінько, термін «новела» важко 

приймали  в російському й українському літературному просторі, до того ж російські 

й українські письменники кінця XIX – початку XX ст. довгий час не вбачали між 

новелою й оповіданням жодної різниці [19]. Проте навіть в останній чверті XX ст. 

деякі теоретики продовжували вказувати на відсутність підстав розрізняти вказані 

поняття. Так, В. Скобелєв, поділяючи думку Б. Томашевського, Ю. Тинянова, Л. 

Тимофєєва та ін., писав про те, що «немає типологічно значущих жанротворчих ознак, 

що дозволяють розмежувати новелу й оповідання стосовно одне одного» [37, с. 243]. 

На думку В. Фащенко, «між оповіданням і новелою немає кардинальної китайської 

стіни. І даремно її будувати, бо старе оповідання і пізніша новела в українській 

літературі – не принципово різні жанри, а своєрідні жанрові варіанти стислого 

розповідного епосу» [60, с. 170]. Ототожнення цих жанрів і досі іноді трапляється [56, 

с. 271]. 

Однак ми поділяємо думку тих дослідників, які вважають за необхідне ці 

поняття чітко розмежовувати. Спробуємо визначити основні критерії, за якими це 

варто робити.  

Доречно у цьому контексті навести міркування О. Білецького: «…Дехто з 

літературознавців терміни «новела», «оповідання» розглядає як однозначні. 

Зближення цих понять є закономірним. Хоча вони й не тотожні, проте дуже близькі 

між собою: в основі і новели, і оповідання лежить один, рідше кілька епізодів з життя 

людини, сюжет відзначається простотою, коло дійових осіб обмежене, воно може 
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бути зведене до однієї особи. І все ж, на відміну від новели, в оповіданні зображується 

більш повсякденне життя, типові побутові взаємини між людьми. <…> Оповіданням 

стали називати невеликий епічний твір, в якому змальовуються окремі епізоди з життя 

людей, а розповідь ведеться в причинно-часовій послідовності й в порівнянні з 

новелою більш докладно. В оповіданні значну увагу приділяють зображенню подій та 

обставин, різним описам, чого новела не терпить…» [цит. за: 56, с. 274]. 

Як зазначено в Літературознавчому словнику-довіднику, оповідання 

відрізняється від новели «більш виразною композицією, наявністю описів, роздумів, 

відступів. Конфлікт в оповіданні, якщо є, то не такий гострий, як у новелі» [28, с. 522].  

В. Фащенко називає незмінною, канонічною ознакою новели лаконізм: 

«Стислість – це те, що зберігається в новелі як жанрова ознака на всіх етапах її 

розвитку. Вона криється в самому способі бачення світу й зіткнення граней буття» 

[60, с. 159]. На думку Є. Мелетинського, оповіданню меншою мірою, ніж новелі 

притаманна жанрова структурованість, натомість більшою – екстенсивність викладу 

[29, с. 5]. 

Жанровизначальним чинником, який відокремлює новелу від оповідання, 

Ф. Білецький уважав співвідношення ліричних та епічних елементів: «В оповіданні 

здебільшого переважає епічне начало над ліричним, в новелі – навпаки, провідним, 

переважаючим є ліричне начало. Ліризм – характерна риса новели» [цит. за: 7, с. 17]. 

Ще одним чинником розрізнення двох жанрів, на думку дослідника, є психологізм: 

«У психологічних новелах потоку свідомості чи близьких до них творах з викладовою 

формою внутрішнього монологу витіснений образ об’єктивного оповідача, відсутнє й 

обрамування, немає експозиції, усунені навіть і персонажі – залишено одного 

ліричного героя: його душа, надмірно розростаючись, неначе завойовує всю площу 

новели» [там само].  

І. Бурлакова визначає такий перелік жанрових ознак новели: виключність події, 

що перебуває у фокусі письменницької уваги, гострота сюжетної побудови, 

несподіваність фіналу, сконденсованість слова і, як правило, вже сформовані 
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характери, що виключає доцільність звертання до вставних елементів, паралельних 

сюжетів та епізодів. Поворотним моментом для новелістичного мислення є не сама 

подія, а враження від неї, наголос на афекті [5]. 

Як основний жанровий маркер новели дослідники виділяють пуент – 

«композиційний прийом, що водночас актуалізує смислове ядро сюжету і демонструє 

письменницьку майстерність його зображення» [27, с. 33]. Взагалі пуент (фр. pointe 

[pwɛ͂t] – вістря, гострий кінець, лезо) – це гостродраматичне завершення ліричного 

сюжету у ліричному (драматичному чи епічному) творі [28, с. 580]. На думку 

С. Ленської, цим терміном позначають «фінальну зміну точки зору (героя, читача) на 

вихідну сюжетну ситуацію, причому цей поворот може бути пов’язаний із новою, 

несподіваною подією, котра явно суперечить логіці попереднього сюжетного 

розгортання» [27, с. 33]. 

Отже, аналізуючи, можна підкреслити, що новела від оповідання відрізняється 

меншим обсягом, лаконізмом і стислістю викладу, чітко визначеною композицією, 

динамічним розгортанням сюжету, нестандартним характером описуваної події й 

несподіваною кінцівкою. У цьому жанрі немає місця розлогим описам, відступам від 

головної сюжетної лінії та авторським роздумам, нехай і вкладеним в голови 

персонажів. 

Хоча зародження новели як самобутнього жанру з чітко окресленим колом 

відмітних художніх ознак часто пов’язують з епохою Відродження, генеза цієї 

художньої форми, як вважають багато дослідників, сягає більш ранніх часів. «Новела 

як коротке розважальне оповідання про реальні або правдоподібні події, виникла в 

Греції, як гадають, ще в догомерівську епоху, внаслідок впливу літературної традиції 

Сходу, де цей жанр був у широкому вжитку» [56, с. 271]. В епоху Відродження новела 

– це невеличке оповідання, нерідко з гумористичним чи сатиричним забарвленням, 

що передавало «новини дня» (звідси назва жанру). «Декамерон» Дж. Боккаччо є 

характерним циклом новели тієї доби [28, с. 510]. 
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В англомовному літературознавчому просторі на позначення творів малої 

епічної форми використовують термін short story – англійський еквівалент 

українських термінів «новела» і «оповідання». Як зауважує дослідниця цього жанру 

О. Росстальна, словосполучення «short story» як визначення літературного жанру в 

західному літературознавстві утвердилося у 80-ті роки XIX ст. у зв’язку з широким 

розповсюдженням в американській літературі [35, с. 32]. Едгар По, письменник і 

теоретик цього жанру, головним у новелі вважав принцип «єдності ефекту та 

враження», якому підпорядковані всі структурні елементи твору. Критеріями 

досконалості побудови новели, на його думку, є «єдність і цілісність»: у творі не 

повинно бути жодного епізоду, деталі чи навіть слова, які б не сприяли досягненню 

задуманого ефекту [там само].  

Про «єдність враження» як одну з визначальних ознак short story говорив і 

англійський критик Брандер Метьюс, який у праці «The Philosophy of Short Story» 

(1884) запропонував розгорнуте визначення цього жанру та обґрунтував його 

відмінності від роману (novel) і повісті (novelet). На його думку, «єдність враження» 

досягається тим, що в основі новели лежить яскрава подія чи надзвичайні обставини. 

Обов’язковою складовою творів цієї жанрової форми критик визнавав динамічний, 

але разом з тим строгий та закінчений сюжет, стислість та лаконізм поетики. 

Цілісність враження досягається завдяки тому, що в новелі зображується тільки одна 

подія, один характер, одне почуття чи низка почуттів, викликаних однією подією [там 

само].   

Франк О’Коннор у праці «The Lonely Voice» визначає новелу як сучасну 

художню форму, що краще, ніж поезія чи драма може передати ставлення автора до 

життя, а також як жанр, найпридатнішій для зображення турбот самотніх, зневірених 

маргіналів [77, с. 24–25]. 

В арабському літературознавстві англійському терміну «short story» повністю 

відповідає словосполучення al-qiṣṣah al-qaṣīrah «القصة القصيرة» (досл. «коротке 

оповідання»). Менш поширеним є термін al-’uqṣūṣah «األقصوصة» («коротке 
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оповідання»). Цей термін є новим в арабському літературознавстві й не є усталеним 

на відміну від терміна al-qiṣṣahal-qaṣīrah [161, с. 163]. 

У словнику літературознавчих термінів, виданому Академією арабської мови в 

Каїрі, подається таке визначення al-qiṣṣah al-qaṣīrah: «новела – розповідний жанр, в 

якому наратор викладає певну історію, обсягом від пів сторінки до десяти сторінок. 

Кількість персонажів, описи та детальний виклад в новелі обмежені. Певна подія, 

момент чи спостереження персонажа є єдиним центральним елементом, навколо 

якого об’єднуються інші. Для новели властива поетична сконденсованість» [168, с. 

115].  

Варто зауважити, що арабські літератори, даючи визначення новели, 

спираються на праці західних дослідників. Можемо це спостерігати й у книзі Юсуфа 

аш-Шаруні, присвяченій еволюції жанру новели в єгипетській літературі. В розділі, в 

якому автор розкриває художні особливості новели, він згадує вимоги до написання 

новели, визначені Едгаром По, серед яких: невеликий обсяг твору, «єдність 

враження», обмежена кількість персонажів. Щодо часу в новелі, то аш-Шаруні 

зазначає, що новела – «це точка зустрічі теперішнього, минулого й майбутнього». 

Письменник наголошує, що предметом зображення новели є «не успіх, а навпаки: 

пригнічення, поразка, розгубленість, страх», тому, підтверджуючи тезу Франка 

О’Коннора, він стверджує, що новела – це «мистецтво про самотність і 

відстороненість» [136, с. 34–35]. 

Розглянемо визначення цього жанру, запропоновані іншими арабськими 

літераторами.  

Єгипетський дослідник Тага Ваді (1937–2008) дає таке визначення: «Новела – 

літературний прозовий твір, що висвітлює якийсь фрагмент із життя людини. Це 

мистецьке явище, яке базується на концентрації та сконденсованості при описі одного 

фрагменту. Цей фрагмент в часових рамках може тривати години, дні, тижні, а, 

можливо, місяць і більше. Однак новеліст не заглиблюється в деталі, як романіст, а 

заглиблюється в ситуацію, яку зображує, щоб викликати у читача сильні емоції. 
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Сконцентрованість та напруга новели покликані компенсувати її малий обсяг. В 

цьому полягає основний виклик перед новелістом, адже новела, як вірш, має будити 

думку і навіювати психологічний настрій. Автор повинен використовувати точну 

мову, уникаючи зайвих слів і речень; новела, як і касида, створює єдність естетичного 

враження, яке залишиться у пам’яті естета» [161, с. 159–160]. 

Марокканський літературознавець Ахмад аль-Мадані вважає, що «новела 

зображує фрагмент з життя, висвітлюючи його сторони, або глибоко досліджує 

момент чи ситуацію, залишаючи єдине враження та певний слід в душі читача. При 

цьому новелі притаманні лаконізм та сконденсованість та інші художні засоби, які 

складають основу структури новели. Обов’язковою ознакою новели є художня 

єдність. Новела має здатність через навіювання впливати на внутрішній світ читача, в 

чому наближається до поезії» [цит. за: там само, с. 161]. Слід зазначити, що у 

наведеному визначенні Ахмад аль-Мадані використовує обидва терміни: « القصة

 .як повні синоніми «األقصوصة» та «القصيرة

Необхідно зауважити, що в арабській літературі у 90-х роках XX ст. виник новий 

малий епічний жанр – al-qiṣṣah al-qaṣīrah ğiddan («القصة القصيرة جدا» – досл. «дуже 

коротке оповідання»), який слід відрізняти від жанру новели, попри певну подібність 

їхніх ознак. З самої назви жанру зрозуміло, що творам цього жанру характерний вкрай 

малий обсяг, що становить декілька речень. За визначенням Джаміля аль-Хамдаві, «al-

qiṣṣah al-qaṣīrah ğiddan – це «новий літературний жанр, для якого властивий малий 

обсяг та інтенсивне навіювання, прямий та опосередкований символізм, застосування 

натяків, експериментаторство, динамічність, напруження, критичність ситуацій і 

подій, а також лаконічність вираження думки та використанням еліпсисів. Це нове 

художнє письмо характеризується відходом від прямої оповіді до оповіді 

метафоричної…» [150, с. 8]. Такі дослідники, як Юсуф Хатіні, Джасім Хальф Ільяс 

вважають, що цей жанр виник на плідному ґрунті народної оповідної традиції, 

зокрема таких жанрів як ḫabar, ḥikma, nādira та ін. [156]. Джаміль Хамдаві поділяє їх 

думку, вважаючи, що al-qiṣṣah al-qaṣīrah ğiddan – це новий літературний жанр, що 
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виник в сучасному арабському культурному середовищі при взаємодії з західною 

культурою, та черпаючи натхнення з давньої арабської оповіді [там само].   

Отже, з розглянутих у цьому підрозділі визначень, які подають українські, 

західні та арабські науковці, робимо висновок, що жанр новели – це усталений жанр 

у сучасній світовій літературі, який має свою історію становлення і вивчення. З вище 

викладеного можна виснувати, що під термінами «новела», «short story», «القصة القصيرة» 

мається на увазі один і той самий популярний на сьогодні жанр, який активно 

досліджують літературознавці з різних країн.  

 

1.2. Оповідна традиція в арабській літературі 

Упродовж століть в арабській літературі домінувала поезія. Новела в сучасному 

розумінні терміну з’явилася на Арабському Сході лише у XX ст., значною мірою під 

впливом західної літератури. Проте це не означає, що у арабів не було власних 

прозових жанрів, які могли б стати підґрунтям для розвитку нового жанру. Ба навіть 

більше, дослідники зазначають, що новела в західній літературі розвивалася під 

впливом арабських збірників оповідань, таких як «Каліла і Дімна», «Тисяча й одна 

ніч», маками [136, с. 54-57].  

Перш ніж розглянути фактори, які сприяли становленню жанру новели в 

сучасній арабській літературі, стисло зупинимося на тому, якою була національна 

традиція щодо малої епічної форми, яка, на думку арабських літературознавців, 

наклала свій відбиток на формування й подальший розвиток новели.  

Оповідна традиція в арабській культурі сягає ще доісламської доби, від якої до 

нашого часу збереглося чимало прислів’їв (مثل), разом з оповіданнями, що їх 

супроводжували й пояснювали значення (قصة المثل). Варто згадати й епічні оповіді про 

подвиги арабських племен і окремих героїв (قصص), що отримали назву «Дні арабів» 

 .зібрані у збірки Абу Убейдою, які, на жаль, не дійшли до нашого часу ,(«أيام العرب»)

Деякі перекази все ж увійшли у пізніші твори Ібн Абд Раббігі, Ібн аль-Асіра, Абу-ль-

Фараджа аль-Ісфагані та ін. Вони й стали підґрутнтям для розвитку розповідного 
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жанру в арабській літературі. Усна традиція переказів зберігалася протягом усього 

середньовіччя. На їх основі у пізньому середньовіччі виникли так звані «народні 

романи» – سير . 

Першим зразком художньої прози арабською мовою вважається перекладений 

Ібн аль-Мукаффою (724–759) з середньоперської мови твір «Каліла і Дімна», який мав 

індійське походження. Ібн аль-Мукаффа‘ першим проголосив принцип: «Розважаючи 

– навчай», основоположний для середньовічної арабської прози, основу якої складали 

«красномовне слово, влучний афоризм, коротке захопливе оповідання» [65, с. 226]. У 

1261 р. цей твір було перекладено іспанською мовою, а з іспанської – французькою. 

Дуже швидко збірка стала відомою у всій Європі як високий зразок дидактичної 

літератури.  

Ще одне середньовічне оповідання індійського походження, перекладене з 

арабської іспанською мовою у 1253 р., – «Оповідання про Сіндбада» («قصة السندباد»), в 

перекладі відоме як «Книга про підступи й хитрість жінок» [136, с. 54]. З іспанської 

цей твір був перекладений багатьма європейськими мовами. Він складається з 26 

оповідань, які обрамлені історією про правителя, чия дружина намагалася звабити 

його сина. Не отримавши бажаного, вона звинуватила його в домаганні. Правитель 

одразу хотів стратити сина, однак вирішив прислухатися до своїх трьох візирів, які 

порадили почекати сім днів, аби встановити, чи правдиве звинувачення. Отож, 

упродовж семи днів жінка розповідала правителю свої історії, які мали переконати 

його стратити сина, а сім візирів розповідали свої історії, в яких розкривали жіночі 

підступи й хитрощі. В результаті виявилося, що хлопець невинний. Арабський 

дослідник Юсуф аш-Шаруні вважає, що саме історії, розказані візирами, справили 

значний вплив на ранню європейську новелу, зокрема на Дж. Боккаччо, автора 

славетного «Декамерона», за сюжетом якого десятеро молодих флорентійців 

залишають охоплене чумою місто, оселяються на заміській віллі й протягом десяти 

днів розповідають цікаві і повчальні історії [там само, с. 54]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
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Третій за значенням твір, перекладений європейськими мовами з арабської, 

також давнього індійського походження (походить від переказів про Будду Ґаутаму) 

має назву «Повість про Варлаама та Іоасафа» (برلعام ويواصف). Ця повість була 

надзвичайно популярною серед мусульман, християн і юдеїв та перекладена 30 

європейськими мовами. 

Велику роль у формуванні арабської прози зіграв Абу Осман аль-Джахіз (775–

868) – видатний середньовічний арабський літератор і мислитель, який, як Ібн аль-

Мукаффа’, поєднував серйозне з кумедним. Серед його творів, що дійшли до нашого 

часу, привертає увагу «Книга про скупих» («كتاب البخالء»), яка одночасно належить до 

жанру адаба (виховна література) та художньої сатири. Ця книга становить збірку 

оповідань анекдотичного характеру, об’єднаних однією темою (або метою), 

визначеною письменником у вступі – розкрити спосіб мислення скнар, щоб їхні 

вчинки не вводили в оману людей. Цей твір є першим зразком арабської літератури, в 

якому автор намагався вникнути в психологію людини.  

Аль-Джахіза вважають засновником середньовічної арабської художньої прози. 

Його творам були притаманні простота і логічність, в них він «прагнув розкрити 

життєвий смисл зображуваних явищ, проникаючи в психологію своїх героїв і 

змальовуючи події та ситуації наочно, у формах реальної дійсності» [62, с. 16]. 

Творчість аль-Джахіза високо оцінювали середньовічні арабські літератори. Абу 

Хайян ат-Таухіді навіть присвятив письменнику твір «Похвала аль-Джахізу». Пурист 

в питаннях стилю аль-Гамазані, хоч і критикував стиль аль-Джахіза за надмірну 

простоту і схожість до побутової розмовної мови, проте також присвятив йому одну 

із своїх макам [там само, с. 445].  

Традиції аль-Джахіза продовжували Ібн Газм (994–1064) («Намисто голубки» – 

-Абу Хайян ат ,(«العقد الفريد» – «Чудове намисто») Ібн Абд Раббігі (858–940) ,(«طوق الحم»

Таухіді (922–1023) («Книга втіхи й бесіди» – «كتاب اإلمتاع والمؤانسة»), Абу Алі аль-

Мухассін ат-Танухі («Книга полегшення після клопотів» – « رج بعد الشدةكتاب الف »), Ібн 

Туфейль (1110–1185) («Повість про Хаййа ібн Йакзана» – «حكاية حي بن يقظان») та ін. 
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Серед арабських прозових жанрів найбільший вплив на розвиток форми 

оповідання в арабській літературі мали філософські твори. Найвідоміший з них – 

«Повість про Хаййа ібн Йакзана» Ібн Туфейля, який використав художню форму для 

розкриття своїх філософських поглядів. Герой твору немовлям потрапляє на 

безлюдний острів, його вигодовує газель. Спостерігаючи за природою, він 

намагається осмислити навколишній світ, розмірковує над буттям і в результаті пізнає 

Бога. Згодом Хайй знайомиться з чоловіком, на ім’я Абсаль із сусіднього острова, 

який навчає його своєї мови. Почувши від Хаййя історію його пошуків Істини, Абсаль 

запрошує його поділитися своєю мудрістю з мешканцями його острова. Проте 

«просвітницька» діяльність Хаййя не увінчалася успіхом, адже люди острова, 

перебуваючи в полоні власних переконань і почуттів, не були готові сприймати «вищі 

істини» від чужинця. 

«Повість про Хаййа ібн Йакзана» мала значний вплив на розвиток арабської 

літератури, а також на європейську літературу та філософію після того, як була 

перекладена 1671 р. спочатку латинською, а потім і іншими європейськими мовами. 

Цю повість також вважають попередницею європейського роману виховання [136, с. 

56]. 

Слід згадати про такий жанр, як мусамара (المسامرة) (букв. «бесіда»), який являє 

собою бесіди, викладені у формі оповідань, де автор висловлює свої думки і погляди. 

Тага Ваді дає таке визначення цьому жанру: «Мусамара – це літературний твір, 

основою якого є діалог-диспут між тим, хто ставить питання, і тим, хто відповідає на 

них. Ці питання стосуються суспільних, літературних, філософських, а часом і 

релігійних тем» [161, с. 54]. У ході бесіди інтелектуал-ерудит розповідає цікаві історії 

з життя, щоб унаочнити свою відповідь. Одним із найвідоміших представників цього 

жанру є Абу Хайян ат-Таухіді, якого називали «другим аль-Джахізом». Найвідоміший 

його твір – «Книга втіхи й бесіди» («كتاب اإلمتاع والمؤانسة») – можна визначити як 

інтелектуальний аналог «Тисячі і однієї ночі». Кожної ночі зустрічаються два 

співрозмовники – візир і дотепний ерудит – знавець літератури, від особи якого 
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ведеться оповідь. Візир запитує, літератор відповідає. В невимушеній бесіді 

розкривається панорама інтелектуального життя мусульманського суспільства. 

Всього таких ночей сорок. 

Окрім дидактичних творів, оповідь існувала й у формі фольклорної новели 

історичного або побутового характеру та у формі народного роману. 

Яскравим зразком арабської фольклорної прози є збірник «Тисяча й одна ніч», 

який почав формуватися у VIII ст. До нього ввійшли твори різноманітних жанрів: 

фантастичні казки, побутові новели, епізоди з арабських народних романів, повчальні 

історії тощо. Збірник став широко відомим на Заході у XIX ст. Проте окремі його 

оповідання були перекладені значно раніше, як-от «Оповідання про невільницю 

Таваддуд» («قصة جارية تودد»), переклади якого іспанською та португальською мовами 

було видано десятки разів починаючи з 1624 року. Оповідання набуло такої 

популярності, що його ставив в театрі відомий іспанський драматург Лопе де Вега 

(1562–1635) [136, с. 55]. Окрім рамкової композиції, яка об’єднує оповідання у 

збірнику – історії про Шагріяра і Шагразаду, є ще й інший спосіб поєднання оповідань 

в збірнику – оповідання в оповіданні. Такі самі композиційні прийоми 

використовувалися й у збірці «Каліла і Дімна».  

З-поміж інших зразків арабського фольклору варто вказати на так звані сійар 

(мн. від سيرة букв. «життєпис») і кісас (мн. від قّصة – «оповідання»). Оповідання цих 

форм, різноманітні за обсягом та змістом, дійшли до нас як у вигляді окремих творів, 

так і вкрапленими в більшому чи меншому обсязі у збірник «Тисяча й одна ніч». Їм 

властиві високі художні якості, захопливий сюжет і проста мова. Вони складають 

важливу частину арабської словесності – народну літературу, яка була доступна 

широким масам. Визначити хронологічні рамки її існування складно і навіть 

неможливо, адже, як слушно зазначає Н. Ібрагімов, ця література, з одного боку, тісно 

пов’язана з фольклором арабського та інших народів Сходу, творчість яких увійшла 

до надбання мусульманської культури, а з іншого – з традиціями класичної арабської 



40 
 

літератури, тому постійно змінювалась, варіювала у своїх формах, зазнавала різних 

обробок, членування і циклізації [10, с. 9].  

«Сіра» – це щось проміжне між збіркою оповідань і романом. Юсуф аш-Шаруні 

визначає цей жанр як «цикл оповідань, міцніше пов’язаних між собою, ніж оповідання 

«Тисячі й однієї ночі», тому що їх поєднує не лише хитрість нареченої, яка хоче 

помилування від чоловіка, що прагне вбивства і помсти, а й головний герой…» [136, 

с. 47]. На думку дослідника, якби не спільний герой, то ці оповідання могли б бути 

цілком незалежними одне від одного. Як приклад, він наводить сіру «Алі аз-Забік» 

 в якій можна спостерігати, що головний герой від оповідання до ,(«سيرة علي الزبيق»)

оповідання зовсім не еволюціонує: він не вчиться на власних помилках, а тому 

потрапляє у ті самі ситуації, що ставалися з ним раніше, нібито таке відбувається з 

ним уперше.  

Серед фольклорних творів не можемо не згадати такий жанр, як навадір (نوادر) – 

анекдоти. Навадір – твори відносно малого об’єму, де наявна певна мораль, навколо 

якої побудований анекдот (або у вигляді критики або висміювання певної ситуації чи 

типу людей, або у повчальній формі). Герої цих анекдотів – дотепники чи п’янички, 

скнари чи простакуваті дурні. Переважають жарти про дурість та обман. У навадір 

зрідка відбуваються нереалістичні події, дива. Більшість із них завершуються 

коротеньким дотепним зауваженням, яке викликає посмішку. Найвідомішими є 

анекдоти про Джоху та Абу Нуваса. Є й літературні збірники анекдотів, як-от навадір 

єгипетського лікаря Кальюбі (п. 1959), які користуються широкою популярністю 

дотепер [24, с. 83–84]. 

На думку Е. Алі-Заде, першим етапом в розвитку арабської новелістики стало 

використання форми маками. Макама – це жанр оповідок (новел) про хитру, дотепну, 

крутійську витівку героя, написаних ритмізованою римованою прозою, що зайняв 

значне місце в прозаїчній арабській спадщині завдяки творчості Абу-ль-Фадля Аль-

Гамазані (969–1008 рр.). Цей жанр увійшов і в перську та єврейську літератури. Жанр 

маками відродився і користувався популярністю серед письменників на початку 
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арабського культурного відродження, ставши ядром сучасної новели. До нього 

звертались письменники з різних арабських країн, серед них: Насіф аль-Язіджі (1800–

1871) «Збірник двох морів» («مجمع البحرين»), Алі Мубарак (1823–1893) «Бесіди Аляма 

ад-Діна» («مسامرات علم الدين»), Ібрагім аль-Мувейліхі «Розповідь Іси ібн Гішама» (« حديث

 Хафіз ,(«شيطان بنتاؤور») «Ахмад Шаукі (1868–1932) «Шайтан Пентаур ,(«عيسى بن هشام

Ібрагім (1871–1932) «Ночі Сатіха» («ليالي سطيح») та ін. Твори цих авторів мають 

повчальний характер. Написані у формі подорожніх записок, композиційно вони 

являють собою цикли макам [1, с. 44].  

Знову ж таки, на прикладі жанру маками можна спостерігати вплив арабської 

літератури на європейську. Єгипетська літераторка Сугейр аль-Калямаві у своїй книзі 

«Вплив арабів і ісламу на новелу епохи Відродження у Європі», опублікованій 

ЮНЕСКО, звертає увагу на те, що макама в Андалусії не завмерла у звичній східній 

формі, а розвивалася і, позбувшись штучності мови, переповненої риторичними 

фігурами та садж’у, стала одним із різновидів соціально-критичної новели. Іспанські 

історики літератури, своєю чергою, припускають, що під впливом маками в іспанській 

літературі розвинувся такий жанр, як пікарески або крутійський роман. Герої таких 

творів, як і класичних макам, – авантюристи, вихідці з низів. Оповідь у них ведеться 

найчастіше від першої особи, що імітує форму автобіографічних спогадів героїв [136, 

с. 55].  

Отже, спостереження вчених свідчать про те, що коротке оповідання як форма 

арабської словесності існувало з давніх часів у фольклорній та літературній традиціях 

багатьох арабських країн, а це могло послугувати підґрунтям для виникнення та 

утвердження жанру сучасної новели в новітній арабській літературі. Тому говорити 

про виключно європейський вплив на процес становлення сучасної арабської новели 

видається недостатньо обґрунтованим. Проте, зрозуміло, що з розвитком контактів 

Арабського Сходу із Заходом типологічна палітра жанру арабської новели 

збагачуються саме завдяки впливам європейської літератури, здобутки якої 

починають активно засвоювати арабські автори.  
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1.3. Становлення та розвиток жанру новели в Єгипті та країнах Леванту 

Перш ніж розглянути передумови становлення і розвитку новели в арабських 

країнах Перської затоки, вважаємо за необхідне стисло окреслити історію розвитку 

новели в інших арабських країнах, яка почалася значно раніше і багато в чому 

визначила шляхи розвитку цього жанру в країнах Аравійського півострова. 

Встановлено, що швидкому розвитку прозових жанрів у країнах Перської затоки в 

цілому сприяли тісні культурні зв’язки з іншими арабськими країнами, які особливо 

активізувалися в другій половині XX ст. і зумовили ознайомлення аравійського 

письменства з досягненнями колег по перу з інших країн Арабського Сходу. Про це 

буде докладно зазначено в другому розділі дисертації. 

 

1.3.1. Зародження арабської новели 

Поштовхом до розвитку прози на Арабському Сході стали суспільно-політичні 

події, що відбувалися в арабських країнах у кінці XIX ст., у першу чергу в Єгипті, 

який став центром формування загальноарабських культурних і літературних течій. 

Це відбулося ще й внаслідок того, що до Єгипту емігрувало багато діячів культури з 

Лівану, Сирії, Іраку та інших країн, які зробили свій внесок в культурне життя Єгипту. 

Зародженню новели сприяв розвиток преси й публіцистики. І, що головне, – в 

результаті радикальних змін системи освіти, розвитку журналістики і зростання 

урбанізації з’явилася читацька аудиторія. 

Передумови розвитку прози в Єгипті, Сирії та Лівані висвітлені у дослідженнях 

радянських сходознавців, передусім у працях А. Долініної «Очерки истории арабской 

литературы нового времени (Египет и Сирия)» [8] та А. Кримського «История новой 

арабской литературы: XIX – начало XX века» [24]. Значну увагу цій проблематиці 

приділила E. Алі-Заде у працях «Єгипетская новелла» [1] та «История литературы 

Сирии XIX – XX веков» [2]. В останній з них авторка присвячує окремі розділи 

аналізу передумов зародження нової прози, а також розвитку прози від традиційних 

жанрів до становлення сучасної новели. Сабрі Хафез розглянув історію розвитку 

https://archive.org/details/KrymskyINAL
https://archive.org/details/KrymskyINAL
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жанру новели в арабській літературі у розділі під назвою «The Modern Arabic Short 

Story» з книги «Modern Arabic literature» за ред. Мухаммада аль-Бадаві [76] окреслив 

суспільні та культурні фактори, що сприяли появі цього жанру. У праці «The Quest for 

Identities: the Development of the Modern Arabic Short Story» [77] вчений дослідив 

суспільно-політичні та культурні чинники, які вплинули на розвиток арабської новели 

у 30–70-х рр. XX ст. Тому ми не будемо детально зупинятися на питанні передумов 

виникнення цього жанру в країнах Арабського Сходу, а лише вкажемо на значну 

кількість дослідників, у працях яких це питання висвітлено: А. Імангулієва [11], 

В. Кірпіченко [16], В. Сафронов [16], І. Крачковський [23], А. Кудєлін [25], Дж. 

Бругман [74], P. Starkey [93] та ін.  

Важливо зазначити, що культурне відродження, яке відбувалося в арабських 

країнах у XIX ст., призвело до зростання індивідуалізму та формування почуття 

національної ідентичності арабів у боротьбі проти іноземного панування. Це змінило 

саму природу літератури та, що значно важливіше, сприйняття її індивідом. 

Європейська колонізація регіону та національний опір, що виник внаслідок цього, 

прискорили формування міцного почуття національної ідентичності та створення 

нового освіченого класу з чітко визначеними орієнтирами. Це спричинило появу 

ранніх початкових оповідних форм, яким був притаманний новий спосіб вираження, 

характерний виключно для цих перших творів. Автори цих ранніх творів 

усвідомлювали необхідність розповідати про реальне повсякденне життя. Це було для 

них першочерговим, тому вони не замислювалися над формою, використовуючи 

найпридатнішу з тих, що були в наявності, і не канонізували змінений характер 

написання оповіді. До 1920-х рр. термін al-qiṣṣat al-qaṣīrah ще не був усталеним в 

арабському літературному просторі [76, с. 272]. 

Хоча в арабській літературі й можна простежити походження новели від 

традиційних форм оповіді, таких як «Тисяча й одна ніч», новела в сучасному 

розумінні цього терміну, на думку Сабрі Хафеза, – «це новий літературний жанр, який 

розвивався в останні кілька десятиліть XIX ст. і досяг зрілості лише у перші 
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десятиріччя XX ст.» [там само, с. 270]. Отже, як бачимо, цей дослідник не схильний 

пов’язувати виникнення жанру новели в арабських країнах в XIX ст. безпосередньо з 

багатовіковою традицією коротких оповідних форм в арабській літературі. 

Єгипетський новеліст і дослідник Юсуф аш-Шаруні дотримується 

радикальнішої думки, яка полягає в тому, що під впливом арабської оповідної традиції 

спочатку відбулося становлення самої європейської новели, а вже європейська новела, 

поступово розвиваючись і набувши властивих їй форм і ознак, надалі, під час нагди2, 

вплинула на становлення сучасної арабської новели [136, с. 63]. Всіх єгипетських 

письменників, які вважали головним завданням літератури висвітлення проблем 

сучасності, цей дослідник поділяє на дві групи. Представники першої групи 

намагалися поєднувати сучасні їм західні віяння з арабськими традиційними 

формами, а представники іншої повністю перебували під впливом західної літератури. 

Саме друга група письменників, на думку цього автора, зробила найбільший внесок у 

розвиток сучасної новели у Єгипті.  

До першої групи аш-Шаруні відносить Мухаммада аль-Мувейліхі (1868–1930), 

який використовував форму маками («Розповідь ібн Гішама») та Мустафу аль-

Манфалюті (1876–1924), оповідання якого ближчі до жанру статті, проте в них він 

зумів звільнитися від садж‘у (римованої прози) [там само, с. 63-64].  

До форми маками зверталися також журналіст ‘Абдалла Надім (1854–1894), 

поети Ахмад Шаукі та Хафіз Ібрагім, перекладач Мухаммад Лютфі Джум’а. Їхні 

маками кардинально відрізняються за ціллю, мовою та формою від традиційних і 

навіть від тих, що були написані кількома роками раніше традиціоналістами, такими 

як: Абу ас-Сана’ аль-’Алйусі (1802–1854) в Іраку, Насіф аль-Язіджі, Нікуля ат-Турк 

(1763–1828), Ахмад Фаріс аш-Шідйак (1805–1887), Ібрагім аль-Ахдаб (1826–1891) в 

Лівані та ‘Абдулла Фікрі (1834–1889) в Єгипті [76, с. 274]. Отже, можемо 

                                                           
 з араб. «пробудження», «відродження» – Арабське Відродження чи Просвітництво – це культурний рух, який – «نهضة» 2

мав місце в Єгипті, Лівані та Сирії протягом другої половини ХІХ - початку ХХ ст. 
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констатувати, що використання форми маками було першим етапом у становленні 

арабської новели. 

До другого десятиліття XX ст. більшість письменників, які експериментували з 

формою маками, зрозуміли, що потрібно відходити від цієї форми. Ставало очевидно, 

що чим ближче до справжнього зображення дійсності, тим менше форма маками 

придатна для цього. Розрив із традиційною формою оповіді збігся з розпадом 

Османської імперії, появою нового порядку та нової фази у відносинах між арабським 

світом та Європою. До кінця Першої світової війни всі країни цієї частини арабського 

світу потрапили під британське колоніальне панування. Необхідність використання 

письмового слова для підвищення обізнаності читачів про пекучі питання того часу – 

політичного, соціального чи культурного характеру, дала відчутний поштовх 

розвитку форми письма, здатної висловити нову тематику. 

У Єгипті, як зазначає E. Алі-Заде, творчість аль-Манфалюті ознаменувала 

зародження жанру сучасної арабської новели. М.Л. аль-Манфалюті (1876–1924) був 

засновником сентиментального романтизму в єгипетській літературі. На творчість 

письменника мали сильний вплив французька школа романтизму та доробок 

романтиків сирійсько-американської школи, особливо Джубрана Халіля Джубрана 

(1883–1931). Творчість представників сирійсько-американської школи розвивалася 

під впливом європейської й американської літератур. Вони стали першими 

арабськими письменниками, які звернулися до жанру новели. Ранні новели Дж. 

Халіля Джубрана відносяться до початку XX ст., в цей час новела в Єгипті лише 

формувалася [1, с. 46–48]. 

Оповідні твори Дж. Халіля Джубрана та М. аль-Манфалюті були більш 

досконалими, ніж твори їх попередників, оскільки їм вдалося відійти від стилізованих 

людських типів та створити низку індивідуальних персонажів, хоча і зображуваних 

ними дещо поверхово. Вплив творчої манери цих письменників, особливо аль-

Манфалуті, на подальші покоління важко переоцінити. Поціновувачів і критиків 

приваблював його сентиментальний романтизм і елегантний новаторський стиль, 
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який становив щось середнє між традиційним пишним та простішим сучасним 

стилями й, безумовно, сприяв еволюції тогочасного прозового письма. А оповідання 

письменника задовольняли потреби в художній літературі звичайних читачів, які були 

його палкими шанувальниками. 

Незабаром на зміну романтичній новелі в сирійсько-американській школі 

прийшла реалістична новела. Це також відбулося значно раніше, ніж у Єгипті. Творча 

манера перших письменників-реалістів сирійсько-американської школи – Михаїла 

Ну‘айме і ‘Абд аль-Масіха Хаддада – формувалася під впливом російської літератури. 

‘Абд аль-‘Азіз ‘Абд аль-Маджід називає новелу Михаїла Ну‘айме «Її новий рік» 

 ,р. першою художньо зрілою новелою в арабській літературі [136 1914 («سنتها الجديدة»)

с. 65]. Михаїл Ну‘айме зазнав впливу як російської літератури, яку читав в оригіналі3, 

так і західної. Письменник жив з 1906 по 1911 рр. в Україні, яка на той час була 

частиною Російської імперії, довгий час в Америці, а також навчався у Франції.  

Розглянемо другу групу письменників, які, за твердженням аш-Шаруні, у своїй 

творчості не прив’язувалися до арабської традиції. До них він відносить Мухаммада 

Теймура (1892–1921), його брата Махмуда Теймура (1894–1974), сирійських братів 

‘Ісу та Шіхата ‘Убейд, які емігрували до Єгипту, та Махмуда Тагіра Ляшіна [там само, 

64–65]. Вони зазнали впливу західної новели, яку читали в оригіналі, передусім творів 

Гі де Мопасана, А.Чехова, Ф. Дстоєвського та ін. Саме ці письменники на чолі з 

Махмудом Теймуром вважаються творцями зрілої арабської новели в Єгипті.  

Як уважає Сабрі Хафез, історичні події, які відбувалися в арабських країнах, 

мали істотний вплив на розвиток нової прозової форми. Зачинателі цього жанру знали 

як формальні ознаки новели, так і характер проблем, які вони хотіли висвітлити. 

Заколоти проти колоніального панування в арабському регіоні (революція 1919 р. в 

Єгипті, революції 1920 р. в Іраку та Палестині, повстання 1920 та 1922 рр. у Сирії) 

були результатом усвідомлення національної ідентичності й тісно пов’язані з 

                                                           
3 Михаїл Нуайме навчася в Назареті у вчительській семінарії, відкритій Російсько-палестинським товариством та в 

Полтавській духовній семінарії.   
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підйомом тогочасної арабської новели. Крім того, придушення цих революцій 

породило в суспільстві почуття невдачі та розчарування, що також сприяло розвитку 

жанру новели [76, с. 278].  

Письменники-родоначальники жанру новели – палестинець Халіль Бейдас 

(1875–1949), ліванка Лябіба Гашім (1880–1947), сирієць ‘Абд аль-Масіх Хаддад 

(1881–1950) та ліванець Михаїл Ну‘айме (1889-1988) (останні два є представниками 

сирійсько-американської школи), сирійці ‘Іса (189?–1922) та Шіхата ‘Убейд (189?–

1961), а також іракець Махмуд Ахмад аль-Саййід (1901–1937) – є найвизначнішими 

фігурами серед багатьох інших авторів, які розвивали нову прозову форму одночасно, 

не бувши знайомими з творчістю один одного. Поштовхом до розвитку їхньої 

новелістичної творчості були вимоги часу і нова читацька публіка, яка з’явилася у 

результаті історичних подій у цих країнах.  

Халіль Бейдас був одним із зачинателів палестинської літератури. Він був 

засновником і редактором авторитетного журналу «Сучасні скарби» («النفائس العصرية») 

(1908–1914). Бейдас починав із перекладів російської літератури, але незабаром 

перейшов до написання власних романів та новел, на які, очевидно, вплинули його 

перекладацька діяльність та знайомство з російською літературою. Аналіз його новел 

засвідчує, що між теоретичним усвідомленням природи художньої літератури 

автором та її практичною реалізацією існує широка прірва. Більшості його творів 

притаманні втручання автора в оповідь, настирливий дидактичний тон, 

моралізування, надмірне використання факторів випадковості та несподіванки [там 

само, c. 279]. 

Як і Х. Бейдас, Лябіба Гашім була насамперед перекладачкою і редактором 

успішного журналу «Східна дівчина» («1939–1906 ,«فتاة الشرق), в якому виходили її 

твори, що потім були зібрані у збірку. Її журналістські здібності, проста мова, хист 

оповідача та вміння розвивати порівняно складний сюжет зробили її зачинателькою 

спрощеного оповідання. Сабрі Хафез зауважує, що її оповідання більше схожі на 

стислий виклад довших творів, присвячених складним і сентиментальним історіям 
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кохання. Однак великою заслугою Лябіби Гашім є популяризація оповідання серед 

жіночої читацької аудиторії. 

Розширення кола читацької публіки було головним здобутком збірки ‘Абд аль-

Масіха Хаддада «Оповідання з еміграції» («حكايات المهجر») 1921 р. В новелах збірки 

розглядалися проблеми, з якими стикається арабський емігрант у своєму новому житті 

далеко від дому. Основна тема цих «історій» – це невідповідність між очікуванням та 

реальністю та труднощі життя поза захисними стінами дому. Герої Хаддада важко 

переживають різкі культурні зміни, з ностальгією прагнуть назад до світу, який вони 

залишили. На думку Сабрі Хафеза, внеском творчої манери письменника у розвиток 

жанру є те, що він не ідеалізує і не романтизує минуле, а ставиться до ностальгії з 

гумором і сарказмом [там само].  

На відміну від своїх земляків у еміграції, Ну‘айме підтримував міцні зв’язки з 

Ліваном, і його ґрунтовні знання про реалії життя в Лівані відбилися в ранніх новелах, 

написаних у період 1914–1925 рр. і зокрема опублікованих у літературному журналі 

«Мандрівник» («السائح»). Його новели помітно вирізняються зрілістю, 

застосовуваними літературними техніками, художнім досвідом письменника. 

Зачинателем єгипетської новели, попри передчасну смерть у віці 29 років, 

вважають Мухаммада Теймура. Після трьох років перебування в Європі, протягом 

яких він розширив знання французької та європейської літератури, молодий 

письменник у 1914 р. повернувся до Єгипту, сповнений ентузіазму до створення 

нового єгипетського театру та віднаходження адекватної форми оповіді для сучасної 

новели й роману та розвитку літературознавства. Спочатку його увагу привернув 

театр, та згодом він почав публікувати новели, які були посмертно зібрані й 

опубліковані у збірці «Що очі бачать» («1922 ,«ما ترى العيون р). Теймуру вдалося певною 

мірою звільнити свої твори від сентиментальності, яка панувала в той період в Єгипті, 

та відійти від традиційних норм написання прози. Тому його стиль, зумовлений 

зверненням до характерних для тогочасної новели тем (вплив залежності від 

наркотиків чи алкоголю на громаду та сім’ю, марнування таланту, несправедливість 
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соціальної нерівності, засвоєння західних звичок та роз’єднаність єгиптян перед 

обличчям їхніх ворогів), є художньо більш розвиненим та ефективним, ніж у 

попередників. Проте, як підкреслює E. Алі-Заде, його новели все ж не можна вважати 

художньо довершеними. Їм притаманна композиційна одноманітність: всі вони 

починаються однаково, і майже завжди оповідь ведеться від імені розповідача, в 

якому дуже відчувається сам автор [1, с. 125]. 

Брати ‘Іса та Шіхата ‘Убейд народилися в Сирії, але, як багато інших сирійських 

інтелектуалів, мігрували до Єгипту і відіграли там свою літературну роль. Брати були 

добре ознайомлені з французькою літературою. ‘Іса опублікував дві збірки оповідань, 

а Шіхата – одну. Обидва автори додавали до своїх збірок змістовні вступи, в яких 

обґрунтовували необхідність нової літературної форми, підкреслюючи органічний 

зв’язок та взаємодію між незалежністю країни й формуванням національної 

ідентичності та створенням національної літератури. ‘Іса був талановитішим із братів. 

Як підкреслює E. Алі-Заде, «новели ‘Іси ‘Убейда – це невпинне прагнення зобразити 

<…> одну проблему – становище жінки. У цьому сенсі його творчість послідовна і 

цілеспрямована. ‘Іса обирає стиль реалістичної новели, відмовляючись від есе і 

нарису. В реалістичних новелах він проявляє більшу майстерність і більшу свободу» 

[там само, с. 124–125]. Позитивною рисою новелістики ‘Іси ‘Убейда є те, що в його 

новелах не відчувається надокучливої присутності автора, яку ми спостерігаємо у 

творах Мухаммада Теймура, навіть у тих випадках, коли оповідь у новелі йде від 

першої особи, адже «оповідач – не автор, а герой, чоловік чи жінка, чиї погляди 

можуть не збігатися з поглядами автора» [там само]. Ще однією позитивною рисою 

новел ‘Іси ‘Убейда є їх композиційна різноманітність. До прикладу, його новели від 

першої особи: в одному випадку – це новела в новелі, в іншому – зразок епістолярного 

жанру, в третьому – щоденник [там само].  

Останній із зазначених зачинателів жанру новели – Махмуд Ахмад ас-Саййід – 

також був перекладачем, але цього разу з турецької мови. Попри передчасну смерть, 

він опублікував численні статті, три романи та три збірки новел: «Катастрофи» 
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في ساع من ») «Якоїсь години» ,(.р 1929 ,«الطالئع») «Передвісники» ,(.р 1922 ,«النكبات»)

 .(.р 1935 ,«الزمان

Як зазначає Сабрі Хафез, особливістю новелістичної творчості цього 

письменника є те, що як у тематиці, так і в структурі його творів помітне сильне 

прагнення автора до розвитку нового літературного жанру й бажання довершено 

опанувати його. Останні дві збірки містять спроби переробити деякі новели першої, 

щоб покращити його перші невдалі твори, трохи змінивши тему чи манеру оповіді [76, 

с. 282].  

Найбільшого розвитку єгипетська новела зазнала у творчості представників так 

званої Нової школи (المدرسة الحديثة) (Каїр, 1917–1926) – групи молодих амбітних 

письменників, таких як Махмуд Теймур (1894–1973), Махмуд Тагір Лашін (1894–

1954) та Ях’я Хаккі (1905–1992), які у своєму тижневику «Зоря» («1927–1925 ,«الفجر) 

сформували нове розуміння літератури та розширили потенційну читацьку публіку 

новели. Під впливом російської літератури вони прагнули створити національну 

літературу, яка могла б перервати зв’язок з традицією і почати абсолютно новий 

відлік. Ці письменники з метою залучення якомога більшої кількості єгипетських 

читачів до читання творів нового жанру, у своїх новелах розглядали конкретні 

єгипетські проблеми й зображали реальні єгипетські людські типи. При цьому вони 

намагалися відшукати вселюдський та всезагальний вимір у зображуваних 

єгипетських проблемах і типах, щоб надати своїм новелам більшої актуальності. Тому 

представники Нової школи зверталися до загальноарабських політичних та таких 

соціальних тем, як пияцтво, багатоженство, перелюбство, шлюби між старими та дуже 

молодими жінками тощо. Творчий метод представників Нової школи позначився на 

доробку видатного єгипетського письменника Наґіба Махфуза (1911–2006), особливо 

на тематиці новел періоду 1930-х – початку 1940-х рр. [85, с. 66]. 

У Сирії новела у 1930-х рр. розвивалася завдяки діяльності журналів 

«Культура» («الثقافة») та «Авангард» («الطليعة»). Найбільший внесок у цей процес 

зробили ‘Алі Халькі (1911–1984) та Мухаммад ан-Нажжар (1902–1962). Вони обоє 
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підіймали соціальні питання: гендерні відносини, непорозуміння між поколіннями, 

міжкласові взаємини. Творчість Мухаммада ан-Нажжара демонструє синкретизм 

романтизму з реалізмом. З одного боку, він віддав перевагу зображенню справжніх 

історій із життя, що, на думку М. Мінунно, підтверджує панівну у прозі тих років 

тенденцію до натуралістичного реалізму [там само, с. 67]. А з іншого, його новелам 

притаманні риси казок: автор визначає адресата твору, місце, час, використовує 

діалектні слова та вирази. Натомість новелам ‘Алі Халькі більшою мірою притаманні 

художні риси новели. Автор усвідомлював, що його твори мають зображувати 

реальність, а не просто перенести її на папір. Мова його новел проста, але чуттєва, 

наповнена емоційними виразами. Збірки цих двох авторів уважаються важливим 

кроком в еволюції новели в літературі Сирії, від романтичних казок до справжньої 

реалістичної новели. 

Літературну сцену в Бейруті 1930-х рр. революційно змінило «Угрупування 

десяти» (العصبة العشرة), яке сформувалося під впливом творчості письменників 

сирійсько-американської школи та французької натуралістичної школи [там само, с. 

67]. Одним з найважливіших представників цього угрупування, який зробив значний 

внесок у жанр новели у цей період, – Халіль Такі ад-Дін (1906–1987). Дослідники 

високо цінують у його новелах ліричну мову, використання інтроспекції та 

висвітлення теми зв’язку між ліванськими емігрантами та батьківщиною. 

У 1930-х рр. починає друкувати свої новели палестинський письменник Махмуд 

Сейф ад-Дін аль-Ірані (1914–1974). Сабрі Хафез відносить його творчість до 

романтизму, в той час, як Гашім Йагі – до реалізму, зважаючи на наповненість його 

новел соціальними ідеями, особливо у 30-х рр., що, на думку критика, шкодило його 

оповіді. Новели аль-Ірані 1940-х рр., на думку критиків, помітно зріліші – ідеологічні 

переконання гармонійно вплітаються у зміст новели, а художня форма набуває 

досконалості [там само, с. 68].  

Даючи стислий огляд історії розвитку новели в сучасній арабській літературі, 

не можемо не звернути увагу на таке важливе питання, як типологія цього жанру. Про 
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деякі аспекти цієї проблеми ми вже зазначили вище, характеризуючи творчість 

родоначальників арабської новели. Тепер розглянемо це питання детальніше. Отже, в 

історії становлення й розвитку жанру новели в зазначених вище країнах найяскравіше 

вирізняються: романтична, реалістична і модерністська новели.  

 

1.3.2. Розвиток та типологія жанру новели в Єгипті та країнах Леванту 

1.3.2.1. Романтична новела 

Вплив Нової школи, про який йшлося вище, був визначальним як для розвитку 

романтичного напряму в жанрі єгипетської новели, так і для реалістичного, що бере 

свій початок у 1930-х рр. у Єгипті та у 1940-х у країнах Леванту на тлі невдалих спроб 

отримати незалежність від європейських держав та Другої світової війни.  

Варто наголосити, що романтизм і реалізм в арабській літературі не були 

самостійними школами чи чітко відокремленим рухами, вони співіснували аж до 

1960-х рр. Творчість багатьох письменників можна віднести як до романтичного, так 

і до реалістичного напрямів. Одним із них є Махмуд Теймур. Сабрі Хафез, з одного 

боку, вважає романтичний напрям у новелі природним продуктом діяльності Махмуда 

Теймура. З іншого боку, його творам, як зауважує дослідник, притаманне реалістичне 

зображення дійсності, що свідчить про вплив реалізму, характерного в цілому для 

Нової школи [76, с. 291–292]. На думку М. Мінунно, новели Махмуда Теймура «жваво 

еволюціонували від дидактизму та соціальної критики 1920-х рр. до тем, які 

домінували у всіх його романтичних творах: звеличування природи <…>, чистого 

кохання, мистецтва і митців» [85, с. 69].  

Під впливом європейського романтизму мистецтво стало способом вийти за 

межі логічного і раціонального у невідоме, і лише митець, наділений надзвичайною 

чутливістю, мав наблизитися до нього і відкрити іншим через свої твори, будучи 

посередником між сакральною природою та надто раціональним простим щоденним 

життям. Типовим романтичним героєм був митець, який постійно розчаровувався у 

суспільстві, що не розуміло його через його незвичайні ідеї, очікування та мрії. 
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Внаслідок цього він вважав за краще жити у своєму власному світі, бути відданим 

лише мистецтву або коханню, що позбавляло його від сумних соціальних розчарувань 

та політичних проблем. Романтичні новели часто були точними у вираженні 

емоційних нюансів та естетичних особливостей, але з погляду структури ці твори були 

недосконалими, оскільки різні компоненти в них не були достатньо пов’язані.  

Крім цих загальних рис, які були притаманні всім романтичним творам у 

цілому, всередині них можна виокремити «справжні» романтичні твори й 

сентиментально-ескапістські [там само, с. 69]. Новели першого типу більшою мірою 

сприяли розвитку форми та тематики новели, як власне і реалістичні новели. Щодо 

сентиментально-ескапістських новел, то вони, завдяки надмірній сентиментальності 

та часто вживаному прийому гіперболізації, хоч і сприяли популяризації жанру в 

цілому та появі масового читача, проте гальмували художню еволюцію новели. Адже 

популяризація слабких творів цього жанру ускладнювала сприйняття складніших, 

художньо розвинених творів, авторам яких доводилося одночасно боротися з 

неправильними уявленнями про новелу та відстоювати нові прийнятні концепції 

цього жанру. Сентиментально-ескапістський тип романтизму був широко поширений 

у всіх країнах Леванту, однак він не відіграв помітної ролі в еволюції жанру новели. 

Найбільш яскравими представниками арабського романтизму вважають 

єгипетських письменників Мухаммада Хассуна (1908–1958) та Са‘ада Маккаві (1916–

1985), які у своїх творах підіймали тему спротиву соціальним нормам, особливо з боку 

жіночих персонажів. Новели Маккаві вигідно вирізнялися наявністю цілісно 

побудованих портретів романтичних героїв, які мали руйнівні властивості 

байронічного героя.  

У Сирії в цей час ‘Абд ас-Салям аль-‘Уджайлі (1919–2006) порушує у своїх 

новелах політичні теми. На відмінну від своїх сучасників, аль-‘Уджайлі відзначився 

цілісною структурою новел. Серед сирійських письменниць-новелісток цього періоду 

варто виокремити творчість Ульфат аль-Ідлібі (1912–2007) [76, с. 295].  
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Гашім Йагі вважає Джабра Ібрагіма Джабра (1920–1994) очільником 

романтичної течії у Палестині до періоду накби4 1948 р. Після накби ця течія 

характеризується превалюванням настроїв безнадії та відчаю на тлі все ще потужного 

патріотизму [85, с. 71].  

В Лівані найбільш активним представником романтичної новели був Са‘ід Такі 

ад-Дін (1904–1960). У своїх новелах він розкривав тему розриву зв’язку з 

батьківщиною, що спричинює крах особистості.  

 

1.3.2.2. Реалістична новела 

Реалізм в арабській літературі XX ст. пов’язаний із кількісним зростанням 

освіченої буржуазії, з-поміж якої формувалася як читацька аудиторія, так і 

письменники. В межах реалістичного напряму було написано велику кількість новел, 

яким були притаманні найрізноманітніші форми і які зображали багатогранність та 

енергійність арабських суспільств того часу. Реалісти намагалися осягнути дійсність, 

в якій жили й складність якої усвідомлювали. У своїх творах вони радше показували 

власний досвід життя в тій реальності, аніж об’єктивно зображували світ. В кінці 

1940-х рр. у межах реалізму можна побачити перші ознаки соціалістичного реалізму. 

Сабрі Хафез пропонує альтернативну назву цього напряму – соціалістичний 

романтизм [77, с. 246] і характеризує його таким чином: це течія, що існувала 

паралельно з реалізмом і відігравала велику роль на арабській літературній сцені 

упродовж 1950-х рр., ставши результатом загальнопоширеного піднесеного 

політичного настрою, викликаного здобуттям незалежності, зміною режимів, 

розповсюдженням ідеологій марксизму та панарабізму та дебатів навколо теми 

зобов’язання в літературі після виходу перекладу «Що таке література?» Жана Поля 

Сартра в 1950 р. Соціалістичний реалізм характеризувався увагою до зубожілих мас 

та поглядом на літературу як на інструмент в руках письменників, який надає 

                                                           
4З арабської «نكبة» означає «потрясіння, катастрофа». Це слово стало терміном, який використовується в Арабському світі 

на позначення масового відходу палестинців з їхніх земель у результаті Арабо-Ізралійської війни (1947–1949) та 
Шестиденної війни (1967). 
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можливість критикувати й боротися з тим, що заважає розвитку суспільства, та 

зображати те, що є, на їхню думку, позитивним.  

Події на Близькому Сході стали предметом зображення у реалістичній 

новелістиці, особливо у творах сирійських письменників, які розкривали теми війни, 

отримання незалежності, палестинське питання, а також порушували теми відносин 

між Сходом і Заходом, соціальних та сімейних стосунків, питання дотримання 

традицій, проблеми, з якими стикаються інтелектуали та художники тощо. 

Марксистські письменники висвітлювали проблеми класових конфліктів, описували 

важке становище трудящих мас. Однак, як зауважує єгипетський письменник і критик 

Ідвар аль-Харрат, лише деякі твори соціалістичних реалістів того часу становили 

художню цінність, натомість більшість із них були ще незрілими, зображення людини 

в них зводилося до набору певних позитивних, активних та оптимістичних моделей, а 

не живих істот з суперечностями, різними якостями та талантами. Щодо мови цих 

творів, то більшість авторів, як у діалогах, так і в оповіді, використовували діалекти 

(оскільки діалект вважався «священним символом трудящих»). Загалом зміст у цих 

творах переважав над формою, композиції часто бракувало узгодженості. Внаслідок 

використання штучних усних мовних стилів, на думку критика, твори не збагатилися, 

а втратили. З іншого боку, в цей час були й інші твори, написані виключно класичною 

арабською мовою, яким, однак, бракувало щирості, бо вони зображали дискурс 

панівної ідеології [120, с. 13–14].  

Проте соцреалізм як творчий метод вичерпав себе так само швидко, як 

політичний запал 1950-х рр., і поступово почав згасати на початку 1960-х, коли 

панівними у мистецтві стали абсолютно інші підходи до зображення реальності.  

Назвемо декілька найбільш репрезентативних імен письменників-реалістів 

розглядуваного регіону, які значно вплинули на розвиток арабської новели у період з 

1930-х по 1950-х рр.  

Ліванець Тауфік Юсуф ‘Аввад (1911–1986), який почав публікувати свої твори 

у 1930-х рр., найчастіше розкривав тему еміграції.  
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Новели Са‘іда Хуранійя (1929–1994) стали прикладом неромантичного 

патріотизму – течії, що набула поширення у творчості його сучасників [85, с. 74]. Його 

захопливу манеру викладу Сабрі Хафез назвав «діалектикою паралельних структур у 

розвитку сюжету» [76, с. 313]. Паралельні структури – це два сюжети, які взаємодіють, 

одночасно розгортаючись і тим самим збагачуючи один одного. При цьому зростає і 

роль відображення історичних реалій, які змальовуються за допомогою символів, що 

несуть різне смислове навантаження.  

Найбільш репрезентативними палестинськими реалістами були Еміль Хабібі 

(1926–1996) на території Палестини та Саміра ‘Аззам (1927–1967), Гассан Канафані 

(1936–1972) в діаспорі. Їхні новели виходили у 1950–60-х рр.  

Щодо реалістичного напряму в єгипетській літературі, то найяскравішим його 

представником був Юсуф Ідріс (1927–1991). Він почав публікувати свої новели у 

1950-х рр. [15, с. 200].  

 

1.3.2.3. Модерністська новела  

Перші зразки модерністської новели в Єгипті з’явилися поряд із реалістичною 

новелою у 1940-х рр., коли були засновані журнали: «Розвиток» («التطور»), «Блага 

вість» («البشير»), «Єгипетський письменник» («الكاتب المصري»), на сторінках яких 

містилися заклики до художнього новаторства та публікувалися новаторські твори 

молодих письменників, що перебували під впливом сучасної європейської культури 

та мистецтва. Серед молодих письменників нового напряму були: Бішр Фаріс (1907–

1963), ‘Аділь Каміль (1916–?), Фатхі Ганім (1924–2000). І хоча Бішр Фаріс був єдиним 

серед них, кому вдалося опублікувати збірку новел у 1940-х рр., та попри меншу 

популярність таких творів порівняно з новелами реалістичного напряму того часу, 

творчість цих письменників ознаменувала перехід арабської новели до модернізму, 

що тривав декілька років і відіграв значну роль в еволюції жанру в цілому. Модерністи 

впровадили в новелу елементи, які пізніше були розвинені наступними поколіннями 

письменників, а саме: символізм, сюрреалізм (Фатхі Ганім), суперечності між 
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сприйняттям однієї й тієї ж дії, ситуації чи характеру різними суб’єктами, а отже і 

тему відносності дійсності, поєднання рівнів реальності та ілюзії; впровадили 

застосування нових наративних структур і технік, зокрема таких, як потік свідомості 

та внутрішній монолог [77, с. 272–286.]. Письменників все менше задовольняв 

принцип об’єктивного зображення дійсності, натомість все частіше вони зверталися 

до суб’єктивного зображення внутрішнього світу.  

Перехід до модернізму тривав і в 1950-х рр. Можемо побачити це на прикладі 

творчості Юсуфа аш-Шаруні (1924–2017) та Ідвара аль-Харрата (1926–2015), які, 

опираючись на досягнення зачинателів модернізму, розвивали свої власні техніки і 

писали на теми, які пізніше стали прикладами для наслідування для наступних 

поколінь. У свої новелах аш-Шаруні та аль-Харрат розкривали теми, які були 

типовими для модерністських творів: ізоляція персонажів, відмежування від 

зовнішньої реальності та екзистенційний страх. Вони обоє зробили внесок у 

розроблення техніки сприйняття світу як нічного кошмару. Варто зауважити, що 

кошмари аш-Шаруні були дещо ілюзорними та неприродними, в той час, як кошмари 

аль-Харрата були більш схожими на дійсність.  

Ці два письменники розробляли нові наративні техніки. Аш-Шаруні 

використовував у своїх новелах подвійне сприйняття реальності, яке можна 

схарактеризувати як побудову в оповіді двох рівнів реальності. Ця техніка часто 

використовувалася ним при розкритті теми відносності правди. Аль-Харрат часто 

застосовував внутрішній монолог, чим йому вдалося повністю усунути втручання 

автора у плин думок своїх героїв. Варто зауважити, що манера зображення, яку ввів 

аль-Харрат, була значно розвинута поколінням 60-х рр. [там само, с. 288–314]. 

Хоча аль-Харрат та аш-Шаруні користувалися більшою увагою читачів, ніж 

інші представники модернізму, які завдяки жвавій культурній атмосфері 1950-х рр. 

могли друкувати свої модерністські новели поряд із реалістичними, все ж 1950-і рр. 

залишалися декадою романтизму, реалізму та соціалістичного реалізму у всьому 

арабському світі. Це був період великого ентузіазму та очікувань, спричинений 
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нещодавнім здобуттям незалежності декількома арабськими країнами та 

фундаментальними політичними подіями, такими як Революція вільних офіцерів в 

Єгипті (1952 р.) та спроби панарабського єднання (1958 р.), але він не був 

довготривалим. 

На думку аль-Харрата, політичні переслідування 1950-х рр. – 1960-х рр., 

політичні катастрофи, починаючи з Шестиденної війни у 1967 р., несприятливі 

політичні події 1970-х рр., як-от: громадянська війна в Лівані, спроби вигнання 

палестинців з Лівану, масові вбивства палестинців, розбіжності та конфлікти між 

арабськими державами – всі ці події витіснили думку про те, що література може і 

повинна бути правдоподібною і впливати на дійсність, що відповідало переконанню 

в існуванні взаємного зв’язку між літературою та реальністю. У такому контексті 

література переставала бути способом наслідувати чи переробляти чинні та звичні 

моделі, натомість вона набувала ознак, характерних для модерністської літератури: 

непрозорість, наявність у творі питань замість відповідей, пошук невідомого замість 

задоволення звичним [120, с. 20]. Одним із перших спільних зусиль модерністів було 

створення в Єгипті журналу «Галерея 68» (1968–1971) під керівництвом аль-Харрата, 

учасники якого стали відомими як «покоління 60-х» – визначення, яким згодом стали 

користуватися на позначення всіх модерністів. Сабрі Хафез визначає такі складові 

елементи притаманні новелістичній творчості «покоління 60-х» (одні з них вже 

існували в літературі 1950-х рр., інші були новаторськими): 

1) гостра критика панівних політичних та літературних авторитетів, для 

висловлення якої вони повинні були знайти нові витончені наративні стратегії, що 

дозволили б уникнути цензури;  

2) одночасний відхід від зовнішньої жорстокої реальності, яку неможливо 

змінити, та від себе (через ізоляцію та розчарування виникає несприйняття себе);  

3) постійний стан невизначеності та невпевненості в собі, пов’язаний із 

розмиттям усіх стандартів для оцінки людських вчинків; безглуздість існування, що 
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виявляється у перебуванні у майже вегетативному стані, якомога далі від огидного 

світу, до якого прикутий антигерой.  

Покоління письменників 1960-х рр. мало на меті:  

1) передати новий стан сучасної людини та «інше» сучасного світу, 

використовуючи літературні прийоми, які б змогли пробити захист звички та змусити 

читачів приміряти «нову оптику»; 

2) створити нову художню реальність, складену з суб’єктивних та об’єктивних 

елементів, не повністю відірваних від зовнішньої реальності, але й не ідентичних їй;  

3) висунути на передній план не саму зовнішню реальність, а враження 

особистості від неї, що зробило б реальність проєкцією психіки персонажа. 

Для виконання своїх амбітних намірів їм довелося розробити нові наративні 

техніки, зокрема: використання суб’єктивного, а не метричного часу, що дозволяло 

розширити чи зменшити тривалість події й спотворити хронологічну послідовність; 

створення причинно-наслідкових зв’язків, не завжди й не строго зумовлених логікою, 

між образами та часом, які взаємопов’язують попри очевидну невідповідність; 

використання внутрішнього монологу для передачі міркувань персонажів про 

життєвий досвід; перевага інтуїтивного знання через мрії, бачення, почуття, над 

раціональним пізнанням.  

Серед найбільш поширених тем новелістики цього десятиліття були: 

узагальнений, незбагненний, усюдисущий страх, який пронизав усі аспекти життя 

персонажів, викликаючи розчарування та почуття безсилля; насильство, яке 

сповнювало світ персонажів; кошмари, що стають постійною рисою існування 

людини [77, с. 320–332]. 

 

Висновки до першого розділу 

Під новелою в сучасному літературознавстві розуміють невеликий за обсягом 

прозовий епічний твір про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом, 

сконденсованою та яскраво вималюваною дією. Однією з важливих теоретичних 
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проблем на сьогодні залишається розмежування новели та оповідання як двох 

самостійних жанрів усередині малих прозових форм. Важливими ознаками новели, на 

відміну від оповідання, вважають лаконізм, ліричне начало, психологічну складову, 

заглиблення автора у світ внутрішніх рефлексій героя. Якщо в новелі увага 

письменника концентрується навколо якогось нестандартного, екстраординарного 

випадку чи явища дійсності, то в оповіданні, навпаки, змальовується буденне життя, 

звичайна ситуація, яка певним своїм аспектом привернула увагу автора і стала 

об’єктом його рефлексії. В новелі немає місця розлогим описам, відступам від 

головної сюжетної лінії та авторським роздумам, нехай і вкладеним в голови 

персонажів. 

Цікавою для нашого дослідження є думка дослідників про те, що новела 

зародилася ще в Давній Греції під впливом літературної традиції Сходу, де цей жанр 

був у широкому вжитку. 

В англомовному літературознавчому просторі на позначення творів малої 

епічної форми використовують термін short story – англійський еквівалент 

українських термінів «новела» і «оповідання». Обов’язковими складовими цього 

жанру вважають динамічний сюжет, стислість та лаконізм поетики, цілісність 

враження, яке досягається завдяки зображенню автором тільки однієї події, одного 

характеру чи одного почуття. 

В арабському літературознавстві англійському терміну short story відповідає 

словосполучення al-qiṣṣah al-qaṣīrah «القصة القصيرة» (досл. «коротке оповідання»), що, 

очевидно, є калькою з англійської мови, адже арабська новела значною мірою 

формувалася під впливом західної літературно-критичної думки. Формування терміна 

відбулося на поч. XX ст. Менш поширеним є термін al-’uqṣūṣah «األقصوصة» («коротке 

оповідання»). Цей термін новий і  не є усталеним на відміну від терміна al-qiṣṣah al-

qaṣīrah. Розглянувши визначення жанру al-qiṣṣah al-qaṣīrah, яке дають арабські 

літературознавці, пересвідчуємося, що йому притаманні ті самі ознаки, що і жанрам 

short story в англійському та новела в українському літературознавстві. Слід 
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зауважити, що арабські літератори, даючи визначення жанру новели, спираються на 

праці західних дослідників.  

Зазначимо, що в арабській літературі у 90-х роках XX ст. виник малий епічний 

жанр – al-qiṣṣah al-qaṣīrah ğiddan («القصة القصيرة جدا» – досл. «дуже коротке 

оповідання»), який слід відрізняти від жанру новели. Al-qiṣṣah al-qaṣīrah ğiddan – це 

новий літературний жанр, для якого властивий малий обсяг та інтенсивне навіювання, 

прямий та опосередкований символізм, застосування натяків, експериментаторство, 

динамічність, напруження, критичність ситуацій і подій, а також лаконічність 

вираження думки та використанням еліпсисів.  

Дослідивши арабську оповідну традицію, доходимо висновку про те, що 

новела в сучасній арабській літературі розвивалася на багатому підґрунті. Оповідання 

як форма словесності існувало з давніх часів у фольклорній та літературній традиції 

народів арабського світу. Хоча довгий час найпопулярнішим видом словесної 

творчості в арабів залишалася поезія, в середньовічній арабській літературі знаходимо 

цілу низку прозових жанрів, які могли стати предтечею жанру новели: мусамара 

( مسامرةال ) – бесіда у формі оповідання, казка ( حكايةال ), анекдот (النادرة), життєпис ( سيرةال ), 

відомий як народний роман, оповідання ( قصةال ), макама ( مقامةال ) – жанр оповідок (новел) 

про хитру, дотепну, крутійську витівку героя, написаних ритмізованою римованою 

прозою.  

Деякі з середньовічних арабських прозових творів (зокрема «Оповідання про 

Сіндбада», «Повість про Варлаама та Юсуфа», «Повість про Хаййа ібн Йакзана», 

«Оповідання про невільницю Таваддуд» та ін.) були перекладені європейськими 

мовами, що могло посприяти формуванню новели в Європі. За свідченням іспанських 

дослідників, макама як жанр середньовічної арабської літератури та найвідоміший 

твір арабської словесності «Тисяча й одна ніч» мали значний вплив на розвиток в 

іспанській літературі такого жанру, як пікарески, героями яких, як і класичних макам, 

були авантюристи, вихідці з низів. Тому, слідом за деякими арабськими 

літературознавцями, можемо припустити, що арабська оповідна традиція могла 
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вплинути на зародження європейської новели (прикладом чого служить «Декамерон» 

Дж. Боккаччо), а пізніше – вже європейська новела, набувши своїх характерних 

жанрових ознак, сприяла становленню сучасної арабської новели завдяки культурним 

зв’язкам між Європою та Арабським Сходом, що активізувалися в кінці XIX – на 

початку XX ст. 

Щоб зрозуміти, під якими впливами формувався і розвивався жанр новели в 

арабських країнах Перської затоки, ми розглянули еволюцію цього жанру в інших 

країнах арабського світу, зокрема Єгипті, Леванті, оскільки там цей процес, особливо 

в Єгипті, відбувався значно раніше й проаналізували розвиток новели від самого 

зародження під впливом маками та перших спроб авторів на початку XX ст. під 

впливом західної та російської літератури до модерністської новели, яка почала 

зароджуватися у 1950-х і досягла зрілості у 1970-х рр.  

Огляд типологічної палітри жанру арабської новели засвідчив засвоєння 

арабськими авторами досвіду і здобутків європейської літератури. Найбільше 

позначилися на розвитку арабської новелістики такі художньо-стильові напрями, як 

романтизм, реалізм та модернізм. При цьому у творчості окремих авторів на ранньому 

етапі розвитку жанру можна спостерігати як романтичні, так і реалістичні новели, а 

надалі – як реалістичні, так і модерністські. Таким чином, спочатку в арабській 

новелістиці йшли поряд романтична і реалістична течії, а потім – реалістична та 

модерністська. Піднімаючи ті самі гостросоціальні питання, що й реалісти, 

модерністи застосовували експериментальні методи оповіді: поліфонічну мову, 

внутрішній монолог, потік свідомості, монтаж тощо. 
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РОЗДІЛ II. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЖАНРУ НОВЕЛИ В АРАБСЬКИХ 

КРАЇНАХ ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ 

 

2.1. Передумови формування жанру новели в літературі арабських країн 

Перської затоки 

Арабські країни Перської затоки об’єднує не лише географічне положення, а й 

соціальні, історичні, релігійні чинники, які зумовлюють всі перетворення і 

визначають загальний поступ у сферах економіки та культури регіону. Тому можна 

стверджувати, що література цих країн є продуктом одного середовища. 

 

2.1.1. Історико-політичні фактори культурного піднесення в країнах 

Аравійського півострова в І пол. XX ст. 

Завдяки розташуванню Аравійського півострова між долиною Нілу, 

Месопотамією та долиною Інду він був центром торгівлі та культурного обміну. 

Попри те, що Аравійський півострів був місцем виникнення ісламу, він не відігравав 

значної ролі у розвитку ісламської цивілізації. З VIII ст. по XX ст. його роль у світовій 

історії залишалася незначною. Це змінилося лише з відкриттям нафти у 1930-х рр. 

Поселення вздовж південного берега затоки завжди процвітали через своє 

розташування на морських торговельних шляхах між Месопотамією та Індією. Хоча 

цю торгівлю взяли у свої руки спочатку португальці (XVI ст.), а потім голландці (XVII 

ст.) та британці (XVIII–XIX ст.), порти Бахрейн, Кувейт та Маскат все ж отримували 

прибуток, обслуговуючи місцеві ринки та спеціалізуючись на торгівлі рабами. Іншим 

джерелом значного доходу до 1930-х рр. була торгівля перлами. Відкриття нафтових 

покладів припало на той час, коли торгівля перлами припинилася. Мекка, Медина та 

порт Джидда (тобто Хіджаз) залишалися відносно заможними завдяки паломникам, 

але в цілому півострів перебував у стагнації до кінця правління Османської імперії 

(поч. XX ст.). 
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У центральних районах півострова, від сирійської пустелі до пустелі Руб-Ель-

Халі, було найменше засобів для економічного розвитку. Ці райони були місцем 

племінних міжусобиць, викликаних частими посухами та наслідками міграційних 

переміщень. Починаючи з XX ст., династія Саудитів поступово встановила своє 

панування над півостровом, спираючись на релігійну легітимність, політичну 

майстерність та історичні зв’язки з іншими правлячими сім’ями Перської затоки. 

Саудити завоювали Хіджаз лише в 1924 р. У 1932 р. король Абдель Азіз створив 

державу Саудівська Аравія, столицею якої став Ер-Ріяд. Консервативне тлумачення 

релігії обмежувало контакти між населенням Саудівської Аравії й зовнішнім світом. 

На межі XX століття регіон Перської затоки був одним із найменш розвинених 

регіонів «старого світу». З падінням Османської імперії британська гегемонія над 

регіоном стала беззаперечною. Але англійці не намагалися розвивати місцеві 

території, оскільки їхнім основним інтересом було не допустити, щоб ці країни 

перешкоджали торговельним відносинам з індійськими колоніями. Це все змінилося 

з відкриттям нафти. Отримання контролю над постачанням нафти починаючи з 1930-

х рр. гарантувало монархам затоки стабільне управління своїми країнами. Завдяки 

прибуткам від нафти ці країни менш ніж за століття зробили індустріальний стрибок. 

Зараз це найбагатші країни світу.  

Окреслимо стисло відносини між правлячими династіями та громадянами країн 

Перської затоки. Як видається, у країн Перської затоки попереду перспективне 

майбутнє. З часу своєї незалежності більшість із них стали на шлях неухильного 

розвитку, вкладаючи значні кошти в інфраструктуру, економічну диверсифікацію, 

освіту та соціальні послуги, а отже, у своє майбутнє. На думку експертів, у більшості 

країн існує «здоровий баланс між перспективною політикою правлячих сімей та 

тиском, що чиниться громадянами, які прагнуть задоволення своїх потреб» [79, с. 

137]. 

Ситуація здається найбільш сприятливою в Катарі та ОАЕ, Оман не відстає. У 

Катарі тиск з боку суспільства здається незначним як порівняти зі завзятістю, 



65 
 

продемонстрованою родом Ааль Тані. ОАЕ виграє від свого федерального устрою, що 

дозволяє певний плюралізм думок у системі, яка є формально самодержавною, але на 

практиці досить близькою до своїх громадян. Оман має справу з історичною напругою 

між узбережжям та внутрішніми територіями й групами меншин, але допоки всі групи 

отримують прибуток від розвитку, існує мир. 

У Саудівській Аравії ситуація є більш непередбачуваною: тиск з боку 

населення, особливо молоді, величезний, а політика династії Ааль Сауд постійно 

коливається між вимогами духовенства та населення. Нині королівство відкривається 

світові, реагуючи на ключові прагнення свого населення і тим самим зменшуючи 

напругу у суспільстві. 

Кувейт потрапив у глухий кут між династією Ааль Сабах і парламентською 

опозицією, яка сама поділена на ісламістів і ліберальних демократів; перші мають 

значну підтримку електорату, а другі – втілюють прагнення старих і нових еліт. 

Найбільше хвилює політичних оглядачів ситуація в Бахрейні. Жорстокі сутички 

між владою та опозицією у 2011 р. й досі резонують. Справа не в тому, що правителі 

Бахрейну деспотичніші, ніж у сусідніх країнах, а навпаки – в тому, що громадяни 

Бахрейну активніше висловлюють своє бажання брати участь у політичному житті 

країни, ніж населення інших країн Перської затоки. Воно наполегливо вимагає від 

влади демократичних реформ. Це пов’язано з тим, що Бахрейн вступив у сучасну 

епоху задовго до знайдення покладів нафти, ще наприкінці XIX ст., в період буму 

торгівлі перлами на світових ринках. В тодішніх умовах сформувався 

космополітичний склад суспільства з власним світоглядом [там само, с. 138]. Династія 

Ааль Халіфа править у Бахрейні з 1782 р.  

За досить короткий проміжок часу в літературі  країн Перської затоки виникли 

й досягли високого художнього рівня прозові жанри, а також модерністська поезія, 

що свідчить про те, що суспільства Перської затоки дозріли до того, що індивідуальне 

творче самовираження стає частиною загального складу суспільства – навіть коли 
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воно кидає виклик чинним соціальним кодексам та голосу влади. Письменники 

шукають нові способи висловити зміну ідентичності в нову культурну епоху.  

 

2.1.2. Соціально-культурні та економічні чинники розвитку літературного 

процесу в країнах Аравійського півострова в І пол. XX ст. 

Серед чинників, які сприяли інтенсивному розвитку літературного процесу в 

арабських країнах Перської затоки в І пол. XX ст., передусім можна назвати 

просвітницький рух, що пожвавлюється у цей час, розвиток економіки, зумовлений 

процвітанням торгівлі, та становлення преси. Стисло розглянемо ці чинники. 

Просвітницький рух 

Безперечно, просвітницький рух є одним із найсуттєвіших чинників, який 

сприяв самоідентифікації місцевого населення і викликав прагнення, з одного боку, 

зберігати власні культурні надбання, а з іншого, – звернути увагу на здобутки 

європейської цивілізації та прогрес у світі [45, с. 77].  

Розвиток освіти в країнах Аравійського півострова розпочався значно пізніше, 

ніж в Єгипті чи Лівані, де він припав на XIX ст. Виникнення просвітницького руху в 

арабських країнах Перської затоки дослідники відносять до І пол. XX ст. і визначають 

декілька етапів у цьому процесі. В арабських країнах здавна існували початкові школи 

– куттаб, в яких давалася традиційна релігійна освіта. Лише на поч. XX ст. у країнах 

Перської затоки з’явилися народні школи, освіта в яких суттєво відрізнялася від тої, 

що пропонувалася в традиційних релігійних школах. Ці школи відкривалися на кошти 

ентузіастів-благодійників, що займалися торгівлею. Важливо те, що до народних шкіл 

запрошувалися найкращі вчителі з інших арабських країн, які не лише передавали 

дітям знання, а й знайомили з культурою і літературою їхніх країн. Однак народні 

школи безпосередньо залежали від процвітання торгівлі, зокрема торгівлі перлами. 

Саме тому згодом школи були передані під контроль держав, які розпочали процес 

модернізації освіти, що досягла апогею після отримання країнами Перської затоки 

незалежності.  
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У Кувейті освітній рух розпочався дещо раніше ніж в інших аравійських 

країнах. Коли Амін ар-Рейхані відвідав Кувейт у 20-х рр. XX ст., то з захопленням 

відзначав риси культурного й освітнього підйому за правління шейха Ахмеда аль-

Джабера ас-Сабаха. На його думку, причиною такого підйому було відкриття 

громадської бібліотеки та функціонування денних і вечірніх шкіл [131, с. 32].  

Першою школою з регулярним відвідуванням була «Аль-Мубаракійя», відкрита 

у 1912 р. Підйом освіти в Кувейті не був пов’язаний з видобутком нафти, як це 

переважно було в інших країнах Перської затоки. Кувейт був економічно розвиненим 

завдяки торгівлі перлами й вигідному географічному положенні – на перехресті 

морських і сухопутних шляхів в регіоні Перської затоки. Через Кувейт проходив й 

один зі шляхів паломників. Торговельні зв’язки мали безпосередній вплив на життя 

населення. Завдяки постійним міжнародним контактам культура Кувейту ввібрала в 

себе елементи інших культур. Після отримання країною незалежності студенти 

почали їздити на навчання до Єгипту, Іраку та інших країн. У 1966 р. було засновано 

Кувейтський університет. 

Освітній процес в Саудівській Аравії розпочався за правління першого короля 

Абдель-Азіза ібн Сауда (1932–1953) з відкриття шкіл. На початковому етапі виникла 

проблема нестачі кваліфікованих викладачів початкових та середніх класів шкіл. Для 

розв’язання цієї проблеми у 1927 р. було створено Саудівський навчальний інститут. 

У 1935 р. в Мецці була відкрита школа, в якій почали навчати саудівських дітей за 

міжнародними стандартами, щоб вони могли отримати подальшу освіту в інших 

частинах арабського світу, зокрема в Єгипті. Наступним етапом у розвитку освіти 

Саудівської Аравії був «етап оновлення», який охоплює період від вступу на престол 

сина Сауда короля Абд аль-Азіза у 1953 р. і до епохи короля Фейсала в 1970 р. У цей 

період спостерігається активізація державних освітніх програм. Перше Міністерство 

освіти у Королівстві було створене в 1953 р. і супроводжувалося відкриттям різних 

інститутів та коледжів. Перший університет – Університет короля Сауда в Ер-Ріяді 

відкрився в 1957 р. У 1961 р. в Медіні був заснований Ісламський університет. Вищий 
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інститут права був заснований в Ер-Ріяді в 1966 р. Слідом за ним було засновано ще 

шість університетів у різних регіонах королівства [70, с. 6].   

У Бахрейні на поч. XX ст. існували школи з традиційною релігійною освітою та 

початкові школи з регулярним відвідуванням. Про це можна дізнатися з праці 

«Арабські королі» Аміна ар-Рейхані, який відвідав Бахрейн у 20-х рр. XX ст. Як пише 

автор, серед викладачів були єгиптяни, іракці, вчителі з Неджду [там само, с. 31]. 

Першу школу з регулярним відвідуванням засновано приблизно у 1919 р. Починаючи 

з середини XX ст. освіта, особливо початкова, швидко розвивалася. В 1951 р. було 

засновано першу середню школу для дівчат. У 1986 р. було відкрито Бахрейнський 

університет.  

В Об’єднаних Арабських Еміратах в середині 1950-х рр. у зв’язку з початком 

видобутку нафти відбувається прорив в освіті. Відкривається безліч шкіл, зокрема у 

1955 р. в Шарджі засновано першу школу для дівчат «Аз-Загра’». Далі цей рух 

поширився і на Дубай, де за правління шейха Заїда, який прийшов до влади у 1966 р., 

було створено Міністерство освіти та відкрито низку початкових та середніх шкіл. 

Після об’єднання еміратів у 1971 р. ще більше уваги стало приділятися розвитку та 

оновленню освіти, навчальному плануванню. В цей час формування системи освіти 

було завершено заснуванням у 1976 р. Університету Об’єднаних Арабських Еміратів 

[131, с. 20–27]. 

В Омані в період з 1926 по 1935 рр. було відкрито перші початкові школи. У 

1936 р. в місті Салала було засновано школу «Ас-Саїдійа», яку урочисто відкрив 

султан Саїд бен Теймур, а в 1940 р. – велику школу імені Султана Кабуса Бен Саїда в 

Маскаті. За часів правління султана Кабуса бен Саїда (1970–2020) значно розвинулася 

середня та вища освіта. Перший університет Оману – Університет султана Кабуса – 

було відкрито 1986 р. [там само, с. 30–31]. 

У Катарі також була поширена традиційна релігійна освіта, функціонували й 

народні школи, засновані заможними людьми, як, наприклад, школа «Аль-‘Асрійя» 

заснована шейхом Мухаммадом бен Мані‘, (діяла з 1914 р. по 1938 р), випускники якої 
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стали культурними провідниками Катару. З 1951 р. в Катарі починають відкриватися 

державні школи. У 1965 р., ще до отримання країною незалежності, було створено 

Міністерство освіти, а у 1977 р. в м. Доха засновано Катарський університет. 

Розвиток економіки 

Окрім розвитку освіти, суттєвим фактором культурного підйому в арабських 

країнах Перської затоки був розвиток економіки. Завдяки своєму географічному 

положенню ці країни стали центрами міжнародної торгівлі. Через їхні території 

проходили торговельні шляхи, тут існувало багато торговельних ринків. Як уже 

зазначалося, торгівля перлами довгий час була одним з основних джерел прибутку. 

Країни мали досить потужні флоти кораблів для пірнання за перлами та риболовлі. 

Тому певний прибуток давало й будівництво кораблів. Крім того, була поширена 

торгівля верблюдами. В Маскаті та Дубаї торгували зброєю за посередництва Франції.  

Розширення торговельний зв’язків мало велике значення не лише для 

економіки, а й для розвитку культури країн Перської затоки. Вони були налагоджені 

з Індією, Китаєм, Єгиптом, Іраком, Сирією та іншими країнами, в тому числі 

європейськими. Значну роль у перенесені західного способу життя та європейської 

культури на терени країн Перської затоки зіграла торгівля з Індією. Абу Шу‘ейр ар-

Рашід вважає, що зв’язки з містом Бомбей є одним із найважливіших факторів 

культурного підйому цього арабського регіону. Наприклад, бахрейнський поет 

Салман ат-Таджір Аль Нашра (1875–1925) познайомився з західною культурою, коли 

навчався в Індії. Поет і літератор з ОАЕ Ахмад бен Султан бен Салім довгий час жив 

в Індії, вивчив там англійську мову і читав англомовні дослідження, що стосувались 

історії регіону Перської затоки [131, с. 39, 50]. 

Проте, звичайно, вищезгадані види діяльності не давали таких доходів, як 

видобуток нафти, який розпочався з 1930-х рр. Виявлення родовищ нафти стало 

новою сторінкою в історії країн Перської затоки, призвело до великих змін в усіх 

сферах життя, включаючи й культуру. Культурні відносини з іншими країнами 

ставали міцнішими, а це відкривало двері для нових ідейних та літературних впливів, 
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які накладали відбиток на літературу в регіоні. Налагоджувалися зв’язки з 

європейськими країнами. Молодь отримала можливість навчатися у Європі й 

ознайомлюватися з західною культурою.  

Розвиток преси та зародження літературної критики 

Результатом розвитку економіки та налагодження стосунків з іншими країнами 

був розвиток преси. Значну роль у розвитку преси в регіоні, а надалі й літературної 

критики, відіграли видання Хіджазу. В них публікувалися твори відомих літераторів, 

зокрема касиди Ахмада Шаукі та Хафіза Ібрагіма, до яких часто-густо додавались 

критичні передмови з закликами до подолання традиційних канонів, що довгий час 

сковували творчість арабських поетів та письменників. На сторінках хіджазької преси 

друкували статті такі літературні критики, як: Мухаммад Хасан ‘Аввад, Мухаммад 

Са‘ід аль-‘Амуді, Хусейн Сархан, Ібрагім аль-Фалялі, Мухаммад ‘Алі Магрібі, ‘Абд 

аль-Кудус аль-Ансарі та ін. [42, с. 120]. 

Важливе значення для культури королівства Саудівської Аравії мала заснована 

у 1916 р. газета «Аль-Кібля». З 1924 р. почала виходити офіційна газета «Умм аль-

Кура», в якій також друкувалися художні твори. У 1930-х рр. з’явилася низка видань, 

в яких публікувалися статті на тему літератури: «Саут аль-Хіджаз» (1931), «Джарідат 

аль-Мадіна» (1936) та ін. Поява літературного журналу «аль-Мангаль» (1937) 

знаменує перехід на якісно новий щабель розвитку літературної критики. Адже, як 

підкреслив його засновник ‘Абд аль-Куддус аль-Ансарі, однією з цілей журналу став 

відхід від стилю їдкої критики та особистих суперечок, що був притаманний 

тогочасній критиці, й перехід до об’єктивного конструктивного аналізу [70, с. 6]. Крім 

того, редакція журналу видавала і закликала до опублікування іноземної поезії, що, 

безумовно, наклало відбиток на розвиток поезії та критики в регіоні. Під час Другої 

світової війни видання газет було тимчасово припинено. Проте у 1960-х рр., поряд з 

названими виданнями, з’явилися нові: «Ахбар аз-Загран», «Аль-Фаджр аль-джадід», 

«Аль-Адва’», «Халідж аль-‘Арабі», «Курейш». Варто зазначити, що період з 1945 по 

1964 рр. був культурно плідним в історії літератури Саудівської Аравії.  



71 
 

В 1934 р. поет і торговець перлами ‘Абдалла аз-Заїд відкрив автоматизовану 

типографію в Бахрейні, яка почала видавати першу газету в країні «Аль-Бахрейн» 

(1939–1944). Це ознаменувало собою зародження сучасної культури в Бахрейні [131, 

с. 41]. Хоча ця газета носила переважно політичний характер, протягом довгого часу 

на її сторінках відбувалася літературно-критична полеміка між місцевими критиками, 

що стало справжньою точкою відліку для становлення літературної критики в регіоні 

Перської затоки. На шпальтах газети «Аль-Бахрейн» Мухаммад Юсуф опублікував 

перші бахрейнські новели: «Збентежена» (« الشاعر«(, )»حائرة »), «Між злодієм і скупим»  

(« ن السارق والبخيلبي ») [с. 81, с. 11]. Слідом виходили інші газети та журнали: перший 

соціокультурний журнал «Саут аль-Бахрейн» (1950–1955), культурний щотижневик 

«Аль-Хаміля» (1952–1956). «Аль-’Адва’», у якій друкувалися художні твори та 

літературознавчі статті, почала видаватися 1956 р. З 1976 по 1985 рр. виходив 

квартальний журнал «Кітабат», засновником якого був відомий письменник і 

літературознавець ‘Алі ‘Абдалла Халіфа. На шпальтах цього видання з’являлися 

новаторські статті й літературознавчі твори, які закликали до оновлення бахрейнської 

літератури. 

Перші кувейтські журнали, засновані кувейтськими студентами, з’явилися в 

Єгипті. З 1928 по 1931 рр. виходив журнал «Аль-Кувейт», засновником якого був 

письменник та історик ‘Абд аль-‘Азіз ар-Рушейд. Журнал відбивав думки тогочасних 

реформаторів, висвітлював теми релігії, літератури, історії. Серед основних розділів 

журналу – розділ, присвячений літературній критиці. Як зазначає доктор Нурія ар-

Румі, журнал видавався літературною мовою, при цьому значна увага приділялась 

захопливому стилю викладу. На сторінках видання лунали заклики до позбавлення від 

кайданів садж’у та надмірності риторичних прикрас, що було характерним для 

арабських прозових творів [154, c. 83]. На сторінках «Аль-Кувейт» вийшло перше 

оповідання у регіоні Перської затоки – «Муніра» Халіда аль-Фараджа (1929 р.). 

Важливе значення мав журнал «Аль-Ба‘аса», який почав видаватися з 1946 р. В ньому 

друкувалось чимало літературно-критичних статей, в яких також звучали заклики до 
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розвитку й оновлення проблематики соціально-політичних і літературних видань в 

регіоні. У 50-х роках почали виходити журнали «Ар-Раід», «’Іршад», «Аль-’Іман», 

«Аль-Фукага», на сторінках яких публікували свої твори письменники регіону.  

В Омані, Катарі та ОАЕ преса з’явилася дещо пізніше. Приблизно в кінці 1960-

х рр. в Омані з’явилася газета «Аль-Ватан», а у 1970-х – низка журналів, серед яких: 

«Аль-‘Акіда», «Аль-’Усра», «Ан-Нагда» та «Аль-’Адва’», культурно-літературний 

журнал «Нізва». 

В ОАЕ з 1969 р. виходили щоденні газети «Аль-Халідж» та «Аль-’Іттіхад», 

пізніше – журнали «Шу’уну адабіййа», «Ад-Дірасат», «Ші‘ар», «Ар-Рафід» та ін.  

В Катарі журнали та газети почали виходити з 1969 р. Це такі видання, як: 

щомісячник «Ад-Доха ас-сакафійя» (1969), «Аль-‘Агд» (1974), «Аль-Халідж аль-

‘арабі» (1986) та щотижневик «Аль-‘Уруба» (1971). З діяльністю останнього пов’язане 

становлення новели в Катарі, адже на його сторінках друкували оповідання. Зокрема, 

головний редактор журналу Юсуф ан-На‘ма один з перших письменників, які 

звернулися до цього жанру. Його перша збірка «Дочка Затоки» («بنت الخليج») вийшла 

1962 р. [108, с. 12–13]. 

Як бачимо, стрімкий розвиток преси мав важливе значення для політичного, 

освітнього та культурного розвитку регіону. Крім цього, інтелектуали всіляко 

намагалися одержати газети та журнали з інших арабських країн, а особливо з країн 

Леванту та Єгипту, які потрапляли до Затоки з кінця XIX ст. завдяки діяльності 

торговців. А з 1930-х рр., з появою торговельних кораблів, завезення преси й 

книжкової продукції набуло масового характеру. Журнали містили нові політичні, 

соціальні ідеї, знайомили з новинками художньої літератури та відкриттями у сфері 

науки. Серед них були: «Аль-‘Урва вуска» Джамаля ад-Діна аль-Афгані та Мухаммада 

Абдо, «Аль-Манар» Рашіда Ріда, «Ар-Рісаля» Ахмада Хасана аз-Зайята, «Аль-

Мунтада», який видавався в Єрусалимі, єгипетський журнал «Ас-Сакафа», 

американський журнал «Аль-Мухтар», а також такі відомі видання, як «Ар-Рісалят», 

«Аль-Манар», «Аль-Гіляль», «Аль-Муктатаф», «Аполон». Критична полеміка та 
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заклики до оновлення літератури, висловлені на сторінках цих видань, мали гучне 

відлуння серед літераторів регіону. Багато з них друкували свої статті у цих журналах 

і брали активну участь у полеміці між прихильниками традиційної течії в літературі 

(як, наприклад, Закі Мубарак) та тими, хто закликав до її оновлення (як-от Ахмад 

Амін). Саме тому багато термінів і понять, що використовувались арабськими 

критиками-новаторами інших країн, поширились і серед тогочасних критиків країн 

Перської затоки [154, c. 81–82]. 

Через пресу населення знайомилося з літературними тенденціями в арабському 

світі та спостерігало за боротьбою арабських країн за свою незалежність. Доктор 

Мухаммад Мурсі ‘Абдалла у своїй книзі «Об’єднані Арабські Емірати та сусідні 

країни» наводить слова американського священника, який відвідав Затоку у 1910 р. 

під час повстання Дубая проти англійців. На його думку, такі єгипетські газети, як 

«Аль-Муайяд» та «Аль-Ліва’», підбурювали населення Затоки проти присутності 

британців на їхніх землях [131, с. 44–45]. 

Також варто зауважити, що значну роль у підтриманні культурних зв’язків між 

регіоном Перської затоки та іншими арабськими країнами, відігравало радіо. 

Передусім це радіо «Каїр», а також деякі європейські арабськомовні радіостанції, 

зокрема радіо «Берлін» та «BBC», які транслювалися починаючи з 1938 р.  

 

2.1.3. Релігійний фактор та вплив цензури на розвиток сучасної літератури 

арабських країн Перської затоки  

Коли ми говоримо про літературний процес на теренах Арабського Сходу, не 

можемо оминути увагою такий важливий для всіх ісламських країн фактор, як релігія. 

Спробуємо визначити, наскільки цей фактор впливає на розвиток арабської літератури 

досліджуваного регіону взагалі, і на розвиток новели зокрема. 

Доктор Абу Шу‘ейр ар-Рашід вважає, що одним із факторів культурного 

підйому в країнах Затоки був релігійний реформаторський рух. Особливу увагу він 

приділяє ваххабітському руху, вважаючи, що саме цей рух мав значний вплив на 
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поезію [131, с. 34]. Проте на нашу думку, не варто переоцінювати вплив 

ваххабітського руху на літературу країн Перської затоки, адже цей рух головним 

чином був поширений у Саудівській Аравії, де він став ідейним підґрунтям цієї 

держави. В Саудівській Аравії ми й нині можемо спостерігати вплив ваххабітського 

ісламу на різні сфери життя і культуру, однак в інших країнах він значно менший. 

Іслам, як відомо, є дуже важливою частиною ідентичності народів арабських 

країн. Проте це не означає, що іслам всюди визначає державну політику. Правителі 

країн Перської затоки ухиляються від будь-якої форми ісламізму. Арешти активістів 

«братів-мусульман» в ОАЕ у 2012 р. засвідчили це. Іслам, як видається, розглядається 

ними як природна і беззаперечна даність; це те, що об’єднує суспільство. З іншого 

боку, майже всі правителі отримали освіту в Європі, тому вони усвідомлюють 

необхідність поводження з немусульманським світом на неконфесійних умовах. 

Стосовно ситуації в Саудівській Аравії голландський вчений Роберт Клюйвер 

зазначає, що у своїх стосунках з мусульманськими громадами по всьому світу 

керівництво цієї країни із самого початку намагалося застосовувати свій бренд 

консервативного ісламу, демонструючи суцільний контроль над регіональними ЗМІ, 

підтримуючи місіонерську діяльність, пропонуючи безкоштовне навчання та 

підтримку ісламським священнослужителям за кордоном. Проте у період правління 

короля Абдалли ібн Абдель Азіза Аль Сауда (2005–2015) уряд почав займати більш 

ліберальну позицію, ніж духовенство і почасти саме населення [79, с. 26]. 

Серед простого населення країн Перської затоки вплив політичного ісламу нині 

зростає, зокрема такої його течії, як салафізм. У країнах із виборчими системами – 

Кувейті та Бахрейні – релігійні партії стають все більш впливовими. Можна 

припустити, що якби в інших країнах Аравійського півострова були належні 

демократичні системи, уряди були б більш релігійними й консервативними, ніж склад 

нинішніх правлячих сімей.  

У контексті розвитку новелістики регіону, який розглядається необхідно 

зауважити про наявність цензури та певний тиск на літераторів, який чиниться з боку 
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релігійних та інших світських державних інституцій цих країн. Російський дослідник 

В. Суворов пише: «В сучасних арабських державах, де масова свідомість продовжує 

залишатися релігійною, мусульманською, а державне законодавство тією чи іншою 

мірою базується на доктрині ісламу, цензура в галузі літератури активно оперує 

поняттями «образу віри» та «образу суспільної моралі» для переслідування авторів, 

які критикують архаїчні суспільні підвалини. Роль цензорів при цьому можуть 

виконувати як державно-релігійні, так і релігійні громадські об’єднання» [53, с. 115]. 

Розглянемо два приклади, які ілюструють справедливість цього міркування і 

засвідчують особливо прискіпливу увагу з боку релігійних інституцій до творчості 

жінок-письменниць. 

Як відомо, жінки відіграли значну роль у становленні та розвитку сучасного 

літературного процесу в країнах Перської затоки. Отримавши право на освіту, вони з 

самого початку формування культурного руху за оновлення в цих країнах почали 

брати в ньому участь і згодом, на рівні з чоловіками, зробили великий внесок у 

розвиток літератури регіону. Романи Лейли аль-‘Усман та Фавзії Рашід увійшли до 

сотні найкращих арабських романів XX–XXI ст. Оманська письменниця Джоха аль-

Харсі отримала у 2019 р. Міжнародну Букерівську премію з літератури за роман 

«Місячні пані» («سيدات القمر») у перекладі Мерелін Бут. Взагалі значний відсоток жінок-

письменниць є прикметною особливістю літератури країн Перської затоки. Жіночій 

літературі країн Перської затоки буде приділено увагу в подальших розділах, а тут ми 

зауважимо лише, що релігійним колам було вочевидь непросто змиритися з такою 

революційною трансформацією розуміння ролі, місії і покликання жінки в традиційно 

«чоловічому» арабському суспільстві, а тому вони ревно приглядалися до писемної 

творчості представниць жіночої статі. 

Як наслідок, в Кувейті двом письменницям через їхню творчість було 

призначене умовне двомісячне ув’язнення.5 Лейла аль-‘Усман була засуджена за 

використання непристойної мови у новелістичній збірці «Від’їзд», яка була 

                                                           
5Див.: https://www.aljadid.com/content/bemoan-wound-kuwaiti-writers-convicted 

https://www.aljadid.com/content/bemoan-wound-kuwaiti-writers-convicted
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затверджена урядовими цензорами у 1984 р. Єдиним звинуваченням, яке висунули 

письменниці, було те, що вона, описуючи хвилі моря, використала слово «хтивий». 

Однак згодом її вирок було замінено грошовим штрафом. 

‘Алія Шу‘айб, яка викладає на кафедрі філософії в Кувейтському університеті, 

була звинувачена в богохульстві через те, що «опублікувала думки, що висміюють 

релігію» у поетичній збірці «Павуки оплакують рану» («  1993 ,«عناكب ترثي جرحا р.) 

Адвокат письменниці повідомив, що єдине місце її книги, в якому згадується Аллах, 

містить фразу «таємна карта Аллаха». ‘Алія Шу‘айб в інтерв’ю «Аль-Джадід» 

пообіцяла не дозволити постанові «змінити свій шлях», однак внаслідок такої 

підвищеної уваги ісламістів до своєї діяльності письменниця була змушена відкласти 

друк двох інших своїх праць. Одна з них – це дисертація про жінок в ісламі 1994 р., а 

інша – дослідження про повій та лесбійок у Кувейті. 

Реальність суспільства, в якому живуть місцеві митці, змушує їх з обережністю 

публічно висловлюватися. Закони про богохульство існують в ОАЕ, Саудівській 

Аравії та Кувейті, але за оцінками експертів, вони викликають все ж менше суперечок 

і призводять до меншої кількості судових справ, ніж у таких країнах, як Пакистан та 

Іран, уряди яких позиціюють себе як «більш ісламські», ніж уряди тих країн, де іслам 

зародився. Однак якщо говорити про арабські країни Перської затоки, то найбільше 

позначена впливом духовенства культурна ситуація в Саудівській Аравії. Достатньо 

згадати, що в 1970-х рр. на вимогу ісламських клерикалів були заборонені всі 

кінотеатри в країні. Ця заборона тривала протягом 35 років, аж до квітня 2018 р., коли 

був відкритий перший кінотеатр6.  

Ще однією особливістю літературного процесу в країнах Перської затоки є те, 

що творчі люди, які є лояльними до правлячих родин, можуть отримувати від них 

певний простір свободи, в якому можна висловлюватися на такі теми, як релігія та 

політика, за умови не піддавати критиці правителя. Критика правлячої родини в 

країнах Перської затоки вважається кримінальним злочином. Якщо письменник не 

                                                           
6 Див.: https://www.cnbc.com/2018/04/18/saudi-arabia-reopens-movie-theaters-with-black-panther.html 

https://www.cnbc.com/2018/04/18/saudi-arabia-reopens-movie-theaters-with-black-panther.html
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погоджується з політикою правлячої родини, йому рекомендують емігрувати (як це 

було з саудівським письменником Абдель Рахманом Муніфом, якого позбавили 

громадянства). В іншому випадку він може провести довгі роки у в’язниці.  

Отже, як можна зрозуміти з вищевикладеного, освічене населення країн 

Перської затоки було обізнане з політичними та культурними процесами, які мали 

місце в країнах Машріку та Магрибу. Адміністрації народних шкіл запрошували 

викладачів і вчених з інших країн, дехто з них навчався в Азгарі. Багато вчених, 

літераторів, реформаторів відвідували Кувейт (кін. XIX–поч. XX ст.), займалися 

просвітницькою діяльністю, зробивши таким чином внесок у пробудження 

національної самосвідомості, закликаючи до звільнення від пут застою та 

бездіяльності. Серед них: Рашід Ріда, Джамаль ад-Дін аль-Афгані, туніський 

політичний діяч Абд аль-Азіз ас-Са’алібі, лівійський політичний діяч Сулейман аль-

Баруні, письменник-філософ Амін ар-Рейхані та багато інших [131, с. 47–48].  

Місцеві студенти їздили на навчання до арабських країн, зокрема до Єгипту. 

Організовувались поїздки груп студентів з Оману та Кувейту до Багдаду, з ОАЕ до 

Катару. А коли опіка освітою перейшла в руки держави, то такі поїздки стали 

відбуватися на регулярній основі, що стало особливо помітним після початку 

видобутку нафти. 

Слід зауважити, що з економічним розквітом країн Перської затоки до них 

почали стікатися з метою працевлаштування емігранти з інших країн Азії. Хоча вони 

й знаходили тут застосування лише як чорноробочі, обслуговий персонал, прислуга, 

все ж упливу принесених за їхнім посередництвом культур на місцеве населення не 

можна заперечувати. Проблеми емігрантів та взаємодії з ними також знайшли своє 

зображення в літературі.  

Ще одним фактором культурного зростання, про який варто згадати, є вільне 

пересування населення по країнах Перської затоки. Люди без обмежень можуть 

подорожувати з метою навчання, викладання, торгівлі та відвідування святих місць. 

Між арабськими країнами Перської затоки встановилися міцні зв’язки. Люди почали 
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все більше вільно пересуватися, жити в тій країні, в якій вважали за необхідне. Як 

видається, це явище внутрішньої міграції, властиве способу життя населення регіону, 

також позначилося на його світогляді.  

У цьому контексті можна зауважити, що існує багато поетів, творчість яких 

важко віднести до літератури якоїсь однієї країни. Наприклад, такий поет, як ‘Абд аль-

Джаліль ат-Табатаба’і, багато подорожував, жив у Катарі, Бахрейні, Саудівській 

Аравії, Омані, ОАЕ. Тому всі ці країни вважають його своїм поетом. До таких поетів 

можна віднести Халіда аль-Фарджа7 (1898–1954), який зайняв свою нішу в 

літературному процесі Бахрейну і певний час жив там. Свою творчу діяльність Халід 

аль-Фарадж розпочав при дворі короля Абдель Азіза ібн Сауда, хоча народився у 

Кувейті [131, с. 47].  

Населення Затоки ментально дуже подібне. Його об’єднує схоже історичне 

минуле та теперішнє, народні традиції та звичаї. Інтенсивний культурний розвиток у 

цих країнах відбувався майже одночасно. Цим і пояснюється те, що літературний 

процес в країнах регіону мав однаковий шлях розвитку. Проблематика та соціальні 

аспекти, зображення яких об’єднує літератури цих країн, – це критика закостенілих 

традицій, зловживання владою, засудження безмежної влади чоловіка над дружиною 

і дітьми, проблема емігрантів тощо.  

В цілому ж сучасний стан розвитку арабської літератури різних країн Перської 

затоки демонструє значний поступ і тяжіння митців до поглиблення кооперації та 

взаємообміну. Єдності арабської літератури регіону сприяють близькі контакти та 

культурна співпраця творчих людей з різних країн. Завдяки численним культурним 

фестивалям та літературним конкурсам, які відбуваються по всьому регіону, митці 

отримують можливість змагатися між собою і збагачувати свій творчий досвід. 

 

 

                                                           
7 Автор першого оповідання в регіоні Перської затоки «Муніра» (1929).  
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2.2. Перший етап у розвитку жанру новели в літературі арабських країн 

Перської затоки (кінець 20-х – 60-70-і роки XX ст.)  

Новела в арабських країнах Перської Затоки з’явилася пізніше, ніж в інших 

країнах Арабського Сходу, зокрема таких, як Єгипет, Сирія, Ліван та ін. Ці арабські 

країни раніше звільнились від колонізаторів та налагодили зв’язки з Заходом, 

познайомилися з західною культурою та літературою. Країни ж Перської затоки 

довгий час залишалися ув’язненими в цивілізаційній ізоляції. Поштовхом, який 

спровокував культурне піднесення і зародження нових жанрів в літературі Затоки, 

стали політичні, соціальні, економічні зміни, що відбувалися в середині XX ст. після 

знайдення покладів нафти та отримання незалежності. Швидкі соціальні 

перетворення, поширення державної освіти, розвиток преси створили сприятливі 

умови для формування нової генерації письменників, що стали родоначальниками 

жанру новели в країнах Перської затоки. Розвиток прози був тісно пов’язаний із 

журналістикою, оскільки в пресі з’являлися перші прозові твори. 

З огляду на те, що хронологічно становлення і розвиток новели в різних 

арабських країнах Перської затоки відбувалися неоднаково, видається доцільним 

дослідити цей процес в кожній країні регіону окремо. Поза цим, огляд спеціалізованої 

літератури засвідчив, що в цілому в еволюції жанру новели в літературах країн 

Перської затоки можна виділити два періоди: становлення та художньої зрілості.  

З-поміж усіх арабських країн Перської затоки процес становлення жанру новели 

раніше розпочався в літературі таких країн, як Кувейт, Бахрейн, Саудівська Аравія. 

Переважно в усіх цих країнах формування новели як жанру літератури завершилося 

до 80-х рр. XX ст. Розглянемо детальніше особливості цього процесу в кожній із 

зазначених країн окремо.  

 

2.2.1. Становлення жанру новели в Кувейті 

Початок літературної діяльності в Кувейті припадає на перші десятиліття XX ст. 

Одним із головних факторів культурного пожвавлення була модернізація освіти. До 
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шкільної програми державних шкіл було включено вивчення творів визначних 

письменників і мислителів з метою заохотити молодь до ознайомлення з сучасною 

арабською літературою та культурою. Ці школи підготували як творців нового жанру, 

так і читачів, естетично вихованих і здатних до сприйняття прози. У 1923 році було 

засновано Кувейтську національну бібліотеку. У 1924 році відкрився перший 

літературний клуб 1924 р. Ця подія ознаменувала зародження літературного руху в 

Кувейті, і з цього ж часу розпочинається період формування прози в цій країні.  

Становленню прози сприяло і відкриття літературних клубів. У 1952 р. було 

відкрито Клуб вчителів (النادي المعلمين), а 1954 р. – Національний клуб культури ( نادي

 «на базі яких було засновано журнали «Ар-Раід» (1952) та «Аль-’Імам ,(الثقافة القومي

(1953) [96, с.15]. Ці клуби організовували літературні конкурси. Важливо зауважити, 

що активну участь у таких змаганнях брали й жінки, які на рівні з чоловіками 

здобували освіту.  

Ісхак Тіджані виокремлює два періоди розвитку кувейтської прози: період 

формування (кін. 1920-х – сер. 1950-х рр.) та зрілий період (з 1950-го р. – до нашого 

часу) [96, с. 13]. Приблизно саме таку періодизацію визначають кувейтські 

дослідники, зокрема Таліб ар-Ріфа‘і у своїй доповіді на конференції «Про шлях новели 

в Кувейті» 2007 р.8 Проте до зрілого періоду він відносить новели, написані не в 1950-

х, а на початку 1960-х рр. Таку ж періодизацію розвитку новели подає й Саліх аль-

‘Аджамі [116, с. 17-24]. 

Як уже було зазначено, зародження новели в Кувейті було тісно пов’язано з 

просвітницьким рухом, який мав місце на початку XX ст. Новела виявилася 

найпридатнішим жанром для поширення реформаторських ідей. Як наслідок, на етапі 

свого становлення вона мала переважно дидактичний характер, оскільки була засобом 

висловлення прогресивних закликів до боротьби з неуцтвом та закостенілими 

традиціями. 

                                                           
8 Див.:   ممثال  عن المجلس الوطنّي للثقافة والفنون واآلداب طالب الرفاعي يؤّرخ لمسيرة القّصة الكويتيّة خالل 80 عاما 

https://www.aljarida.com/articles/1461794862487793600/ 
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До нового літературного середовища, що сприяло зародженню і розвитку жанру 

новели, належав ‘Абд аль-‘Азіз ар-Рушейд. За підтримки однодумців він заснував 

перший не тільки в Кувейті, а й взагалі на Аравійському півострові журнал – «Аль-

Кувейт» (1928 р.). Цей журнал став трибуною, з якої до читача доносилися 

прогресивні суспільні, релігійні та політичні ідеї. В ньому друкували як поезію, так і 

прозу, поряд з літературно-критичними статтями та публікаціями на історичну 

тематику. Як уже було зазначено вище, саме на сторінках «Аль-Кувейт» з’явилося 

перше в літературі країн Перської затоки оповідання – «Муніра» (грудень 1929 р.), 

автором якого був поет Халід аль-Фарадж.  

Ідея оповідання «Муніра» повністю відповідала світоглядним принципам ‘Абд 

аль-‘Азіза ар-Рушейда та інших просвітників, які видавали журнал «Аль-Кувейт» і 

вели боротьбу з неуцтвом населення. Халід аль-Фарадж вперше підняв питання 

неосвіченості кувейтської жінки й негативних наслідків цього явища для суспільства. 

(детальніше про цю новелу див. у розділі 3).  

У 1930 р. вийшов останній номер журналу «Аль-Кувейт», оскільки в країні 

настала економічна криза, і письменники втратили можливість друкувати свої твори. 

Тому ми не знаємо, чи робили кувейтські письменники спроби писати оповідання до 

того часу, як вони почали друкуватися на сторінках журналу «Аль-Ба‘са», що почав 

виходити з 1946 р., тобто через вісімнадцять років після виходу першого оповідання.  

Чи не найважливіше значення у розвитку кувейтської літератури мали освітні 

контакти з іншими арабськими країнами, які були двостороннього характеру: 

викладацькі місії (البعثة التعليمية) прибували до Кувейту, а кувейтські студенти виїжджали 

на навчання до інших арабських країн (البعثة العلمية). З 1936 р. почали прибувати з 

Палестини викладацькі місії, які відіграли позитивну роль не лише в покращенні 

освіти, а й культурному житті країни в цілому, адже члени цих місій залучались до 

журналістської та літературної діяльності. Освітні місії забезпечували навчання 

студентів у Єгипті, Сирії, Лівані, Іраку, зокрема за сприяння «Доброчинної 

організації» (الجمعية الخيرية). 1937 р. було відправлено першу навчальну місію до Єгипту. 
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А вже 1946 р. кувейтськими студентами в Єгипті було засновано журнал «Аль-

Ба‘аса», дописувачі якого підіймали проблеми розвитку кувейтської культури й 

суспільства взагалі. Журнал «Аль-Ба‘са» виходив безперервно протягом восьми років, 

ставши символом нового покоління, яке Фаліх аль-‘Аджамі назвав «поколінням «Аль-

Ба’са». Культурно-просвітницька діяльність письменників цього покоління стала 

провісником культурного відродження в Кувейті завдяки налагодженню культурних 

зв’язків з іншими арабськими країнами. Серед представників цього покоління були 

такі культурні діячі, як ‘Абд аль-‘Азіз Хусейн, Ахмад аль-‘Удвані, Хамад ар-Руджейб, 

‘Абдалла Закарія аль-Ансарі [116, с. 18]. Велике значення мало те, що журнал «Аль-

Ба’са» сприяв поширенню і популяризації оповідання. На його сторінках було 

надруковано 64 оповідання, зміст яких відбивав реформаторські прагнення їх авторів. 

Отже, освітні контакти з Єгиптом сприяли появі нової генерації кувейтських 

письменників. 

В період формування кувейтської новели письменники багато 

експериментували, намагаючись створювати твори західного зразка. У цей час, як це 

вже було раніше з арабською новелою в Єгипті, Сирії, Лівані у кін. XIX – на поч. XX 

ст., ранні спроби кувейтських новелістів часто були перекладами відомих західних 

творів або їхньою адаптацією. Ці новели друкувалися в різних журналах і були зібрані 

у збірку лише у 1982 р. Халідом аз-Зейдом під назвою «Оповідання-сироти в 

кувейтських журналах 1929–1955 рр.» (1955-1929 القصص اليتيمة في المجالت الكويتية). До неї 

увійшли поодинокі оповідання, що були надруковані в кувейтській пресі з 1929 по 

1955 рр., з них: 54 оповідання, написані кувейтськими авторами, 22 оповідання – 

авторами з інших арабських країн, а також перекладені оповідання: 4 – кувейтськими 

письменниками, 10 – літераторами з інших арабських країн. 

Серед авторів, твори яких увійшли до цієї збірки, новеліст і літературознавець 

Сулейман аш-Шатті високо оцінює Фагда ад-Дувейрі (1921–1999), Фадиля Хальфа 

(нар. 1927 р.) та Фархана Рашіда аль-Фархана (1928–1975), називаючи їх 

основоположниками жанру новели в Кувейті [137, с. 34].  
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Новели періоду формування мають спільні ознаки, притаманні як формі й 

змісту, так і тематиці й стилю. Деякі з них відрізняються дидактичним характером і 

нагадують проповіді на теми релігії та соціальної моралі. В інших автори зображають 

соціальну реальність, розкривають теми кохання, проблеми подружнього життя, 

страждання жінки, конфлікт між традиційним соціальним укладом і новою 

«емігрантською» системою життя, спричинений наслідками активного видобутку 

нафти. 

Значний внесок у розвиток жанру новели зробив Фагд ад-Дувейрі, який 

поєднував традиційну форму арабських фольклорних дидактичних оповідок із 

зображенням сучасних йому соціально-етичних проблем. Критик Халід Са‘уд аз-Зейд 

назвав Фагда ад-Дувейрі «шейхом кувейтських новелістів». Починаючи з 1940-х рр., 

ад-Дувейрі був одним із провідних представників руху просвітництва в Кувейті. Свою 

письменницьку діяльність він розпочав 1938 р. з написання політичних та 

літературних статей. Фагд ад-Дувейрі створив близько 20 оповідань, хоча окремої 

збірки вони не становлять. Всі вони були надруковані в пресі, переважно у журналах 

«Аль-Ба‘аса», «Ар-Раід», «Казима». 1992 р. в газеті «Аль-Ватан» був надрукований 

роман письменника «Вітер з півночі» («ريح الشمال») [220 ,44] 9 

1948 р. у журналі «Казима» з’явилось перше оповідання Фагда ад-Дувейрі «З 

життя» («من الواقع»), назва якого стала творчим кредо письменника. В передмові до 

нього він виклав свої погляди на завдання літератури: 

 «Я наполягаю на тому, що новелісти мають усвідомлювати те, що реальність 

важливіша за вигадку. Тому вони повинні писати про дійсність, яка фіксує історію 

душі суспільства, аби дослідити у своїх оповіданнях почуття та емоції людської 

душі, замість того, щоб створювати персонажів, які живуть лише в їхніх творах. 

Адже фантастичне оповідання відбиває психологію автора, а реальні події 

показують справжній образ суспільства» [145]. 

                                                           
9 Див: http://www.alarabimag.com/person.asp?ID=25 

http://www.alarabimag.com/person.asp?ID=25
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Ад-Дувейрі намагався відтворити духовний світ суспільства, показати його 

моральні цінності. Створюючи характерні для місцевого середовища персонажів, 

письменник прагнув прищепити читачу високі етичні принципи, виховати найкращі 

людські якості. На творчий метод письменника помітний вплив мали народні 

повчальні оповідання і байки, форму яких він використовував у своїх творах. В основу 

оповідань письменника зазвичай покладені реальні історії з життя, свідком яких він 

був сам, або які почув від людей. Про це ми дізнаємося безпосередньо з самих творів, 

в яких автор часто зазначає, що описані ним події мали місце в реальному житті. 

Проте в передмові до новели «Воля Аллаха» («إرادة هللا») як зазначає Сулейман 

аш-Шатті, погляди письменника на реальність і мистецтво дещо змінюються: він 

визнає, що реальність «потребує прикрашення <…>, аби створити художнє 

оповідання…» [137, с. 36].  

Кувейтські літератори високо оцінюють новелу «Шейх і маленька пташка» 

 Зокрема, критик Мухаммад Хасан називає цю новелу піком .10(«الشيخ والعصفور»)

художньої зрілості письменника, в якій він робить перші кроки до символізму [там 

само, с. 40]. Стиль Фагда ад-Дувейрі протягом його творчої еволюції змінювався й 

удосконалювався, проте незмінним залишалося його прагнення дотримуватися 

висунутого ним на початку літературної діяльності кредо – правдиво зображати 

реальність.  

Фархан Рашід Фархан (1928–1975) зображував у своїх творах проблеми і вади 

кувейтського суспільства. Пік його творчої активності припадає на 60-ті роки. Перша 

новела письменника вийшла в журналі «Аль-Ба‘аса» 1950 р. Рашід Фархан написав 16 

новел, 12 з яких увійшло до збірки «Іронії доль» («1972 ,«سخريات األقدار р.)11. [там само, 

с. 44]. Творчість Фархана Рашіда мала велике значення для становлення новели в 

Кувейті, проте, оскільки він, як і інші його колеги, не мав попередників, на досвід яких 

міг би опиратися, то звісно, мав певні труднощі в пошуках власного стилю. 

                                                           
10 Вперше оповідання було надруковано 1953 р., у журналі «Ар-Раід». «الشيخ والعصفور». Це одне з останніх оповідань Фагда 

ад-Дувейрі. 
11 http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=364041 
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Кувейтські літературознавці вказують на особливу роль, яку відіграла в 

розвитку кувейтської новели творчість Фадиля Хальфа. Цей автор був добре 

обізнаний з європейською літературою. Особливо його приваблювала романтична 

проза. Його збірка новел «Мрії молодих» («1954 ,«أحالم الشباب р.) є першою 

новелістичною збіркою в Кувейті. До неї увійшли 18 новел, серед яких є перекладені 

й адаптовані автором. Твори, що ввійшли до збірки, з погляду стилю дуже різняться 

між собою. Одні з них, як зауважує Сулейман аш-Шатті, дуже схожі на «газетний 

допис в одязі оповідання», як-от «В нічній тиші» («في سكون الليل») – перша новела 

Фадиля Хальфа12, а інші могли б стати довершеними новелами, якби автору не 

забракло майстерності новеліста [137, с. 45]. 

Окрім розглянутих вище письменників, які своєю творчістю посприяли 

зародженню і розвитку новели в Кувейті, варто згадати й жінок-письменниць, які 

також друкували свої новели в журналі «Аль-Ба‘аса». До письменниць цього 

покоління належить Гайфа’ Гашім, яка у новелі «Жахлива помста» («اإلنتقام الرهيب») 

вперше порушила проблему пригнічення жінки в суспільстві, причому, як стверджує 

Фаліх аль-‘Аджамі, з тією художньою майстерністю, якої часом бракувало творчості 

новелістів наступних поколінь [116, с. 20]. Детальніше про жіночу новелістику див. у 

підрозділі 2.4. 

Як бачимо, в період з 1948 р., коли було опубліковане перше оповідання Фагда 

ад-Дувейрі, і до 1954 р., того року побачила світ збірка оповідань Хальфа Фадиля, в 

Кувейті, попри політичні й економічні проблеми, відбулося культурне пожвавлення. 

В той час виходили журнали «Аль-Ба‘аса», «Ар-Раід», «Казима», які надавали простір 

для літературної діяльності. Письменники почали звертатися до нового літературного 

жанру, і деякі з них навіть отримали схвальні відгуки критиків. Звичайно, їм ще не 

вдавалося створити повноцінні новели, які мали всі ознаки цього жанру, проте своєю 

творчістю вони заклали підвалини для розвитку новели на початку 1960-х рр., коли, 

хоч і налагоджується суспільно-політичне життя країни та покращується економічне 

                                                           
12 З цим оповіданням Фадиль Хальф брав участь у новелістичному конкурсі, воно було прочитане на радіо «Лондон». 
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становище після отримання Кувейтом незалежності, проте з’являються нові, 

зумовлені швидкими змінами у суспільстві соціальні проблеми, які знаходять 

відображення у творчості нового покоління письменників [44, с. 225–226]. 

 

2.2.2. Перші новелісти в Бахрейні 

Культурне відродження в Бахрейні розпочалось на початку XX ст. завдяки 

діяльності окремих культурних діячів та меценатів. Серед культурних діячів, 

діяльність яких сприяла розвитку літературного процесу в Бахрейні був поет і 

письменник Шейх Ібрагім ’Аль Халіфа (1850–1933). В його домі збиралися 

представники бахрейнської інтелігенції й дискутували на теми літератури й зокрема 

поезії. Шейх Ібрагім ’Аль Халіфа володів величезною бібліотекою і підтримував 

зв’язки з арабськими видатними діячами, зокрема з Аміном ар-Рейхані, ‘Абд аль-

‘Азізом ар-Рушейдом та Ібрагімом аль-Язіджі. Його культурна діяльність відіграла 

значну роль у відродженні сучасної бахрейнської поезії [84, с. 193]. Діяльність цього 

літератора в наш час продовжила Мейй ’Аль Халіфа – засновниця Центру імені Шейха 

Ібрагіма бен Мухаммеда ’Аль Халіфа. Центр має велику бібліотеку, на його базі 

видаються художні твори, що виходять під назвою «Ішракат», організовуються лекції 

та літературні вечори. 

Завдяки зусиллям мислителя і поета Салмана ат-Таджіра, в Манамі 1913 р. було 

відкрито національну громадську бібліотеку. Незабаром після цього у м. Мухаррак 

було засновано перший літературний клуб «Ан-Наді аль-Адабі» (1924). Пізніше було 

відкрито низку клубів, які пропагували культурно-літературну діяльність, серед них: 

«Наді аль-Бахрейн» (1937), «Наді ан-Нагда» (1946), «Наді аль-‘Уруба» (1939). 

Останній видавав літературний журнал «Аль-‘Уруба». 

Відкриття літературних клубів і становлення преси мали визначальний вплив на 

розвиток сучасної літератури Бахрейну. Були створені умови для публікації 

письменниками й  поетами творів, які відображали їхні погляди, що були рефлексією 

на культурний прогрес в країні.  
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Бахрейнський письменник і літературний критик ‘Абдалла Халіфа зазначає, що 

зародження жанру новели в цій країні відбувалося у 1940-х рр., що було пов’язано з 

появою преси. Перша газета «аль-Бахрейн» побачила світ у 1939 році. В ній 

з’являються статті, що засвідчують зародження новели, одна з них – під назвою 

«Навіщо нам читати оповідання?» 1941 р. В іншій статті, автором якої є М.Д. Касім, 

йдеться про жанр оповідання і його значення для суспільства. В цій же газеті 

друкувалися переклади творів видатних письменників світу, зокрема скорочені 

переклади оповідань А. Чехова та Л. Толстого [149]. Особливо помітна увага 

письменників до дитячого оповідання. 

Першим оповіданням був притаманний виховний характер, при цьому автори 

не приділяли належної уваги формі своїх творів. Така ж тенденція продовжується і в 

1950-х рр. Арабські літературознавці називають оповідання дидактичного характеру 

терміном القّصة الوعظية («повчальне оповідання») і зауважують, що вони ще не містять 

в собі жанрових ознак новели, бо в них чітко помітний автор, який висловлює свою 

позицію, засуджує або схвалює дії головного героя [там само].  

Серед письменників періоду зародження бахрейнської новели, творчість яких 

вирізняється серед інших, літературознавці називають ‘Алі Сайяра та Ахмада Камаля. 

Їхні наративні манери відрізняються. В новелах Ахмада Камаля присутній розповідач, 

зі слів якого читач дізнається про хід подій. Так, у творі «Злочин батька» («جناية أب») 

розповідач переповідає історію, яку він почув від її безпосереднього учасника. На 

думку ‘Абдалли Халіфа, в оповіданні зображено таку велику кількість подій і 

персонажів, що вистачило б і на роман [там само].   

Натомість в новелах ‘Алі Сайяра увага фокусується на одній невеличкій події, 

навколо якої й розвивається сюжет. Тому саме ‘Алі Сайяра (нар. 1926 р.) вважають 

родоначальником новели в Бахрейні. Новели, які ввійшли до єдиної збірки автора 

«Пан» («السيّد»), виданої 1975 р., написані у період 1964–1965 рр. ‘Абдалла Халіфа 

характеризує ці новели як такі, що «наближені до духу новели, яким характерна 

сконденсованість зображення, кількість персонажів обмежена, у центрі уваги – одна 
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подія, що має важливе значення» [там само]. Багатий життєвий досвід ‘Алі Сайяра, 

подорожі та роки, проведені в Каїрі, Кувейті, ОАЕ, Катарі, Сирії та Лівані, дали 

багатий матеріал для його творів. Провідними темами збірки є засудження гонитви за 

грошима та прагнення до влади як способу і сенсу життя, корупції та лицемірства, 

зображення відчаю героя через його розуміння власної неспроможності 

пристосуватися до нової реальності, в якій він живе, питання чесності людини та її 

цінності в сучасному суспільстві [50, с. 197].  

Важливою подією в літературному житті Бахрейну стало відкриття у 1969 р. 

бахрейнської спілки письменників (أسرة األدباء والكتاب). Метою заснування спілки був 

розвиток літературного руху в Бахрейні та підтримка молодих талантів, співпраця між 

митцями, а також проведення національних та міжнародних літературних вечорів та 

інших заходів. З 1983 р. спілка почала видавати журнал «Калімат», в якому 

друкуються твори сучасних бахрейнських літераторів.  

Надалі все більш відчутною стає підтримка національної бахрейнської культури 

й літератури державою. Так, у 1986 р. було започатковано роботу Національного 

управління з питань культури, мистецтв та літератури, основними напрямами 

діяльності якого стали підтримка й розвиток мистецтва в Бахрейні, організація 

мистецьких виставок та культурних фестивалів, а також співпраця з закордонними 

культурними центрами. З 1994 р. ця установа видає журнал «Аль-Бахрейн ас-

сакафій». Важливою подією для розвитку бахрейнської літератури стало заснування 

Національного культурного форуму 1995 року. На його базі організовуються поетичні 

вечори й лекції з літературної критики, літературні симпозіуми, культурні фестивалі, 

видаються найцікавіші літературні твори молодих авторів.  

 

2.2.3. Формування новели у Саудівській Аравії  

У Саудівській Аравії, як і в Кувейті та Бахрейні, літературне оновлення 

почалося ще до настання нафтової епохи, в умовах загальної соціально-економічної 

та культурної відсталості, за відсутності радіо- і телемовлення. Це визначило основне 
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завдання літераторів – просвіщати населення і пропагувати високі моральні цінності 

[54, с. 63].  

Початок культурного відродження в Саудівській Аравії пов’язаний із 

діяльністю короля Абдель-Азіза ібн Сауда (правив з 1932 по 1953 рр.), який сприяв 

розвитку преси та літературної творчості, заснував низку навчальних закладів. За його 

правління у молоді з’явилася можливість навчатися за кордоном. Король Абдель-Азіз 

ібн Сауд підтримував соціальні та релігійні реформи. Саме в цей період серед 

інтелектуалів та літераторів країни виникає питання про призначення літератури. Аби 

протистояти західній експансії, вони вбачали ідейною основою своєї творчості 

повернення до давньої спадщини як джерела національної самобутності.   

В період, який почався зі вступу короля Абд аль-Азіза ібн Сауда на престол 1953 

р. і тривав до початку епохи короля Фейсаля в 1970 р., відбувся значний розвиток 

культури. Відкривалися навчальні заклади, засновувалися бібліотеки, такі як 

Саудівська бібліотека, Національна бібліотека та Бібліотека короля Абд аль-Азіза. Це 

були не просто бібліотеки, а осередки культури, в яких на регулярній основі 

відбувалися культурно-просвітницькі заходи, спеціалізовані семінари, конференції, 

готувалися видання книг та провадилися наукові дослідження. Значна частина цієї 

новітньої індустрії знань була спрямована на висвітлення культурного минулого 

Саудівської Аравії. Багато важливих книг, зокрема про місцеві прислів’я, говір, 

фольклор та міфологію, були опубліковані в цей період. Фундаментальна праця 

‘Абдалли ібн Хаміса «Популярна література на Аравійському півострові» 1958 р. 

вперше в історії країни включала опис різноманітних усних і писемних літературних 

традицій, що мало величезний вплив на наступні покоління саудівських письменників 

[70, c. 8].  

Перші спроби написання новел у Саудівській Аравії належать до періоду 1926–

1946 рр. і вважаються складовою частиною реформаторського літературного руху в 

цій країні. Ці твори публікувалися в газетах і журналах Хіджазу, автори в основному 

були журналістами. Розвиток преси мав значний вплив на формування нового 
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культурно-просвітницького руху в суспільстві, яке саме переживало процес 

культурного підйому. Більшість новел саудівських письменників тієї доби, за оцінкою 

Мансура аль-Хазімі, становлять «різновид соціального нарису, спрямованого на 

реформування, в якому, проте, не дотримано правил та засад написання новели» [там 

само, с. 20]. Однак, як зауважують дослідники, елементи новелістичного письма все 

ж можна спостерігати у творчості таких авторів, як Ахмад Ріда Хуху (алжирець за 

походженням) і Мухаммад ’Алім аль-Афгані, які, очевидно, були знайомі з 

європейською літературою й перебували під впливом новел Гі де Мопассана, Гоголя, 

Чехова [там само].   

Ключову роль у формуванні прози відіграв журнал «Аль-Мангаль» (засн. 

1937 р.), який був єдиним літературним виданням того часу. На сторінках цього 

журналу регулярно виходили новели місцевих письменників. Також у журналі 

друкувалися критичні огляди новел, опублікованих раніше, що зрештою поклало 

початок критичному вивченню та аналізу нового жанру, зокрема у питаннях стилю та 

структури. Власник і головний редактор журналу, письменник і лінгвіст ‘Абд аль-

Куддус аль-Ансарі та редактор журналу Ахмад Ріда Хуху надавали великого значення 

перекладам і публікували на сторінках журналу численні перекладені твори з урду, 

турецької, російської, французької, англійської та японської мов. Це, з одного боку, 

свідчило про їхню особисту прихильність до цієї нової форми мистецтва, а з іншого – 

диктувалося необхідністю вивчення смаків читацької публіки.  

Усвідомлення відмінних ознак новели як літературного жанру поступово 

відбувалося серед письменників покоління 1960-х рр., яке виросло на творчості 

попередніх митців та перекладених творах. Це покоління також мало можливість 

познайомитися з арабською літературою Єгипту та Леванту. У цей період арабська 

новела в цих країнах уже досягла піку розвитку завдяки творам Юсуфа Ідріса (1927–

1991). 

Поява цих нових творів також супроводжувалася літературно-критичним 

дискурсом, зокрема представленим у книзі Рашада Рушді «Мистецтво новели» 
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(1959 р.), який показав потенціал новели як жанру літератури. У творах Ібрагіма ан-

Насера, Галіба Гамзи Абу аль-Фараджа, Са‘да аль-Баваріді, ‘Абд ар-Рахмана аш-

Ша‘іра, ‘Абдалли аль-Джіфрі, Лукмана Юніса, ‘Абдалли Са‘іда Джам‘ана, Сіба‘і 

‘Усмана, Наджат Хаййат та ін. помітне знання авторами жанрових ознак та 

структурних елементів новели, що дозволили їм збільшити вплив на читачів [там 

само, с. 22]. Зауважимо, що в цей час уже й читачі були підготовлені до сприйняття 

нового жанру й усвідомлювали його специфіку.  

Новелістичний доробок письменників цього періоду художньо зріліший, ніж 

перші спроби попередників. У новелах Ібрагіма ан-Насера, ‘Абдалли аль-Джіфрі та 

Гамзи Букарі можна спостерігати одну тему, обмежену кількість головних героїв, 

логічно пов’язані час і місце, зв’язну структуру. Те саме можна сказати про Сіба‘і 

‘Усмана і Наджат Хаййат, новели яких вважаються найкращими зразками цього 

періоду [там само, с. 23]. 

Цікаво, що вже в 60-х рр. XX ст. характерною особливістю новелістки 

Саудівської Аравії є наявність різних літературних течій. Реалістичну течію 

представляють Ібрагім ан-Насер, ‘Абдеррахман аш-Ша‘ір, Са‘ад аль-Баваріді та 

‘Абдалла Са‘ід Джам‘ан. Новели Аль-Кураші, ‘Абдалли аль-Джіфрі та Джаміля аль-

Худжайляна належать до сентиментально-романтичної течії. Що стосується 

оповідань Сіба‘і ‘Усмана, Наджат Хаййат та Хамзи Букарі, то вони містять елементи 

символізму, хоча манера письма цих авторів цілком реалістична. Можна сказати, що 

всі ці тенденції були наслідком засвоєння саудівськими письменниками досягнень 

арабської та світової літератури взагалі й новелістики зокрема [там само].   

Отже, процес становлення жанру новели в розглянутих нами країнах охоплює 

період від кінця 20-х до 60-70 рр. XX ст. В усіх цих країнах спостерігаємо схожі 

соціально-культурні передумови формування і тенденції розвитку цього жанру. 

Значний поштовх до розвитку новелістики в регіоні дало відкриття освітніх установ, 

пожвавлення культурних відносин з іншими країнами, у тому числі з Європою, 

заснування періодичних видань і перших літературних клубів. Зрозуміло, що перші 
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проби пера аравійських письменників не завжди відповідали критеріям 

новелістичного письма і часто їх недоліками були дидактизм, багатослів’я і надто 

розлогий сюжет. Проте їхні твори, безумовно, заклали підвалини для подальшого 

поступу новелістики на теренах країн Перської затоки, яка у другий період своєї 

еволюції набуває ознак справжньої художньої зрілості.  

 

2.3. Другий етап у розвитку жанру новели в літературі арабських країн 

Перської затоки (60-70-і роки XX ст. – початок XXІ ст.) 

Головною ознакою жанру новели в літературі арабських країн Перської затоки 

цього періоду є поширення естетики модернізму, яка спричинила застосування 

авторами нових наративних технік. Новела цього періоду демонструє засвоєння 

західних віянь, тяжіння арабських авторів до експериментаторства. Проте важливо 

зауважити, що такі процеси були притаманні лише літературам розглянутих вище 

країн – Кувейту, Бахрейну та Саудівської Аравії, які знаходилися в авангарді 

літературного процесу регіону порівняно з іншими країнами Перської затоки.  

Натомість в інших країнах, зокрема таких, як Об’єднані Арабські Емірати, Катар 

і Оман, в 1960-і рр. становлення новели як жанру лише починалося. Тому далі ми 

спочатку розглянемо еволюцію жанру новели, яка мала місце в перших із зазначених 

вище країн, а потім – особливості новелістики тих країн, які розвивалися в 

літературному відношенні з певним відставанням.  

 

2.3.1. Період художньої зрілості новели у літературах Кувейту, Бахрейну, 

Саудівської Аравії 

2.3.1.1. Подальший поступ новелістики в Кувейті  

Після отримання незалежності економіка Кувейту стрімко розвивалася, країна 

пережила цивілізаційний стрибок, перейшовши у рекордно стислі терміни від 

простого бедуїнського способу життя до буржуазного укладу з його новою етикою і 

складними соціальними відносинами. Економічне процвітання країни сприяло 
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розвитку культури. Відкривалися нові періодичні видання, створювалися професійні 

літературні товариства. У 1958 р. були засновані журнали «Аль-Мужтама‘» та «Аль-

‘Арабі», а згодом – ще ціла низка газет та журналів, які відіграли значну роль у 

популяризації жанру новели й зробили великий внесок у формування літературних 

смаків своїх читачів. 

Про зрілість кувейтської літератури свідчило заснування 1964 р. Асоціації 

письменників Кувейту (رابطة األدباء في الكويت)13, яка діє дотепер. Саме відкриття асоціації 

говорить про те, що літературна діяльність відтоді стала вважатися професією, а отже 

письменник міг повністю присвятити себе творчості. Уряд, продовжуючи свою 

програму розвитку освіти й культури, заснував 1956 р. Кувейтський фонд розвитку 

науки (المأسسة العلمية للتقدم العلمي), а 1974 р. – Національне товариство культури, мистецтв 

і літератури ( لفنون واآلدابالمجمع الوطني للثقافة وا ). Під егідою Міністерства мистецтв і 

культури ці товариства щорічно проводять низку культурних заходів і фестивалів, як-

от Кувейтський міжнародний книжковий ярмарок та фестиваль «Аль-Курейн»14, в 

рамках яких відбуваються поетичні й новелістичні конкурси, спрямовані на 

заохочення молоді до письменництва.  

Слід зауважити, що результатом економічного добробуту країни стала зміна 

світогляду людей. Завдяки модернізації освіти та появі арабських перекладів 

іноземних творів, широкі верстви населення отримали змогу ознайомитися з західною 

літературою. Зростала національна свідомість кувейтців, інтерес до політики. Все це 

відбилося в новелістиці Кувейту: дедалі частіше письменники порушують важливі 

для суспільства політичні питання; з’являється інтерес до минулого Кувейту; 

приділяється увага проблемам людей, позбавлених привілеїв у заможному 

суспільстві.  

Разом з цим, письменники продовжують писати про жіночі проблеми, конфлікт 

цивілізацій, кохання і шлюбні негаразди. Згодом поширеною темою стає арабо-

                                                           
13 http://www.kuwaitwriters.net/ 
14 Аль-Курейн – стара назва Кувейту.   
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ізраїльський конфлікт. А після іраксько-кувейтської війни тематика війни стала 

однією з найпоширеніших В цьому відношенні Барбара Міхалек-Пікулска ділить 

кувейтську новелістику на «новелу мирного часу і новелу війни» [87, с. 206–207]. Що 

ж стосується форми, то необхідно зауважити, що кувейтська новела зрілого періоду 

помітно еволюціонувала. 

Серед найпомітніших новелістів цього періоду варто назвати таких: Сулейман 

аш-Шатті (нар. 1943 р.), Сулейман аль-Хуляйфі (нар. 1976 р.), Валід ар-Руджайб (нар. 

1954 р.), Ісмаїл Фагд Ісмаїл (1940–2018), ‘Абд аль-‘Азіз ас-Сурайї‘, Таліб ар-Ріфаі‘ 

(нар. 1958 р.), Мухаммад аль-‘Аджaмі (нар. 1956 р.) Лейла аль-‘Усман (нар. 1943 р.), 

Муна аш-Шафі (нар. 1946 р.), Сурайя аль-Бакасамі (нар. 1952 р.) та ін. 

Літературознавці вважають, що у творчості Сулеймана аш-Шатті, Сулеймана 

аль-Хуляйфі, Ісмаїла Фагд Ісмаїла, ‘Абд аль ‘Азіза ас-Сурайї‘ кувейтська новела сягає 

піку художньої зрілості й стає на один щабель з арабською новелою Єгипту, Леванту, 

та інших країн арабського світу, створюючи підґрунтя для подальшого розвитку цього 

жанру наступними поколіннями [116, с. 22]. 

Характерним для письменників нового покоління є те, що вони підходили до 

написання новели усвідомлено, володіючи достатньою теоретичною базою. Багато з 

них, окрім художньої творчості, займалися ще й літературною критикою, яка вимагала 

широкої обізнаності зі світовою літературою.  

Сулейман аш-Шатті, Сулейман аль-Хуляйфі, Ісмаїл Фагд Ісмаїл, ‘Абд аль-‘Азіз 

ас-Сурайї‘ у своїх творах звертаються до реалізму, відображаючи суперечності 

соціального розвитку кувейтського суспільства. Предметом аналізу для них все 

частіше стає внутрішнє життя людини. Названі письменники приділяють увагу мові 

викладу і стилю, створюють добре розроблені образи. Спостерігаючи за діями героїв, 

читач розуміє їхні позиції й мотиви. Письменники прагнули, аби їхні твори 

відповідали критеріям жанру новели, аби цей жанр утвердився в кувейтській 

літературі. Однак вони не обмежувалися новелістикою. Так, наприклад, Ісмаїл Фагд 
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Ісмаїл згодом поринув у романістику, а ‘Абд аль-‘Азіз ас-Сурайї‘ та Сулейман аль-

Хуляйфі захопилися драматургією [там само, с. 23]. 

Перш ніж остаточно перейти до романістики, Ісмаїл Фагд Ісмаїл зробив внесок 

у розвиток кувейтської новели, видавши дві новелістичні збірки: «Темна пляма» 

(« الداكنة البقعة », 1965 р.) та «Клітки й спільна мова» («1974 ,«األقفاص واللغة المشتركة р). 

Остання збірка містила сім новел, в яких автор застосував нову техніку, що полягала 

у швидких переходах від однієї сцени до іншої, аби в такий спосіб повідомити чи 

натякнути читачу на щось нове. Всі ці деталі, приходячи на зміну одні одним, 

складалися в голові читача в єдину повноцінну картину як частинки пазла. Що 

стосується проблематики, то варто зазначити, що тема соціального, економічного і 

сексуального пригнічення емігрантів червоною ниткою проходить через новели цієї 

збірки. Фагд Ісмаїл першим звернувся до проблематики трудових емігрантів, яка 

надалі активно розроблятиметься наступними поколіннями письменників [137, с. 82–

85]. 

Велике значення для розвитку кувейтської новели має творчість та 

літературознавча діяльність Сулеймана аш-Шатті (нар. 1943) – новеліста, романіста, 

літературного критика. Письменник працював викладачем арабської літератури та 

літературної критики на кафедрі арабської філології Кувейтського університету. У 

2003 році Сулеймана аш-Шатті винагородили премією Міжнародної каїрської 

книжкової виставки у категорії «Найкраща арабська книга в галузі культури» за книгу 

«Символ та символізм у творчості Наґіба Мазфуза». 

Сулейман аш-Шатті є автором чотирьох новелістичних збірок: «Тихий голос» 

 «Чоловіки з вищого світу» ,(.р 1994 ,«أنا .. األخر») «Я – інший» ,(.р 1970 ,«الصوت الخافت»)

 ,«الورد لك الشْوك لي») «Троянди для тебе, шипи для мене» ,(.р 1982 ,«الرجال من الرف العالي»)

2014 р.) та роману – «Мовчання триває» («2009 ,«الصمت يتمدد р.). Як літературознавець, 

Сулейман аш-Шатті здійснив низку наукових досліджень, серед яких: «Символ і 

символізм у творчості Наґіба Махфуза» («1976 ,«الرمز والرمزية في أدب نجيب محفوظ р.), 

«Новела в Кувейті. Вступ» («1993 ,«مدخل: القصة القصيرة في الكويت р.), «Три читання з 
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арабської давньої критики» («2000 ,« ثالث قراءات في نقدنا القديم р.), «Поезія в Кувейті» 

 та ін. Також він (.р 2008 ,«المسرح في الكويت») «Театр в Кувейті» ,(.р 2003 ,«الشعر في الكويت»)

є членом численних державних організацій, зокрема Національної ради з питань 

культури, мистецтв і літератури. 

Характерним для творчості Сулеймана аш-Шатті є виявлення контрастів, що 

існують в кувейтському суспільстві. Предметом аналізу письменника стає внутрішнє 

життя людини незалежно від її приналежності до класу та ідеології. Він зображує 

соціальні конфлікти, розкриваючи внутрішні суперечності людини, її загострені 

почуття.  

Хоча перша збірка Сулеймана аш-Шатті ще містить новели романтичного 

характеру («Тривожна думка та уламки»  « الحطامالهاجس و », «Звичайна історія кохання» 

-загалом вона має реалістичний характер. Як зазначає Фаліх аль ,(«قصة حب عادية»

‘Аджамі, в ній автор експериментує з тематикою та художніми засобами [116, с. 23]. 

У новелах цієї збірки читач спостерігає за життям героїв через призму їхніх думок і 

переживань. Важливим для автора є не просто розповісти про проблеми суспільства і 

закликати до змін, як це було притаманне для покоління «Аль-Ба‘аса», а показати 

внутрішній світ людини в умовах швидкого цивілізаційного поступу. У центрі 

творчості Сулеймана аш-Шатті – людська особистість з її різними психологічними 

станами, зміною світогляду, стрімкою соціокультурною еволюцією і зрештою 

втратою власної індивідуальності в результаті глобалізації та морального занепаду в 

умовах безтурботного життя. 

Одним із художніх засобів, який використовує автор для зображення психології 

людини, є потік свідомості. Цю техніку ми спостерігаємо вже в першій його збірці 

«Тихий голос». Дослідник Ібрагім ‘Абдалла Гулюм у праці «Новела в Перській затоці 

(Бахрейн і Кувейт). Аналітично-критичне дослідження» присвячує творчості 

Сулеймана аш-Шатті розділ під назвою «Психологізм і потік свідомості та нова 

новелістична традиція» («التحليل بلغة تيار الوعي والتقاليد القصصية الجديدة»). На матеріалі таких 

новел автора, як: «Відтяті пальці» («األصابع المقطوعة»), «Розповідь для інших» (« حكاية
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 дослідник ,(«عبور النهر إلى ضفة واحدة») «Перехід річки на один беріг» ,(«لألخرين

демонструє, яким чином аш-Шатті зображує дрібні порухи людської душі, майстерно 

«використовуючи сферу несвідомого, “сну наяву”» [145].  

 

2.3.1.2. Бахрейнська новела в добу модернізації 

У 1970-х рр. новела в Бахрейні досягає ще більшого розвитку, але не під 

впливом творчості попередників, твори яких ще не були довершеними зразками для 

наслідування, а завдяки впливу арабської літератури Єгипту, Леванту та європейської 

літератури. Це стало можливим завдяки політичним та економічним змінам, які 

відбулися у країні в результаті отримання незалежності. З’являється безліч авторів, 

провідним жанром творчості яких стала новела. У новелістиці цього періоду 

дослідники визначають декілька напрямів. Літературознавець і письменник ‘Абдалла 

Халіфа у праці «Еволюція новели в Бахрейні» виокремлює два основні напрями цього 

часу: реалізм і «експериментальний» напрям [149]. Загальною рисою творчості 

літераторів цього періоду є пропагування нових соціальних ідей, прагнення до 

модернізації та боротьби з пережитками минулого суспільного ладу і закостенілими 

традиціями. Разом із тим засуджується сліпе наслідування чужих традицій. 

Письменники занурюються в аналіз проблем сучасного суспільства. Оновлюється 

тематика, а разом з нею і форма творів. Автори шукають нові засоби для висвітлення 

болючих тем. 

Вагомим внеском у розвиток бахрейнської прози, і зокрема новели, стала 

творчість Мухаммада ‘Абд аль-Маліка (нар. 1944 р.), який у своїх творах, за оцінками 

критиків, досягнув такого художнього рівня, що значно перевершив своїх 

попередників – представників І-го періоду розвитку новели, таких як: ‘Алі Сайяр, 

Ахмад Камаль та ін. Черпаючи тематику та образи персонажів для творів з народних 

кварталів, постійно розвиваючи свій стиль, він відкрив творчі горизонти наступним 

поколінням новелістів. Надалі, на основі свого багатого досвіду в малій прозі М. ‘Абд 

аль-Малік написав перший в Бахрейні роман – «Корені» («1980 ,«الجذور р.), в якому 



98 
 

відобразив суспільно-політичні перетворення в суспільстві, зумовлені розвитком 

економіки, освіти й культури, та зміну свідомості сучасних йому бахрейнців.  

Мухаммада ‘Абд аль-Малік є автором восьми новелістичних збірок та п’ятьох 

романів. До письменства М. ‘Абд аль-Малік прийшов у другій половині 1960-х рр. із 

журналістики: він очолював відділ культурно-літературних сторінок в місцевій пресі, 

де сам вів декілька колонок. Декілька його творів перекладені іноземними мовами. 

Зокрема новела із першої збірки письменника «Смерть візника» («موت صاحب العربة», 

1973 р.). – «Веселка» («قوس قزح») перекладена англійською і французькою мовами. 

Багато творів автора стали основою для телевізійних серіалів [151].  

Перше оповідання письменника вийшло 1967 р. в газеті «Світло Бахрейну» 

 Цей час письменник та літературознавець ‘Абдалла Халіфа  .[там само] (األضواء البحرينية)

вважає часом виникнення «нової» новели в Бахрейні, маючи на увазі, що новели ‘Абд 

аль-Маліка повністю відповідали вимогам жанру новели: мінімум дійових осіб, 

конфлікт перенесений у душу ліричного героя, автором фіксуються найтонші його 

переживання. У своєму дослідженні «Розповідач у художньому світі новел 

Мухаммада ‘Абд аль-Маліка» критик підкреслює, що стиль письменника постійно 

змінюється й удосконалюється. В одних його новелах можна побачити, що автор 

відходить від подієвості викладу подій, оповідь ведеться від першої особи, а оповідач 

має головну роль у формуванні цілісної картини зображуваного, в інших – розвиток 

подій відбувається в драматичному напруженні й поступово загострюється, а оповідач 

зникає [148, с. 72–73].  

У новелістиці письменника віддзеркалюються проблеми пересічних бахрейнців 

від часу отримання країною незалежності до XXІ ст., такі як: зміна свідомості людей 

внаслідок вестернізації й контактів з найманими робітниками з інших країн; 

виникнення і поширення серед населення споживацького характеру взаємовідносин; 

зміна цінностей та політичні переслідування, які мають місце в країні. Незмінним є 

прагнення письменника показати бахрейнське суспільство зсередини, через розкриття 
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внутрішнього світу ліричного героя. Автор досягав цього, використовуючи різні 

манери письма.  

Вже його перша новелістична збірка «Смерть власника возу» («موت صاحب العربة», 

1973 р.). містить твори, що мають всі ознаки жанру новели. В ній автор правдиво 

зображує картини життя селян та міської бідноти, що шокують через прямолінійну в 

сюжетному плані оповідь. Ця збірка має всі характерні ознаки реалізму. У полі зору 

письменника – середній прошарок суспільства, до якого проникли капіталістичні 

відносини й спричинили занепад традиційних промислів, таких як пірнання за 

перлами та кустарні ремесла. Внаслідок цього сформувався новий прошарок 

суспільства – торгівці-імпортери, а також відбулося розростання урядових органів на 

чолі з правлячою верхівкою, під контролем якої опинилися нафтові компанії, а отже 

й державні прибутки. Усі ці реалії нового життя зазнають нищівної критики з боку 

письменника [38, с. 68]. 

Новели збірки «Ми любимо сонце» (« نحب الشمس نحن », 1975 р.) мають політичний 

характер. Тут ‘Абд аль-Малік виступає як майстер критичного реалізму. ʻАбдалла 

Ібрагім вважає письменника першим, хто звертається до цього художнього методу, 

що надалі стає одним із домінантних в літературі Бахрейну [151]. 

Збірка «Діряві легені міста» («1979 ,«ثقوب في رئة المدينة р.) написана під впливом 

арабської традиції. Автор звертається до давніх арабських казок і вірувань. В тексті 

зустрічаються цитати з Корану. Новели відбивають монотонність буття, в якому немає 

нічого, окрім важкої праці під пекучим сонцем. Щодо композиційної структури новел 

цієї збірки, то автор використовує монтажну побудову, звертається до техніки потоку 

свідомості. Висловлювання персонажів переплітаються з авторськими 

характеристиками й невласне прямою мовою. В цій збірці М. ‘Абд аль-Малік 

відмовляється від традиційного «описового реалізму» та послідовного викладу подій. 

Подія, про яку йдеться у творі, є віддзеркаленням внутрішнього світу героя, тому 

автор не розповідає про її деталі. Подія відбувається у свідомості героя. Отже, можна 

зауважити, що художній метод М. ‘Абд аль-Маліка у збірці «Діряві легені міста» 
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засвідчує поєднання принципів зображення, характерних для експресіонізму і 

реалізму. 

З погляду трансформації стилю автора привертає увагу збірка «Люлька 

полковника» («2002 ,«غليون العقيد р.). В новелах цієї збірки М. ‘Абд аль-Малік зображує 

життя через призму світовідчуття персонажа, фокусуючи увагу на його внутрішньому 

житті, його переживаннях. Письменник показує персонажів у кризових ситуаціях й 

наближує оповідь до внутрішнього монологу героїв («Труп стріляє» (« الجثة تطلق

 Автор використовує невласне пряму мову, потік свідомості, що є .(«الرصاص

ефективними засобами створення психологічного напруження («Старий гість» – 

 Події творів .(«عندما توقف المصعد» – «Коли ліфт застрягає» ,«فوبيا» – «Фобія» ,«ضيف قديم»

цієї збірки зображуються в теперішньому часі, розгортаються ніби на очах у читача; 

відсутні класичні елементи композиції, такі як експозиція, зав’язка, розв’язка твору.  

До письменників «експериментального» напряму ‘Абдалла Халіфа також 

відносить Аміна Саліха, Джамаля Хаййата, Фаріда Рамадана, Муніру аль-Фадиль, 

Фавзійю Рашід [152]. Варто зазначити, що й сам літературознавець є плідним 

письменником. Його перу належать 11 новелістичних збірок (перша з них «Зимова 

мелодія» («1975 ,«لحن الشتاء р.)) та 33 романи.15  

Новітня бахрейнська новелістика представлена такими іменами: Хасан Бухасан, 

Магді ‘Абдалла, Хусейн Ахмад аль-Му’зін, Ма‘сума аль-Мутава‘а, Муніра аль-

Фадиль, ‘Аіша аль-Гулюм, Су‘ад ’Аль Халіфа, ’Аніса аз-Зайяні та ін. Тематика 

творчості цих авторів обертається навколо рутинності життя, сповненого проблемами 

та соціальною несправедливістю; таких соціальних феноменів, як вживання 

наркотиків, гомосексуалізм тощо. Ці новелісти розкривають вади суспільства не 

безпосередньо, а опосередковано, через внутрішній світ своїх героїв, крізь призму 

їхньої свідомості. Деякі новели написані простою мовою з прямолінійним сюжетом, 

інші складніші з точки зору композиції, відрізняються широким застосуванням 

                                                           
15 Див.: https://www.kataranovels.com/novelist/ 
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риторичних фігур і тропів; часом письменники використовують діалект, переважно в 

діалогах [50, 201]. 

 

2.3.1.3. Новелістика Саудівської Аравії у новітній час  

У період з кінця 70-х рр. XX ст. до початку XXІ ст. в жанрі новели в саудівській 

літературі відбулися кардинальні зміни, які дозволяють говорити про естетичний 

інтелектуальний розкол між письменниками двох попередніх поколінь та 

представниками «модерністського покоління». 

У кінці 1970-х рр. саудівські новелісти зробили значний прогрес в розвитку 

новели, відмовившись від традиційної наративної структури під впливом нової хвилі 

новелістів у Єгипті – «покоління 1960-х рр.» [141, с. 1028].  

Перша збірка Мухаммада ‘Альвана «Хліб і мовчання» («الخبز والصمت») 1977 р. 

стала революційною. В новелах цієї збірки автор повністю відмовився від традиційної 

новели, зосередившись на внутрішньому світі персонажів, наповненому неспокоєм, 

песимізмом, меланхолією, використовуючи внутрішній монолог, асоціації, 

ретроспекцію. Передмову до цієї збірки написав єгипетський новеліст Махмуд 

Теймур, в якій висловив своє захоплення нею, називаючи її модерністською. [там 

само].  

Згодом вийшли у світ перші збірки ‘Алі Хусейна «Від’їзд» («الرحيل») 1978 р., 

‘Абд аль-‘Азіза аль-Мішрі «Смерть на воді» («موت على الماء») 1979 р., Джаралли аль-

Хаміда «Печаль водоростей» («أحزان عشبة بحرية») 1979 р., які теж характеризувалися 

заглибленням у внутрішній світ особистості, зображенням втрати нею ідентичності, 

відчуття розгубленості, тривоги та відчуження. 

Хасан аль-Хазімі пояснює домінування песимізму, почуттів тривоги й 

невизначеності в новелістиці письменників цього покоління тим, що вони, як і 

письменники з інших арабських країн, з одного боку, відбивали біль арабського світу 

після поразки у Шестиденній війні 1967 р., а з іншого, перебували під сильним 
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впливом європейських течій екзистенціалізму, сюрреалізму, абсурдизму, кубізму й 

абстракціонізму [114, с. 200].  

У 80-і роки XX ст. названі вище новелісти продовжують писати й друкувати 

твори. Свої наступні збірки видають Мухаммад ‘Альван, Хусейн ‘Алі Хусейн, 

Джаралла аль-Хамід, ‘Абд аль-‘Азіз аль-Мішрі. В цей період з’явилися і нові імена, 

серед яких варто виокремити ‘Абдо Халя (нар. 1962 р.), Са‘ада ад-Дусарі (нар. 1959 

р), Джубайра аль-Мулейхана (нар. 1959 р.), Шаріфу аш-Шамлян (нар. 1949 р.) та ін. 

1980-і роки є часом розквіту новелістики в Саудівській Аравії. В порівнянні з 

попередніми десятиріччями кількість виданих в цей час новелістичних збірок 

збільшується вдвічі, адже окрім письменників покоління 1960-х та 1970-х, які 

продовжують писати новели, з’явилася велика кількість молодих письменників. 

Свідченням розквіту новелістики у 1980-х рр. є преса, в якій друкуються дослідження, 

присвячені новелі, критичні огляди на новелістичні збірки, що виходили в цей період, 

інтерв’ю з авторами. Отже, можемо говорити й про розквіт літературно-критичного 

руху в цей час. Саме тоді з’явилися найважливіші дослідження, присвячені 

саудівській новелі, серед яких варто відзначити праці Мансура аль-Хазімі 

(«Мистецтво новели в сучасній саудівській літературі», 1981 р.), Самхі аль-Гаджірі 

(«Новела в Королівстві Саудівська Аравія», 1987 р.), Мухаммада Саліха аль-Шанті 

(«Сучасна новела в Королівстві Саудівська Аравія: критичне дослідження», 1987 р.), 

а також низка магістерських та докторських дисертацій на тему новели в саудівській 

літературі, захищених в університетах Саудівської Аравії.  

Хасан аль-Хазімі визначає такі характерні риси саудівської новелістики 1980-х 

рр. [114, с. 202–203]: 

– одночасний розвиток і співіснування різних літературних напрямів, серед 

яких, однак, переважає модернізм (основоположником модерністської 

новели визнано Мухаммада ‘Альвана), помітне тяжіння письменників до 

нового напряму та прагнення розвивати модерністські стилі новелістичного 

письма.  
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– схильність до використання фольклорних мотивів; 

– чіткий вплив напрямів сюрреалізму, символізму та магічного реалізму;  

– широке використання символів та кінематографічної техніки; 

– нехтування традиційною наративною структурою та композиційними 

елементами (серед тих, хто поєднував традиційну структуру твору, 

реалістичну манеру письма з широким використанням символів, найбільш 

видатними є: Халіль аль-Фузайї‘, ‘Аляві ас-Сафі, ‘Абдалла Баказі та інші).  

Цікавим в розвитку жанру саудівської новели є той факт, що багато 

письменників-новаторів, які почали свою письменницьку діяльність в кінці 1970-х, на 

початку 1980-х рр., експериментуючи, створили новаторські твори, в яких 

започаткували розвиток модерністської новели, а потім у своїх наступних збірках 

звертаються до реалізму, відмовившись від надмірної поетизації, сконденсованості 

викладу та символізму, притаманних естетиці модернізму. Можемо спостерігати це у 

збірках Мухаммада ‘Альвана, Джаралли аль-Хаміда, ‘Абд аль-‘Азіза аль-Мішрі, які 

вийшли у 1980-х рр. Те ж саме можна сказати про збірки Хасана аль-Ні‘мі та ‘Абдо 

Халя, які вийшли у 1990-х рр. [там само, с. 204]. 

Новелістика покоління 1990-х рр. не дуже відрізняється від попереднього 

десятиліття, оскільки багато письменників покоління 1980-х продовжують писати й 

видавати нові збірки новел. Прикметною ознакою новелістики цього періоду є 

співіснування реалістичного та модерністичного напрямів. У творчості Ахмада 

Юсуфа, Бадрії аль-Бішр, Хасана Хіджаба та ін. поєднуються атрибутивні ознаки 

реалізму та символізму. Іноді у рамках однієї збірки можна побачити використання 

декількох літературних стилів. Проте новели письменників 1990-х уже не є настільки 

ж експериментаторськими, як новели модерністів кінця 1970-х. Хасан аль-Хазімі 

відносить їхні новели до «збалансованого модернізму» [там само]. 

Отже, новаторськими в літературі Саудівської Аравії цього періоду критики 

називають новели Мухаммада ‘Альвана, Хусейна ‘Алі Хусейна (опубліковані у 1970-

х рр.), ‘Абдалли Бахашвейна, Са‘ада ад-Дусарі, ‘Абдо Халя (опубліковані у 1980-х 
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рр.), Нури аль-Гáміді, Бадрії аль-Бішр та Лайли аль-Ухайдіб (опубліковані у 1990-х 

рр.) та ін. [70, с. 23–24].  

У творчості вищеназваних письменників зовнішній світ більше не обмежується 

параметрами реальності, яку можна осягнути органами чуття. Натомість письменники 

включають у свої твори невидиме, далеке та метафізичне, яке колись давно існувало 

в легендах. Внутрішній світ людини, з іншого боку, більше не обмежується спогадами, 

уявою та спогляданнями, які можна було б свідомо контролювати, а включає все, що 

зберігається у підсвідомому. Письменники викривають людські бажання, марення та 

одержимість як символи темної сторони людського існування, що впливають на 

поведінку. Усвідомлення «кризи» більше не міститься в окремих частинах твору, воно 

з очевидністю випливає з усього тексту новели. Начебто тривоги однієї людини 

поєдналися із загальною напругою таким чином, що криза стала психічним та 

психологічним станом, який виражається через мову та письмо. Більшість 

центральних персонажів в новелах кінця 1970-х–1980-х рр. страждають від 

відчуження. Мансур аль-Хазімі назвав їх «чужим поколінням». Такий термін можна 

використовувати й стосовно письменників покоління 1990-х–2000-х рр. [там само].   

Мова новели також розвивалася, стаючи більш лаконічною, яскравішою, що 

відображало усвідомлення більшістю письменників неприйнятності для цього жанру 

довгих відступів та багатослів’я. Що стосується форми новели, то привертає увагу 

взаємодія новелістики з іншими родами літератури та видами мистецтва, такими як 

поезія, драма, кінематографія, живопис, елементи яких стали з’являтися на сторінках 

деяких збірок, створюючи паралельний текст. Мухаммад ‘Альван поєднував із 

текстом новели поетичні елементи. Са‘ад ад-Дусарі та Шаріфа аш-Шамлян 

експериментували, використовуючи в новелі елементи драми, як театральні, так і 

кінематографічні. Вони застосовували сегментацію, реструктуризацію та злиття 

деталей, щоб перетворити оповідь на «сцену», де візуальні знаки відігравали важливу 

роль у побудові та донесенні ідеї твору. ‘Абдалла Бахашвейн та Джаралла аль-Хамід 

використовували риторику божевілля, щоб окреслити сюжет та зобразити маргіналів 
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із хворобами та ілюзіями, які не можуть або не бажають вписуватися у дивне та 

агресивне суспільство. ‘Абд аль-‘Азіз аль-Мішрі, Марйам аль-Гáміді, Туркі ан-Насер, 

Султана ас-Сідайрі та Хасан ан-Ні‘мі вплітали в тексти новел старовинні легенди, які 

розповідалися на племінних зібраннях. Джубайр аль-Мулейхан – один із 

письменників, який опановував мистецтво «моментального знімка». Воно полягало в 

тому, що текст складався з групи скорочених уривків та коротких яскравих речень, 

кожне з яких можна було прочитати самостійно [там само, с. 24].  

На це покоління письменників більшою мірою вплинули праці сирійського 

новеліста Закарія Тамера (нар. 1931 р.), єгипетського письменника ‘Абдо Джубайра 

(нар. 1948 р.), марокканця Мухаммада Зафзафа (1945–2001) та єгипетського «поета 

новели» Ях’я ат-Тагіра ‘Абдалли (1942–1981). Також можна виявити вплив Ф. Кафки, 

що чітко помітний, зокрема, у новелах ‘Абдалли Бахашвейна.  

У значній кількості саудівських новел цього періоду зображені духовні 

страждання творчих людей і письменників, які живуть у суспільстві, що не розуміє 

їхніх ідей та прагнень свободи, справедливості та прогресу. Однією з 

найпоширеніших наративних технік, що використовували автори для розкриття цієї 

теми, – інтроспекція, застосування якої дозволяло авторам ототожнювати себе зі 

своїми персонажами. Цю техніку можемо часто спостерігати у новелах покоління 

оновлення, яке розчарувалося в здійсненні «великих мрій», що культивувалися у 

творчості попередніх поколінь. Натомість вони жили в реальності, де модернізація 

охопила все навколо і позначалася як на способі життя, так і на ділових контактах та 

засобах спілкування.  

 Отже, в період з 60-70-х рр. XX ст. і до початку XXІ ст. в літературах Кувейту, 

Бахрейну та Саудівської Аравії жанр новели досягає художньої зрілості. Творчість 

письменників цього часу демонструє засвоєння нових технік письма, прагнення до 

експериментаторства як з формою, так і змістом. У зв’язку зі швидкими змінами в 

соціально-економічному устрої суспільства, в житті людей з’являються нові 
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проблеми, які потребують осмислення і стають предметом рефлексії нового покоління 

новелістів.  

 

2.3.2. Специфіка формування жанру новели в Об’єднаних Арабських 

Еміратах, Катарі та Омані 

Як уже було зазначено вище, специфікою літературного процесу в арабських 

країнах Перської затоки є те, що в Об’єднаних Арабських Еміратах ОАЕ, Катарі та 

Омані культурне пожвавлення в цілому, і зародження новели зокрема відбувається 

значно пізніше, ніж в розглянутих в попередньому підрозділі країнах. І якщо в тих 

країнах в 60-70-х рр. уже настає період художньої зрілості новелістики, то в ОАЕ, 

Катарі й Омані у цей час тільки починається зародження новели. Розглянемо цей 

процес детальніше. 

  

2.3.2.1. Період формування жанру новели в ОАЕ (кін. 1960-х – 1979 р.) 

В Об’єднаних Арабських Еміратах пожвавлення культурного розвитку, 

викликане соціально-економічними змінами в країні, відбувається лише в останній 

чверті XX ст. Зрозуміло, що це не могло не вплинути на розвиток літератури, зокрема 

на формування новели. Новелістика ОАЕ швидко засвоює досягнення арабської і 

західної літератур, під впливом яких перебуває на стадії свого формування, і далі 

продовжує власний шлях розвитку.  

Після отримання Об’єднаними Арабськими Еміратами незалежності 1971 р. в 

країні відбувалися суспільні перетворення, що спричинили стрімкий перехід 

суспільства від племінного устрою до державного. Держава налагодила контакти з 

іншими арабськими країнами та Заходом, внаслідок чого молоде населення отримало 

можливість познайомитися з іншими культурами, розширити свій світогляд. Зміни в 

суспільстві безпосередньо впливали на культуру і літературу країни, надихали 

письменників на зображення нових суспільних проблеми, зокрема трансформацій, що 
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відбувалися не лише в повсякденному житті, а й в способі мислення людей. Новела 

була найпридатнішим для цього жанром.  

Слід зауважити, що модернізація освіти в ОАЕ відбувалася дещо пізніше, ніж в 

інших арабських країнах Перської затоки, як-от в Кувейті чи Бахрейні, де, відповідно, 

і новела сформувалася раніше. Преса виникає на початку 70-х рр. Серед періодичних 

видань, що друкували перші новели авторів з ОАЕ, були: «Ан-Наср», «Аз-Замалік», 

«Аш-Шабаб», «Аль-’Аглі».  

Літературознавець Халіль аль-Гашімі у статті «Новела в ОАЕ: творчість та 

історія» виокремлює два періоди в історії розвитку новели в ОАЕ – період 

формування новели, який тривав з кін. 60-х рр. по 1979 р., та період її художнього 

розвитку, який триває починаючи з 1979 р. і дотепер [122]. Розглянемо цей процес 

детальніше. 

Щодо визначення часу появи перших зразків новелістики в ОАЕ, то тут думки 

дослідників не збігаються. Абу аль-Хамід Ахмад першою новелою називає 

«Немилосердні серця» («قلوب ال ترحم») ‘Абдалли Сакра Ахмада, що вийшла у кінці 

1960-х рр. А от доктор Сабіт Мількаві вважає першою новелою «Від’їзд» («الرحيل», 

1970 р.) Шейхи ан-Нахі (збірка, до якої увійшла ця новела, була видана лише 1992 р.) 

[119].  

На першому етапі розвитку новели більшість авторів дотримувалися класичної 

оповіді: прямолінійного викладу подій, традиційної організації сюжету. У творчості 

перших новелістів ОАЕ переважає прийом оповіді через розповідачів, який був 

властивий народним оповіданням, що передавались від покоління до покоління. 

Такими були новели Насира Джубрана, ‘Абд ар-Ріда ас-Саджвані. Винятком критик 

Халіль аль-Гашімі вважає твори ‘Абдалли Сакра аль-Міррі, автора першої 

новелістичної збірки в ОАЕ «Колода» («خشبة») 1975 р., яку автор видав за власний 

кошт, проте тираж було спалено через звинувачення його в критиці політики 

Великобританії. Друге видання цієї збірки вийшло лише 1999 р. Мухаммад ад-Дін 

зазначає, що у цій збірці ‘Абдалла Сакр аль-Міррі не так критикує англійців, як 
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відверто й сміливо зображує дійсність, кидаючи виклик насильству і безпідставним 

арештам, застарілим цінностям, повсякденним суспільним звичаям [там само]. 

Очевидно, ні влада, ні суспільство були ще не готові до сприйняття критики 

багатовікових традицій.  

Характерною рисою періоду формування новели в ОАЕ є те, що письменники 

більше уваги надавали змісту новели, ніж її формі, і тяжіли до романтизму. Їхні новели 

наповнені почуттями суму, жалю, розчарування, викликаними протиріччями в 

суспільстві. Вони підіймають такі соціальні теми, як неможливість для молодих 

людей зібрати дорогий калим, примусове заміжжя малолітніх з набагато старшими 

чоловіками. Особливо гостро це питання звучить у творчості жінок-письменниць, про 

що буде сказано окремо. Слід зауважити, що тема шлюбу як одна з найбільш 

злободенних соціальних проблем суспільства в новелістиці ОАЕ отримала широке 

висвітлення.  

В цілому новелі періоду формування притаманний описовий характер подій, які 

мали місце в суспільстві в часи до видобутку нафти й створення держави. Щодо 

форми новел цього періоду, то вони схожі радше на доповіді або промови, звернені до 

читача, деякі з них навіть закінчуються безпосередньою порадою [49, с. 233]. 

Помітно, що на початковому етапі розвитку новели автори наслідували 

новелістів з Єгипту і Сирії, які концентрували увагу на соціальній нерівності та 

гендерних відносинах. Своєю чергою, письменники ОАЕ зображали різні верстви 

населення, а стосунки між жінкою і чоловіком переважно як такі, що побудовані на 

зраді або відсутності взаєморозуміння [там само]. 

До найкращих новел періоду формування Мухаммад ад-Дін відносить: 

«Від’їзд» (الرحيل»») Шайхи ан-Нахі, «Помста» («الَجزاء») та «Жертва бажання» (« ضحية

 Ніч без» ,(«هذا هو الحب») «Це – кохання» ,(««الجحيم) «Алі ‘Абіда ‘Алі, «Пекло‘ («الطمع

іншого» («ليل بال آخر»), «Спогади та мрії» («ذكريات وأماني») Музаффара аль-Хаджа 

Музаффара, «День з життя дрібного службовця» (« م في حياة موظف صغيريو »), 

«Перехожий» («عابر سبيل») Мухаммада ‘Алі аль-Муррі, «Заради сина» («من أجل ولدي»), 
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«Втеча» («الفرار») ‘Абд аль-‘Азіза Халіля, «За зачиненими дверима» («خلف الباب المغلق»), 

«Власниця вбивчих очей» («ذات العيون القاتلة») ‘Абд аль-Хаміда Ахмада [119]. 

На етапі формування новели в літературі ОАЕ автори підіймають переважно 

проблеми соціального характеру, серед яких: страждання людей, які важко заробляли 

на життя в часи до видобутку нафти, їхні відносини; нездатність особистості 

адаптуватися до швидкоплинних змін у суспільстві та вимог нової епохи. 

Підкреслюється особливе місце моря у житті простого населення, яке у творчості 

новелістів стає символом минулої епохи. 

  

2.3.2.2. Риси катарської новели на етапі її формування 

Літературний рух в Катарі розпочинається в II пол. XX ст. З 1951 р. в країні 

відкриваються державні школи, організовуються навчальні та викладацькі місії. У 

1962 р. було відкрито бібліотеку «Катарський дім книг» (دار الكتب القطرية). Ця бібліотека 

проводить значну освітньо-культурну діяльність – займається видавництвом, 

проводить лекції, форуми. «Катарський дім книг» організовує щорічну Міжнародну 

книжкову виставку в Досі, під час якої відбуваються різноманітні мистецькі, 

літературні форуми за участю представників з арабських і західних країн, літературні 

конкурси; на виставку запрошуються почесні гості: 2008 р. це були США, 2009 р. – 

Франція16. Спілки письменників у Катарі немає, проте широку культурну діяльність 

проводить Міністерство культури, мистецтв та національної спадщини, зокрема 

організовує літературний конкурс новели. Значною подією в житті Катару є 

Культурний фестиваль Дохи, який проводиться щорічно й охоплює різні сфери 

культурного життя.  

Становлення жанру новели в Катарі відбувається у кінці 60-х – на початку 70-

х рр. XX ст. і пов’язане, як і в інших арабських країнах Перської затоки, з розвитком 

преси, зокрема заснуванням журналів «Аль-‘Уруба» (1969), «Ад-Доха» (1969), «Аль-

‘Агд» (1974), «Аль-Халідж аль-‘Арабі» (1986) та ін. Розвиток преси став 

                                                           
16 http://dohabookfair.com/ 
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каталізатором зародження малої прози [43, с. 64]. Щодо родоначальників жанру 

новели в Катарі, думки дослідників неодностайні. Мухаммад ‘Абд аль-Бакі вважає 

першим, хто звернувся до нового жанру Юсуфа ан-На‘ма, головного редактора 

журналу «Аль-‘Уруба», який видав дві збірки: «Дочка Затоки» («1962 ,«بنت الخليج р.) та 

«Зустріч в Бейруті» («1970 «لقاء في بيروت р.). ‘Абд ар-Рахім Кафуд називає першою 

зрілою новелою новелу Ібрагіма Сакра аль-Міріхі «Ностальгія» («الحنين»), яка була 

опублікована у журналі «Аль-‘Уруба» 1971 року. Натомість Мухаммад Мустафа 

Салім вважає першою художньо зрілою новелою «Спогад не помре» («ذكرى لن تموت») 

Ахмада ‘Абд аль-Маліка, яка вийшла в журналі «Аль-‘Уруба» 1970 року. На його 

думку художні якості цієї новели вищі порівняно з новелами вище згаданих авторів 

[147, с. 23]. 

Звісно, що творчість Юсуфа ан-На‘ма ще не демонструвала всіх жанрових 

ознак новели, адже це були тільки перші спроби. Як зазначає іракський дослідник 

‘Абдалла Ібрагім, твори ан-На‘ма більш схожі на короткі романи: події в них 

відбуваються упродовж великого проміжку часу, а система персонажів дуже 

розгалужена. Автор зображає життя юнаків в арабських столицях. Проте твори 

сповнені його думками та міркуваннями на політичні теми. Крім того, ще одним 

недоліком творчості письменника, на думку ‘Абд ар-Рахіма Кафуда, є те, що в ній не 

зображене катарське суспільство як таке. Перебуваючи під впливом вже сформованої 

на той час арабської новелістики, він переносить художній світ новел Наґіба Махфуза, 

Юсуфа ас-Сіба‘і, Іхсана ‘Абдалькуддуса у свої твори [153, c. 9]. Проте, попри усі ці 

хиби, Юсуф ан-На‘ма став першим, хто привернув увагу до нового жанру в Катарі. 

У 1970-х рр. у катарській пресі з’являється низка новелістів, творчість яких 

засвідчує формування нового суспільного устрою в результаті соціальних, 

культурних та економічних змін. Письменники прагнули показати конфлікт між 

місцевими звичаями й традиціями та світоглядом іноземців, які прибули до країни на 

заробітки, а також новим світосприйняттям, яке з’явилося внаслідок глобалізації. 

Більшість новелістів цього періоду мали описовий стиль письма. Нерідко в 
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передмовах до творів наголошували на тому, що події та персонажі новел взяті з 

життя.  

До письменників цього періоду відносять Юсуфа ан-На‘ма, Ахмада ‘Абд аль-

Маліка, Халіфа ‘Абд аль-Кабісі, Ібрагіма Сакра аль-Міріхі, Ібрагіма ас-Сада , ‘Абд 

аль-‘Азіза ас-Сада, Мей Салім, Бушру Насир, Хасана Рашіда та ін. [127, с. 50]. 

Провідними темами, які підіймали письменники були: конфлікт цінностей старого 

покоління та нового освіченого покоління, криза, викликана змінами у суспільстві, 

відсталість суспільних традицій та становище жінки [там само, с. 52].  

Серед вказаних письменників найбільшу увагу дослідників привертає 

новелістична творчість Хасана Рашіда та Ахмада ‘Абд аль-Маліка. Їхні новели 

характеризуються традиційною манерою письма з прямолінійним сюжетом й 

вирізняються простотою образів, подій, оповіді, стилю, мови. Обидва письменники 

розкривають соціальні проблеми в країнах Перської затоки, даючи своє критичне 

бачення, що балансує між аналізом, описом та сатирою [108, с. 17].  

Хасан Рашід так і не уклав власної збірки новел, спрямувавши свою увагу на 

розвиток літературно-критичної думки в Катарі. Він видав низку праць, присвячених 

катарській новелістці та драматургії, а також уклав дві антології катарської новели, 

які вийшли у 1999 р. та 2000 р. 

 

2.3.2.3. Період зародження новели в Омані (1960 – 1970-і роки) 

До 1970 р. Оман був політично, економічно та соціально ізольованою країною, 

що страждала від політичної роздробленості та економічної стагнації. Причиною цієї 

ізоляції було небажання тодішнього правителя султана Саїда бен Теймура 

модернізувати країну. Цей правитель «мав глибоку підозру до сучасних рішень та 

змін, він використовував свою абсолютну владу, щоб ізолювати себе і свою країну від 

зараження сучасними ідеями». За нагоди він сказав своєму британському раднику: 

«Ось чому ви втратили Індію: ви зробили людей освіченими» [99, с. 6]. До 1970 р. 

внаслідок такої політики султана Саїда бен Теймура кількість освічених людей в 
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Омані була вкрай незначною, і більшість із них працювали за кордоном. Але в липні 

1970 р. все змінилось, коли син султана Кабус бен Саїд за підтримки британських 

представників в Омані та племен скинув батька з престолу. Ця подія ознаменувала 

початок нової «ери» в Омані, цей період офіційно названо «Оманський ренесанс» 

  .(النهضة العمانية)

З 1970 р. керівництво країни взяло курс на розвиток економічної та політичної 

стабільності. На початку 1970-х рр. відбувається стрімкий розвиток інфраструктури, 

телекомунікаційних систем та модернізація всіх сфер життя. Освітній сектор зазнав 

радикальних змін. Згідно з офіційними документами кількість навчальних закладів з 

трьох шкіл, де навчалися 900 студентів чоловічої статі, зросла до більш ніж 560 шкіл, 

в яких вчилося близько 200 000 хлопців та дівчат у кінці 1980-х рр. До кінця XX ст. 

вже існувала велика кількість навчальних закладів – від шкіл до університетів, а 

оманських студентів часто відправляли за кордон для здобуття вищої освіти [68, c. 

16]. 

Новий султан приділяв увагу розвитку культури та збереженню національних 

традицій, бо вважав розвинуту культуру передумовою стабільного розвитку країни та 

здійснення соціально-економічних перетворень. У результаті правління Кабуса бен 

Саїда в Омані відбулося значне підвищення рівня соціального життя, що сприяло 

піднесенню освіти й загальної культури населення. Оскільки розвиток освіти та науки 

стали пріоритетними напрямами в розбудові країни, в цей час було відкрито велику 

кількість культурно-просвітницьких центрів. Загальне підвищення рівня освіти серед 

громадян відбулося і завдяки вільному доступу до закордонної преси та літератури з 

інших арабських регіонів. Таким чином формувалися літературні смаки сучасних 

оманських письменників та їхніх читачів. 

Важливим моментом у розвитку країни стало заснування та діяльність 

культурно-літературних клубів у Маскаті (المنتدى األدبي، النادي الثقافي، النادي الوطني) та 

Культурного центру у місті Салала. Метою цих установ була підтримка молодих 

літературних талантів. Крім того, клуби розвивали та координували співпрацю й 



113 
 

контакти з організаціями, культурними та академічними центрами в Омані та за його 

межами. Під патронатом Культурного клубу функціонувала Спілка письменників 

 .(أسرة الكتاب)

Важливу роль у розвитку літературного процесу в Омані відіграла діяльність 

Асоціації оманських жінок (جمعية المرأة العمانية), яку було засновано у 1970 р. Заходи, які 

проводилися асоціацією, були спрямовані на боротьбу з неписьменністю серед жінок 

та розвиток шкільної системи освіти [83, c. 17]. Асоціація й дотепер активна у багатьох 

сферах, а також випускає власний журнал «‘Уманійя» («Оманська жінка»), який був 

першим оманським жіночим журналом. На його сторінках також виходили твори 

сучасних оманських поетів та письменників. 

Розквіт преси в Омані припав на початок 1970-х рр. В цей час уже було відкрито 

багато академічних і культурних центрів. Серед важливих щоденних видань, на 

сторінках яких можна нині знайти різноманітні відомості щодо культурного життя 

країни: «Аль-Ватан», «‘Уман» та «Аш-Шабіба». 

Підґрунтям для розвитку новели в Омані, на думку арабських дослідників, було 

поширення у давній оманській літературі таких жанрів, як макама (المقامة), народне 

оповідання (القصة الشعبية), поетичне оповідання (القصة الشعرية) [125].  

Першим, хто звернувся до нового жанру, оманський дослідник Шуббір аль-

Мусаві називає ‘Абдаллу ат-Та’і. Його творчий доробок ознаменував собою початок 

сучасної оманської літератури. Ат-Та’і є автором двох романів та чисельної кількості 

оповідань, що виходили у пресі.  

У 1960-х рр. у журналах країн Перської затоки з’являються оповідання Махмуда 

аль-Хусейбі. Його оповідання «В чому помилка?» («أين الغلط») є першим оманським 

оповіданням, що вийшло на сторінках преси в країнах Перської затоки [там само].   

В результаті «Оманського ренесансу» з’явилася величезна кількість новелістів, 

що друкувалися у місцевій пресі. Родоначальниками новели аль-Мусаві називає 

Махмуда аль-Хусейбі, Ахмада Біляля, Са‘уда Муззафара, Баххара та Хамуда ас-

Сійабі. Деякі з них використовували псевдоніми. Їхні починання у жанрі новели 
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здійснювались під впливом таких відомих арабських письменників, як Юсуф Ідріс, 

Закарія Тамер, ат-Тайіб Саліх [там само].  

Першою оманською новелістичною збіркою вважається збірка Ахмада Біляля 

«Стіна смерті» («سور المنايا») 1981 р. Новели цієї збірки, як зазначає Барбара-Міхалак 

Пікулска, ще дуже незрілі, деякі з них становлять зібрання думок і афоризмів, а інші 

схожі на статті [83, с. 163].  

Перші новелісти періоду зародження зосереджують свою увагу на проблемах 

пов’язаних з новими політичними, соціальними й економічними умовами життя в 

Омані: зображають зміну традицій в результаті стрімкого переходу від племінного 

способу життя до урбаністичного, результати взаємодії місцевого населення з 

іноземною робочою силою, конфлікт між традиційним та сучасним міським 

світосприйняттями. Щодо форми перших спроб написання новели, то їм притаманний 

традиційні прямолінійний сюжет та композиційні елементи, оповідь у них переважно 

ведеться від першої особи [там само].  

 

2.3.3. Період розквіту новели в літературах Об’єднаних Арабських 

Еміратів, Катару та Оману 

2.3.3.1. Новела в ОАЕ після 1979 р. 

У 1980-х рр. новела в ОАЕ розвивається під ще більшим впливом арабської та 

західної новелістики. Важливе значення у розвитку літератури, і в тому числі 

новелістики, в цей час мала діяльність держави. У 1984 р. в Шаржі Міністерством 

соціальних справ було засновано Спілку письменників і літераторів ОАЕ.17 За її 

участю у 1992 р. було засновано літературну премію Султана Бен Алі аль-‘Увейса, а з 

2009 р. проводиться конкурс новели, переможці якого отримують премію Ганіма 

Губаша18. З 1986 р. Спілка видає літературний журнал «Аш-Шу’ун аль-адабійя», з 

1990 р. – соціокультурний журнал «Ад-Дірасат», з 1993 р. – культурний журнал «Ар-

                                                           
17 Див.: http://ar.wikipedia.org/wiki/اتحاد_ كتاب_ وأدباء_ اإلمارات 
18 Ганім Губаш (غانم غباش) – еміратський культурний діяч-просвітитель, письменник, сприяв створенню Спілки 

письменників ОАЕ та доклав зусиль для створення культурних клубів в країні.  
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Рафід», з 2008 р. – журнал «Буйуту сард», сферою інтересів якого є проза, з 2011 р. – 

журнал «Каф». З 2010 р. Спілка письменників та літераторів ОАЕ щороку проводить 

зустрічі, присвячені творчості митців країн Перської затоки, в якій беруть участь 

письменники з країн Арабського Сходу, зокрема Іраку та Ємену. Також Спілка 

організовує зустрічі новелістів та романістів, доповіді яких виходять окремими 

збірниками. Таким чином, завдяки активній діяльності держави, література в ОАЕ 

поступово виходить на якісніший рівень розвитку [49, с. 234]. 

На фоні поступової зміни змісту розвивається і художня форма новели. Автори 

відмовляються від традиційної прямолінійної оповіді, занурюючись у творчі 

експерименти з композицією твору, його внутрішньою організацією. Разом з цим 

новела ОАЕ не втрачає своєї місцевої індивідуальності, розкриваючи внутрішній світ 

людини, що живе у цій країні, її проблеми. Предметом опису стають місцеві традиції 

й звичаї, ідеологія, ремесла і професії населення, суспільно-економічні відносини між 

людьми в минулому і теперішньому. Серед помітних новелістів цього періоду Сальма 

Матар Сейф, Забйа Хаміс, Ібрагім Мубарак, Насир аз-Загірі, Сара аль-Джарван, Басіма 

Юніс, Сара ан-Навваф, ’Асма’ аз-Зар‘уні, ’Ібтісам аль-Ма‘ал, Наджіба ар-Ріфа‘і [там 

само].  

У творах, опублікованих з початку 1980-х рр., критик Абу Шу‘ейр ар-Рашід 

простежує одну головну тенденцію, яку він називає «магічним реалізмом у Перській 

затоці». На його думку, цей напрям виник на Аравійському півострові під впливом 

магічного реалізму Латинської Америки. Найкращими представниками цієї течії він 

вважає ‘Абд аль-Хаміда Ахмада та Сальму Матар Сейф, які у своїх новелах поєднали 

загальнозахідні тенденції, знайомі їм із західних літературних творів, з арабською 

літературною, фольклорною та міфологічною спадщиною [89, с. 211]. Шведська 

дослідниця Гейл Рамсі вказує на співіснування у таких творах глобального та 

місцевого. Зокрема, це помітно у зображенні міського ландшафту та способу життя 

населення, що робить сучасні міста Еміратів та їхніх мешканців відмінними від будь-

якого іншого сучасного міста та його мешканців у світі. Жителі цих міст переконані в 
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існуванні надприродних істот, бачать дивні події за їхньою участю. Ці істоти ніби 

вийшли з оповідань «Тисяча й однієї ночі» або арабської міфології [там само].  

Окрім ознак магічного реалізму, Гейл Рамсі визначає і чисто реалістичний стиль 

у творах новелістів. Загалом письменники-реалісти зображали у цей час, головним 

чином, негативний вплив нафтової економіки на патріархальне суспільство ОАЕ, яке 

в результаті змін перетворилося на неопатріархальне суспільство споживання, 

показували життя родин, яке руйнується зсередини через страждання жінок в ізоляції, 

брак спілкування між членами родини, зокрема молоддю і людьми похилого віку, й 

«культурну шизофренію», породжену співіснуванням прихованих традиційних 

культурних норм, що існують ще з середньовіччя та модернізованого життєвого 

устрою [там само]. 

Гішам Шарабі визначає неопатріархат як «модернізований патріархат», 

вважаючи «матеріальну модернізацію першим (поверхневим) проявом соціальних 

змін, що слугувала лише переформатуванню та реорганізації патріархального устрою 

та відносин, сприяла їхньому зміцненню, надаючи їм “осучасненої” форми та 

вигляду» [85, с. 95]. 

Таким чином, все частіше новелісти описують негативні явища в суспільстві 

ОАЕ, що свідчать про зміну системи цінностей арабів, які стали невіддільною 

частиною глобалізованого світу і зазнають його не завжди позитивного впливу. Вони 

засуджують надмірне прагнення до накопичення багатства і, як наслідок, занепад 

моральних цінностей та нормальних людських відносин, що заміняються товарно-

грошовими. Письменники розкривають загальнолюдські теми, зокрема, як людині 

зберегти свою самобутність та індивідуальність у сучасному світі новітніх технологій. 

 

2.3.3.2. Особливості розвитку новели в Катарі у 1970–2000-х роках   

З середини 1970-х рр. у новелістиці Катару панує «жіночий» напрям. Завдяки 

творчості молодих письменниць катарська новела виходить на якісно новий рівень. 
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Про це мова піде у наступному пункті цього підрозділу, а тут зупинимося на 

«чоловічому» внеску у розвиток новели цього періоду. 

Вище ми згадали про творчий доробок Хасана Рашіда та Ахмада ‘Абд аль-

Маліка. Їхні творчі методи дуже подібні, проте, на відміну від новелісток, які в цей 

час починають активно експериментувати з новими формами та техніками, ці два 

автори залишаються відданими традиційній манері письма з прямолінійним сюжетом.  

У 1990-х та 2000-х рр. з’являється значна кількість письменників, новели яких 

вирізняються новаторством та художньою зрілістю, більшість з них жінки: Гуда ан-

На‘імі, Хісса аль-‘Уді, Фатима аль-Куварі, Нура аль-Фарадж та ін.  

Як зазначає письменниця та літературознавиця Нура ’Аль Са‘ад, в катарській 

новелістиці новітнього періоду можна виокремити дві діаметрально різні течії: одні 

письменники описово зображають реальність у традиційній манері, а інші, навпаки, 

багато експериментують. До перших дослідниця відносить Ахмада ‘Абд аль-Маліка, 

який продовжує плідну письменницьку діяльність, однак стиль автора не 

еволюціонує. Нура ’Аль Са‘ад характеризує стиль його першої новелістичної збірки 

«Кімната 405» («1997 ,«405 الغرفة р.) як «описовий реалізм» [105]. У цій збірці Ахмад 

‘Абд аль-Малік відобразив суспільні проблеми, зокрема складність стосунків між 

чоловіком і жінкою, переважно у рамках подружніх відносин. У 2014 р. вийшла друга 

збірка письменника «Вікна на балконі душі» («نوافذ على شرفة الروح»). Всі новели збірки 

мають однакову назву – «Вікно» («النافذة»), змінюється лише номер вікна. Таких 

«вікон» у збірці налічується 92. У цій збірці Ахмад ‘Абд аль-Малік продовжує 

досліджувати суспільні проблеми кувейтського суспільства, як-от: становище жінки, 

зміну її статусу у суспільстві, наслідки цих змін для жінки та її родини, проблеми 

подружніх стосунків, питання багатоженства, падіння моральних цінностей у зв’язку 

з раптовим збагаченням населення, наслідки швидких суспільних змін, конфлікт між 

поколіннями тощо. Новели мають традиційну наративну структуру, розповідь у них 

ведеться від оповідача, сюжет прямолінійний з хронологічним викладом подій. У 

деяких новелах містяться діалоги на діалекті [147, с. 264-329]. 
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До письменників, які створювали новели в традиційній оповідній манері, 

належить Насир Ахмад аль-Галябі, який видав дві збірки: «Коридори» («1996 ,«دهاليز 

р.) та «І вода в річці ржавіє» («2000 ,«ويصدأ ماء النهر р.). Деякі автори цього періоду 

продовжують писати романтичні новели, до їх числа Нура ‘Аль Са‘ад відносить 

Мухассіна аль-Гаджірі, який є автором трьох новелістичних збірок: «Сповіщення» 

 1998 ,«حرام عليك») «Ганьба тобі» ,(.р 1997 ,«بنت إبليس») «Дочка диявола» ,(.р 1996 ,«البالغ»)

р.) [105]. 

Серед письменників покоління 1990-х – 2000-х рр. вирізняється творчість 

Джамаля Фаїза, яку можна віднести до другої течії катарської новелістики. Вже в 

першій збірці «Сара і сарана» («1991 ,«سارة والجراد р.) спостерігаємо схильність автора 

до використання символів, що згодом стає основною рисою творчої манери 

письменника. В однойменній новелі цієї збірки сарана символізує окупантів, які все 

нищать. Збірка складається з чотирьох новел, присвячених окупації Кувейту Іраком у 

1990 р. У другій збірці «Танець на межі болю» («1997 ,«الرقص على حافة الجرح р.) Джамаль 

Фаїз показав як змінюються цінності в результаті вестернізації країни та раптового 

збагачення певного прошарку населення. Третя збірка автора «Смерть і народження» 

 є більш зрілою за попередні. Хоч автор використовує (.р 2003 ,«الرحيل والميالد»)

традиційну наративну структуру, новелам цієї збірки притаманна надзвичайна 

сконденсованість, використання лаконічних діалогів, наповнених ідейним змістом, в 

деяких новелах автор використовує такі наративні техніки, як ретроспекція і монтаж, 

звертається до фольклору. Основними темами збірки є зображення традицій та 

суспільних проблем. Джамаль Фаїз у збірках «Коли сум посміхається» (« عندكما يبتسم

 продовжує розкривати болючі теми (.р 2016 ,«عناقيد البشر») «р.) та «Натовпи 2008 ,«الحزن

для катарського суспільства, змушуючи читача замислитися над багатьма речами, що 

вже стали частиною його життя, й згадати своє коріння.  

Можемо зробити висновок, що письменники покоління 1990-х і 2000-х 

продовжують досліджувати ті ж теми, що й в попередні роки. Як зазначає Нура ‘Аль 

Са‘ад, катарське суспільство все ще переживає кризу, викликану стрімкими 
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соціально-економічними змінами. Письменники розглядають одні й ті самі теми, 

починаючи з 1970-х рр. до нашого часу: відносини чоловіка і жінки, послаблення 

сімейних стосунків, сум за традиціями, які зникають, політичні обмеження, 

зображення патріархального суспільства, його відсталості та авторитаризму [105].  

 

2.3.3.3. Зрілий період оманської новелістики  

У середині 1980-х оманська новела зазнає значного розвитку, що передусім 

стосується форми та стилю. Письменники застосовують нові наративні техніки: 

ретроспекцію, внутрішній монолог, діалогічне мовлення, асоціації. 

Щодо тематики, то й надалі помітний інтерес до соціальної, культурної та 

історичної тематики, що є способом самоусвідомлення цією генерацією 

письменників. У творах цього періоду автори показали історичні події сучасності, а 

також спостерігаємо звернення до власних коренів – величних часів Оману. Слід 

підкреслити, що письменники не просто зображують реальність, а все більше 

розкривають внутрішній світ персонажів, порушують питання моральних цінностей, 

що змінилися під впливом суспільно-політичних змін у країні. Барбара Міхалак-

Пікулска зазначає, що письменники зображують навколишній світ небезпечним, через 

швидкі зміни та модернізацію, що охоплює всі сфери життя, досліджують вплив цих 

змін на людську особистість [83, с. 175].  

До талановитих новелістів цього періоду належать Са‘уд аль-Музаффар, Садік 

‘Абдавані, Хамад бін Рашід бін Рашід. 

Хамад бін Рашід бін Рашід (حمد بن رشيد بن راشد) (нар. 1960 р.) закінчив факультет 

політології та менеджменту в Йорданському університеті. Працював головою 

Пресклубу в Міністерстві масової інформації. Свою першу збірку «Іржання коней» 

 письменник видав у 1990 р., до якої увійшли новели, написані у період («تغاريد الصهيل»)

з 1980–1990 рр. Новела письменника «Мрія про рідну землю» («حلم عناق») у 1980 р. 

виграла у всеарабському конкурсі «Голос арабів» («صوت العرب») у Каїрі. Вона 
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присвячена палестинським дітям, які взяли участь у повстанні проти ізраїльської 

окупації. 

Барбара Міхалак-Пікулска вважає 1990-ті роки періодом розквіту оманської 

новелістики. До представників цього періоду належать Мухаммад аль-Курмуті, 

Мухаммад аль-Балюші, Юніс аль-Ахзамі, ‘Алі аль-Ма‘марі, Яхйа аль-Мунзарі. 

Творчості цих письменників притаманне використання асоціацій на межі реальності 

та сну чи навіть галюцинацій, ретроспекції. Автори у пошуках нових засобів 

вираження відмовляються від хронологічної оповіді: для оповіді використовується 

пряма і непряма мови, потік свідомості, внутрішній монолог. Головним для них стає 

творчий процес відтворення потоку людських думок і асоціацій, які створені 

підсвідомістю авторів. Їхні твори не мають традиційного логічного причинно-

наслідкового зв’язку, а більш нагадують набір випадкових картин. У такий спосіб 

письменники прагнуть, аби читач не набув знання про ті чи інші проблеми, а відчув 

їх через навіяне автором бачення. Сприйняття твору стало не результатом аналізу 

змісту твору, а розшифруванням думок автора [там само, с. 219–220].  

Одним із найяскравіших письменників Оману є Мухаммад аль-Курмуті (нар. 

1955 р.), попри порівняно невеликий творчий доробок. Письменник навчався в 

Саудівській Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратах та Єгипті. Видав одну 

новелістичну збірку «Бентежлива година подорожі» («1988 ,«ساعة الرحيل الملتهبة р.) 

Новели цієї збірки, за оцінкою Міхалак-Пікулскої, новаторські й сюрреалістичні, 

сповнені духу декадансу та катастрофізму. У збірці відчутний відгук філософії А. 

Шопенгауера, А. Бергсона, Ф. Ніцше [там само, c. 220].  

Юніс аль-Ахзамі (нар. 1968 р.) закінчив Університет Султана Кабуса 1999 р. 

Продовжив навчання в США в університеті Північної Кароліни. Після повернення у 

2000 р. обіймав посаду у Міністерстві сільського господарства та рибної 

промисловості. Перші свої оповідання аль-Ахзамі написав ще в школі, вони були 

опубліковані на сторінках газети «Аль-Ватан» й стосувалися суспільних проблем. 

Серйозно літературною діяльності він почав займатися бувши студентом у 1988 р. 
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Новели письменника також публікувалися й в інших країнах: у Великобританії в 

газеті «Аш-Шарк аль-Аусат» та «Аль-Хайяат» і в еміратській газеті «Аль-Іттіхад». 

Загалом Юніс аль-Ахзамі є автором трьох збірок новел: «Попередження» («النذير», 

1992 р.), «Ув’язнення чайки» («1996 ,«حبس النورس р.), «Травнева гарячка» («حمى أيار», 

1999 р.) та трьох романів. У новелах аль-Ахзамі висловлює протест проти соціальної 

несправедливості та захищає гуманістичні цінності, підіймає питання мети людського 

життя в сучасному світі, де відбуваються чималі зміни у свідомості внаслідок 

розвитку різних галузей науки. Письменник застерігає, що результатом швидкого 

розвитку наук буде руйнування цінностей. «Щоб донести до читача свою позицію, 

автор застосовує потік свідомості, аби створити враження неконтрольованого потоку 

інформації, яка не становить завершеного цілого» [там само, с. 248]. Автор залишає 

широке поле для інтерпретації та міркування. Важливою рисою новел Юніса аль-

Ахзамі є надзвичайна гострота психологічного аналізу, поряд з широтою образу світу, 

який він зображує.  

Оманська новелістика розвивалася швидкими темпами: від часу виходу першої 

збірки новел Ахмада Біляля «Стіна смерті» («1981 ,«سور المنايا р.) і до 1999 р. вийшло 

40 новелістичних збірок. У наступному десятиріччі їх кількість була ще більшою 

[103].  

Серед представників оманської новелістики нового міленіуму варто назвати 

таких, як: Сулейман аль-Ма‘марі (отримав премію ім. Юсуфа Ідріса у 2007 р.), 

Мухаммад Сейф ар-Рахбі, Нумейїр бен Салім ‘Аль Са‘ід, Самір аль-‘Арімі, Махмуд 

ар-Рахбі. 

Письменників нового покоління хвилює філософське питання: яка мета 

людського життя в контексті глобалізації й тотальних змін, що відбулися у зв’язку з 

розвитком гігантських міських агломерацій, у тому числі у способі життя населення, 

для якого століттями визначальними були колективні та племінні стосунки і тісний 

союз із природним середовищем. Швидкі темпи економічних змін всередині країни 

прискорили соціальний підйом населення сільської місцевості. Почали виникати 
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моральні конфлікти: відхід від племінних традицій, родинних зав’язків, відсутність 

почуття відповідальності за велику родину. З’являються нові потреби й нові моделі 

поведінки, менш чи більш гідні наслідування, нові прагнення і можливості їх 

реалізації. Все це знаходить відображення у новелістиці.  

 

2.4. Жіноча новелістика та її роль у літературному процесі арабських країн 

Перської затоки 

 

2.4.1. Еволюція жіночої новелістики у літературах Кувейту, Бахрейну, 

Саудівської Аравії 

Як уже було зазначено з отриманням доступу до освіти жінки почали брати 

активну участь у культурно-літературному русі, який охопив арабські країни Перської 

затоки. Роль письменниць у розвитку арабської новели в країнах Перської затоки 

посилюється в II пол. XX ст. Однак і на етапі становлення новели творчий доробок 

багатьох із них заслуговує на увагу. Далі ми розглянемо спочатку внесок письменниць 

у розвиток новелістики країн, які були в авангарді літературного процесу, а згодом – 

країн, які відставали від перших на декілька десятиліть. 

 

2.4.1.1. Жіноча новелістика Кувейту 

Починаючи 1970-х років кількість новелісток у Кувейті поступово зростає. 

1990-і роки є піком розвитку жіночої новели. Жіночі новелістичні збірки складають 

половину від виданих в цей час. Варто зазначити, що письменниці вирізняються не 

лише творчою активністю, а й літературною майстерністю. Проте участь жінок була 

помітною і на етапі становлення кувейтської новели. 

Як ми уже зазначали вище, серед письменників, які стояли біля джерел 

формування новели в Кувейті, арабські критики відзначають і жінок-письменниць, 

твори яких публікували в журналі «Аль-Ба‘аса». Особливу увагу критиків привернула 

Гайфа’ Гашім, яка у новелі «Жахлива помста» («1953 ,«اإلنتقام الرهيب р.) вперше 
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порушила проблему пригнічення жінки, причому, за оцінкою Фаліха аль-Аджамі, з 

тією художньою майстерністю, якої часом бракувало творчості новелістів наступних 

поколінь [116, с. 20]. 

У 1950-х рр. на сторінках кувейтської преси виходять поодинокі новели Ібтісам 

‘Абдалла ‘Абдаллатіф, ‘Унейми аль-Марзук, Дайї Гашім аль-Бадр, Бадрії Муса‘ід. У 

1960-х рр. спостерігається тенденція до збільшення кількості письменниць, які 

звертаються до цього жанру. Найбільшу увагу критиків привертають новели Фатіми 

ан-Нагід: «Стебло і стіна» («1967 ,«الساق والجدار р.) та «Тюремна камера» (« نةالزنزا », 1971 

р.). Отримують високу оцінку літературознавців і новели ‘Унейми аль-Марзук, Гідаї 

Султан ас-Салім19 та Фатіми Юсуф аль-‘Алі20.  

Дослідивши бібліографію кувейтської новелістики з 1957 по 2007 рр., складену 

Джамілем Хамдаві, робимо висновок, що кількість письменниць-новелісток у II пол. 

XX ст. з кожним десятиріччям зростає. З дванадцяти збірок новел, які вийшли з 1970 

по 1980 рр., шість належать письменницям. Лейла аль-‘Усман видає в цей період три 

збірки: «Жінка у посудині» («1976 ,«إمرأة في إناء р.) та «Фатхія обирає смерть» (« فتحية

 Перші дві з них були перевидані в цей .(.р 1979 ,«الرحيل») «р.), «Від’їзд 1977 ,«تختار موتها

же період. Виходять збірки Фатими Юсуф аль-‘Алі, Гідаї Султан ас-Салім, Сурайї аль-

Баксамі. 

З п’ятнадцяти новелістичних збірок, що вийшли в Кувейті з 1980 по 1990 рр., 

сім належать письменницям – Лейлі аль-‘Усман, Сурайї аль-Баксамі, Лейлі Мухаммад 

ас-Саліх, ‘Алії Мухаммад Шу‘айб, Вафі аль-Хамадан. 

З 1990 по 2000 рр. кількість виданих у Кувейті збірок новел зростає до сорока, з 

яких двадцять належать жінкам-письменницям. Лейла аль-‘Усман продовжує плідно 

працювати й видає чотири нові збірки. Сурайя аль-Баксамі видає дві збірки. 

Продовжують новелістичну творчість ‘Алія Шу‘айб, Фатима Юсуф аль-‘Алі, Лейла 

Мухаммад ас-Саліх. В цей же період виходять збірки восьми молодих письменниць, 

                                                           
19 Вийшла на творчу ниву 1965 р. 
20 Почала видавати свої новели з 1971 р. 
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серед яких варто згадати талановиту новелістку Муну аш-Шафі, яка три перші збірки 

з одинадцяти видала в останнє десятиріччя століття – «Пальма і запах кардамону» 

 та «Драма (.р 1994 ,«البدء مرتين») «Другий початок» ,(.р 1992 ,«النخلة ورائحة الهيل»)

почуттів» («1995 ,«دراما الحواس р.). 

У 2000-і роки на літературній арені Кувейту продовжують з’являтися все більше 

молодих письменниць. Серед яких увагу привертає творчість Басіми аль-‘Анзі. У 2007 

році вона здобула Державну заохочувальну літературну премію за збірку новел 

«Мізерне життя без подій» («1998 ,«حياة صغيرة خالية من األحداث р.). У 2011 році збірка 

«Зачиняються двері перед смутком» («2010 ,«يغلق الباب على ضجر) увійшла до довгого 

списку Літературної премії імені Шейха Заїда в категорії «Молодий автор», а у 2013 

році за цю збірку письменницю було винагороджено Державною заохочувальною 

літературною премією. Роман Басіми аль-‘Анзі «Чорні туфлі на тротуарі» (« حذاء أسود

 р.) приніс письменниці третє місце Премії Шарджа в галузі арабської 2013 ,«على الرصيف

літературної творчості у 2012 році. У 2016 році письменниці було присуджено титул 

«Жінка року» в категорії «література». У тому ж році Басіма аль-‘Анзі здобула 

відзнаку від Ради співробітництва арабських країн Перської затоки в галузі 

літератури.  

Головною темою жіночої новелістики на початку її розвитку є пригнічене 

становище жінки у суспільстві, позбавленої права вибору і можливості висловлювати 

свою думку, що було наслідком панування застарілих племінних традицій. З 

розвитком кувейтського суспільства у результаті економічного підйому країни й 

вестернізації з’являються інші більш сучасні теми. 

Серед кувейтських письменниць, які здобули славу за межами Арабського світу, 

– Лейла аль-‘Усман (нар. 1943 р.). Безумовно, вона зробила найбільший внесок у 

розвиток і популяризацію жанру новели не тільки в Кувейті, а й в інших арабських 

країнах Перської затоки. На сьогодні у доробку письменниці одинадцять 

новелістичних збірок, шість романів та низка творів інших жанрів. Роман «Васмія 
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виходить з моря» («1986 ,«وسمية تخرج من البحر р.) входить до сотні найкращих арабських 

романів XX ст. за версією Арабської спілки письменників. 

Твори письменниці перекладені багатьма мовами світу (декілька оповідань 

російською, дві збірки німецькою, дві – сербохорватською, одна – польською, окремі 

оповідання – японською, китайською, корейською, курдською, дві новели 

українською (перекладені авторкою дисертації), роман «Мовчання метеликів» (« صمت

 італійською мовою. У своїй творчості письменниця показала традиційне – ( «الفراشات

кувейтське суспільство, що існувало до часу активного видобутку нафти в країні, та 

сучасне суспільство з його соціальними змінами, які відбулися внаслідок стрімкого 

економічного процвітання. В новелістиці Лейли аль-‘Усман переважає соціальна 

тематика. Особливу увагу вона приділяє класовій нерівності та безправності жінки в 

кувейтському суспільстві, зображає зверхність корінних кувейтців стосовно 

чужоземних працівників та контрастність життя у кварталах іноземців і кувейтців, яка 

виявляється не лише в способі та якості життя, а й у загальнолюдських відносинах. 

Серед інших соціальних проблем, які порушує письменниця, – вплив традицій та 

звичаїв на життя й поведінку людей (наприклад, звичай чекання нареченої в шлюбну 

ніч, щоб отримати доказ її незайманості); наслідки сліпої, бездумної віри людей, що 

дозволяє священнослужителям обманювати їх, прикриваючи власні гріхи під маскою 

набожності; явище корупції в державних установах [95, с. 170].  

Значне місце у творчості Лейли аль-‘Усман займає тема подружніх відносин і 

безмежної влади чоловіка – батька сімейства. Твори письменниці викривають 

соціальні проблеми та аномальні поведінкові моделі, спричинені чоловічою 

полігамією, що набула поширення з економічним процвітанням в Кувейті, та 

проблеми дітей, які ростуть в таких сім’ях. Варто зауважити, що й сама письменниця 

виховувалася в такій родині [там само].   

Одинадцять новелістичних збірок, що належать перу Лейли аль-’Усман, видані 

у період з 1976 по 2012 рр. Кожна з них декілька разів перевидавалася. У новелістиці 

стиль Лейли аль-‘Усман тяжіє або до реалізму, як-от в збірці «Чорні огорожі» (« الحواجز
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 Очі в» ,(.р 1979 ,«الرحيل») «р.), або до символізму у збірках «Від’зд 1994 ,«السوداء

темряві» («1980 ,«في الليل تأتي العيون р.), «Фатхія обирає смерть» («1987 ,«فتحية تختار موتها 

р.), «Трапляється кожної ночі» («1979 ,«يحدث كل ليلة р.), в яких письменниця торкається 

політичних, національних та філософських питань та негативних соціальних явищ в 

суспільстві [129].  

Розглядаючи композиційну побудову новел Лейли аль-‘Усман, можна 

виокремити такі часто вживані наративні техніки, як ретроспекція та монтаж. 

Розкриваючи психологію персонажа, авторка часто використовує техніку потоку 

свідомості, внутрішні монологи, звертається до прийому сну. Це особливо прикметно 

у символічних новелах та творах на філософську тематику. Новелам, побудованим на 

основі реальних фактів, характерний логічно-послідовний виклад сюжету, що може 

перемежовуватися діалогами, монологами, спогадами, відступами від сюжету, через 

які розкриваються характери персонажів. Наприклад, у новелах, в яких порушується 

палестинська проблема та зображено війну в Кувейті 1990 р.  

Отже, як бачимо, починаючи з 70-80-х рр. і дотепер, в літературному процесі 

Кувейту значно збільшується кількість жінок, які роблять свій внесок у розвиток 

жанру новели. У своїх творах вони передусім здіймають свій голос на захист жінок, 

проти традиційного пригноблення її прав у чоловічому арабському суспільстві. 

 

2.4.1.2. Творчий доробок новелісток Бахрейну  

У розвитку бахрейнської новели творчий доробок жінок-письменниць також 

відіграв помітну роль. Перша жіноча збірка, опублікована в Бахрейні 1983 року – 

«Ремора» ( الريمورا)21 належить Мунірі аль-Фадиль. В ній письменниця звертається до 

теми безправ’я жінки. Муніра аль-Фадиль є активною учасницею літературного 

процесу у Бахрейні. Маючи ступінь доктора у галузі порівняльного 

літературознавства, вона присвятила низку своїх літературознавчих досліджень 

літературі країн Перської затоки, зокрема, жіночій творчості – «Маргінальні 

                                                           
21 Вид риби 
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особистості: критичне дослідження автобіографій жінок-письменниць у Перській 

затоці». У 2011 році Муніра аль-Фадиль входила до журі Міжнародної премії з 

арабської художньої літератури (The International Prize for Arabic Fiction). 

Особливе місце у доробку жінок-письменниць займає творчість Фавзії Рашід. ЇЇ  

роман «Облога» («1983 ,«الحصار) було включено до списку сотні найкращих арабських 

романів XX ст. Твори письменниці перекладені англійською, німецькою, японською, 

шведською, данською мовами. Фавзія Рашід входить до арабської Спілки 

письменників, є членом багатьох єгипетських літературних товариств і об’єднань.  

Фавзія Рашід – автор трьох новелістичних збірок: «Віддзеркалення смутку й 

радості» («1983 ,«مرايا الظّل والفرح р.), «Як зелень стала каменем» (« بح األخضر حجرا  كيف أص », 

1986 р.), «Жінка і чоловік» («1986 ,«امرأة ورجل р.), в яких гостро підіймає питання 

становища жінки в бахрейнському суспільстві.  

Багато письменниць, які в 80-х рр. друкували новели в пресі видають збірки 

пізніше. Серед них увагу літературознавців привертає творчість ‘А’іши Гулюм, збірка 

якої «Жінка у пам’яті» («إمراة في الذاكرة») вийшла 1990 року. У ній, як і у творчості інших 

новелісток цього періоду авторка висвітлює проблематику відносин чоловіка і жінки, 

а також зображає соціальне середовище, в якому зростають діти. Бахрейнський 

дослідник Хасан Мархама відносить новелу «Жінка у пам’яті» з вище названої 

однойменної збірки ‘А’іши Гулюм до найбільш зрілих з точки наративної структури, 

стилю та ідейного наповнення [155]. 

Проблеми жінки в арабському суспільстві продовжують висвітлювати й 

письменниці нової генерації, як-от Су‘ад ’Аль Халіфа (нар. 1966 р.), яка, як і більшість 

її сучасників, зображує соціальні проблеми через призму почуттів персонажів. На 

літературну арену письменниця вийшла у 1997 р., до того часу, з 1986 р., вона 

працювала журналісткою. У 1995 р. закінчила Арабський університет в Бейруті за 

спеціальністю «сучасна арабська література», а у 2007 р. – Бахрейнський університет. 

На початку своєї творчості письменниця друкувалася під псевдонімом у журналах 

«Сада аль-усбу’» та «Банорама аль-халідж». Більшість новел Су‘ад ’Аль Халіфи були 
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надруковані в газеті «Ахбар аль-халідж», а також виходили в журналах «Аль-’Арабі» 

(Кувейт), «Ар-Рафід» (Шарджа), «Маджаллят аль-Бахрейн ас-сакафійя» [39, с. 72]. 

Письменниця є авторкою двох збірок новел: «Сіра кав’ярня» («المقهى الرمادي», 

1999 р.) та «Зачинена кімната» («2001 ,«الغرفة المغلقة р.). Сама вона вважає, що перша 

збірка позначена впливом її журналістської діяльності, тому новели, що до неї 

входять, «не позбавлені духу статті». Цій збірці відведено місце у дослідженні 

‘Абдалли Халіфа «Еволюція бахрейнської новели». Особливу увагу 

літературознавець приділяє композиційній побудові новел письменниці [149]. У 

більшості з них оповідь ведеться від першої особи або використовується невласне 

пряма мова; деякі новели побудовані у формі внутрішнього діалогу, який подекуди 

переривається оповіддю автора. Мова творів проста, але вишукана. Іноді у діалогах 

авторка використовує діалектне мовлення («Місяць сходить» – «صعود القمر»). Щодо 

тематики новел, то в збірці розкриті соціальні проблеми, наявні в суспільстві [39, с. 

73]. 

У 2000-х рр. окрім новел Су‘ад ‘Аль Халіфи виходять збірки Гана’ Маргун, 

‘Аніси аз-Зайані, ‘Аіши Гулюм, Ма‘суми ‘Алі аль-Мутава‘. Остання є найбільш 

плідною новелісткою: з 2002 по 2010 рік виходять сім її новелістичних збірок.  

 

2.4.1.3. Риси жіночої новели в Саудівській Аравії 

Як уже було зазначено, в оповіданнях письменників Саудівській Аравії 1950–

1960-х рр. переважають такі теми, як конфлікт між бедуїнським та міським способами 

життя, внутрішні конфлікти, якими жили урбанізовані бедуїни, сучасне місто, яке 

дегуманізує, розбіжність між старим і новим, що з’являється на всіх теренах тощо. 

Деякі письменники, як чоловіки, так і жінки, порушували конкретні жіночі проблеми, 

такі як примусові шлюби, надмірна різниця у віці між подружжям, нещасне подружнє 

життя тощо.  

Серед них – Наджат Хаййат (нар. 1944 р.), яка у своїй єдиній і першій на теренах 

Саудівської Аравії жіночій збірці «Перейми мовчання та маски» («مخاض الصمت واألقنعة», 
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1966 р.) звертається до жіночої проблематики й, на думку Мухаммада Газі, хоч «її 

викладова манера спокійна й відзначається сконденсованістю і ліризмом, все ж читач, 

прочитавши оповідання з цієї збірки, відчуває, що воно було криком, криком свідомої, 

мислячої жінки» [143, с. 55]. Письменниця викриває нещасливе життя жінок, 

зображуючи жіночих персонажів, які звільняються від своїх страждань, 

використовуючи поетичну мову під впливом романтиків Мустафи аль-Манфалюті та 

Джубрана Халіля Джубрана. 

Наслідуючи приклад Наджат Хаййат, декілька інших письменниць у своїх 

новелах 1960-х – І половини 1970-х рр. також зображували зневажливе ставлення до 

жінок і прикрі ситуації, в яких вони опинялися. Попри ще досить посередній художній 

рівень цих творів, можна, втім, стверджувати, що жінки-письменниці поступово 

почали усвідомлювати специфіку і своєрідність новели як жанру.  

Кількість письменниць-новелісток стає більш істотною в II половині 1970-х рр. 

Однією з причин такого явища стала інституціоналізація жіночої освіти, розпочата в 

1960 р., яка дозволила жінкам будь-якого соціального прошарку здобувати офіційну 

освіту, на відміну від попереднього періоду, коли лише заможні сім’ї могли дозволити 

собі приватну освіту для своїх дочок. У цей час публікується все більше збірок 

новелісток, які в основному зосереджуються на жіночих питаннях. Порівняно з 

творами попереднього десятиліття, авторки демонструють готовність 

експериментувати з новими формами і наративними техніками, як-от Хайрійя ас-

Саккаф (нар. 1951 р.). Ця письменниця віддає перевагу використанню внутрішнього 

монологу, через який показує бажання і страхи своїх героїв, і підсумовує події 

оповідань за допомогою драматичних послідовних фрагментів.  

Така експериментальна тенденція стає більш очевидною у творах, 

опублікованих після середини 1980-х рр., в яких авторки вдаються до застосування 

різних технік. Наприклад, Шаріфа аш-Шамлян (нар. 1947 р.) використовує у своїх 

творах кінематографічні та драматичні прийоми, зокрема монтаж, відводячи таким 

чином візуальним елементам основну роль у створенні сенсу оповідання. Деякі 
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письменниці використовують суміш реалізму з абсурдними або химерними 

елементами, поряд з уведенням оповідача, який повністю відірваний від головного 

героя і надає твору легкого, веселого та іронічного відтінку, що можемо побачити у 

новелах Бадрії аль-Бішр.  

З’являються нові теми, які охоплюють весь життєвий досвід людини на 

громадському (національному та соціальному) та особистому (сімейному та 

індивідуальному) рівнях. Маріса Мінунно, досліджуючи жіночий новелістичний 

доробок Саудівської Аравії, зауважує, що деякі письменниці зосереджуються 

переважно на психічному житті персонажів, аналізуючи їхні емоції та внутрішню 

боротьбу в певному середовищі й часі. Наприклад, Латіфа Салім (нар. 1951 р.) часто 

використовує внутрішній монолог для того, щоб розкрити своїх жіночих персонажів, 

які живуть у постійній напрузі та страждають на самоті. Інші ж письменниці прагнуть 

до критичного зображення реалій життя у добу швидкого прогресу, як це можна 

побачити у новелах Фавзії аль-Бакр (нар. 1958 р.). Письменниця часто створює 

персонажів, які постраждали від модернізації, що відірвала їх від коренів, від 

традиційних місць проживання та звичок. Ще інші письменниці плавно переходять 

від однієї теми до іншої, причому самі теми найрізноманітніші. Приміром можна 

взяти творчість Умейми аль-Хаміс (нар. 1964 р.), яка розкриває як індивідуальні 

проблеми особистості, зокрема психологічні драми, спричинені життєвими 

негараздами, або проблемами сімейного життя, як-от віддалення подружжя одне від 

одного, так і політичні питання, такі як палестинська проблема. Сексуальна сторона 

життя, як зазначає дослідниця, відвертіше висвітлюється у творчості Умейми аль-

Хаміс та Фавзії аль-Бішр, які вже не використовують хитромудрі завуальовані алюзії, 

до яких вдавалися їхні попередниці, а обирають більш зрозумілі способи донесення 

головної ідеї твору [85, c. 92]. 
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2.4.2. Еволюція жіночої новелістики у літературах Об’єднаних Арабських 

Еміратах, Катару та Оману 

2.4.2.1. Внесок жінок-письменниць у розвиток новели в ОАЕ 

На сьогодні особливістю літературного процесу в ОАЕ є те, що кількість жінок-

новелісток значно більша, ніж кількість новелістів. Практично в один час були 

опубліковані новели першої новелістки ОАЕ – Шейхи ан-Нахі та ‘Абдалли Сакра аль-

Міррі – автора першої новелістичної збірки. У своїй першій новелі «الرحيل» («Від’їзд», 

1970 р.) Шейха ан-Нахі підіймає питання пригніченого становища жінки. Цю тему 

продовжують розкривати й наступні покоління новелісток. Вони діляться душевними 

переживаннями, висловлюють незадоволення традиціями, надмірною батьківською 

владою, свавіллям чоловіка, раннім шлюбом як негативним соціальним явищем.  

Жіночі новелістичні збірки почали виходити у 1980-х рр. Серед них збірки 

«Вени вапна і хни» («1985 ,«عروق الجير والحنة р.) Забї Хаміс, «Фейруз» («1984 ,«فيروز р.) 

Марйам Джум’и Фарадж, «‘Ушба» («1988 ,«عشبة р.)22 Сальми Матар Сейф. У 1990 рр. 

вийшли наступні збірки вище названих письменниць та перші збірки Су‘ад аль-‘Aрімі 

«Схід сонця» («1990 ,«طفول р.), «Поле Гамрана» («1997 ,«حقل غمران р.), ‘Асма’ аз-

Зар‘уні «Шепіт узбереж» («1995 ,«همس الشواطئ р) та ін. Шейха ан-Нахі, яка з 70-х рр. 

публікувала свої твори в пресі видала збірки «Від’ізд» («1992 ,«الرحيل р.) та «Північні 

вітри» («1999 ,«رياح الشمال р.).  

Схвальні відгуки критиків отримали твори Сальми Матар Сeйф, позначені 

магічним реалізмом і використанням арабських міфологічних і фольклорних 

традицій, та ‘Асма’ аз-Зар‘уні – стиль творів якої реалістичний [90, с. 373]. 

Персонажами останньої, як правило, є дуже заможні, але зневірені в собі люди. 

Ізоляція, стрес та дезорієнтація героїв трактуються письменницею як наслідок 

запровадження нафтової економіки, що спричинила появу «неопатріархального 

суспільства споживання», в якому попри стрімкий розвиток технологій продовжують 

існувати нереформовані культурні норми «донафтових» часів. 

                                                           
22 Ушба – ім’я дружини героя однойменної новели. 
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Попри нові теми, які розкриваються у творчості аз-Зар‘уні, її жіночі персонажі, 

на думку єгипетського дослідника ‘Абд аль-Фатаха Сабрі, не дуже розвинуті як 

порівняти із залежними, маргіналізованими та розчарованими героїнями ранніх творів 

жінок-новелісток, попри те, що між першою новелою Шейхи ан-Нахі (1970 р.) та 

збіркою аз-Зар‘уні (1995 р.) пройшло 25 років [85, c. 95].  

Серед письменниць, творчості яких притаманна естетика модернізму 

дослідники відзначають творчість Су‘ад аль-‘Aрімі. Її новели за оцінкою М. Суворова 

є свідченням прихильності письменниці до естетики «радикального модернізму». В 

них використовується потік свідомості, переважно «божевільної», сюрреалістична 

образність, ірраціональні сюжети [55, с. 341].  

Що стосується жіночої новелістики 2000-х, то ‘Абд аль-Фатах Сабрі називає 

новели написані в цей час «історією особистості самих авторок», відзначаючи 

схильність новелісток до пошуків себе, дослідження конфлікту між «Я» та «Іншим», 

зображення проблем, які виникають унаслідок вестернізації. Очевидно, це зумовлено 

тим, що ці письменниці, на відміну від своїх попередниць, живуть уже в повністю 

глобалізованих урбаністичних умовах, позбавлених будь-яких проявів місцевого 

колориту та символів, а тому й питання, які їх хвилюють, інші. 

Серед новелісток молодого покоління – Фатіма аль-Мазру‘і (нар. 1978 р.), яка у 

своїх творах описує сучасне місто як місце спустошення і темряви, де люди 

відчувають лише відчуження і тривогу, тому надають перевагу втечі від свого 

оточення, щоб заглибитися у себе і спробувати знайти спокій і гармонію. Жіночі 

персонажі Фатіми аль-Мазру‘і та і деяких інших молодих письменниць, вже не 

мовчать і не коряться, як це було у новелах попередніх поколінь письменниць, а 

прагнуть свободи, відмовляються дотримуватися традиційних норм і повстають проти 

підпорядкування чи то в соціальних, чи то любовних стосунках, попри те, що 

соціальний тиск, якого вони зазнають, з початком нового століття не зменшився [85, 

с. 96].  
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Слід наголосити, що у 2000-х роках у новелістиці ОАЕ спостерігається новий 

рух, і твориться він переважно жінками, які використовують нові творчі методи й 

найбільш відкриті до експериментів. Кількість жінок-новелісток перевищує кількість 

новелістів [73, с. 269]. Дедалі частіше жіноча новелістика ОАЕ стає предметом 

спеціальних досліджень. Зокрема, у 2013 році було видано «Антологію жіночої 

новели ОАЕ», упорядником якої є ‘Абд аль-Фатах Сабрі [159]. Антологія містить 

бібліографію жіночої новелістики (95 авторок) та історично-критичне дослідження 

жіночої новели.  

 

2.4.2.2. Роль жінок-письменниць у розвитку новели Катару 

У кінці 70–80-х рр. в катарській новелістиці формується новий напрям. Молоді 

письменниці виводять жанр новели на вищий щабель 

 розвитку. Це такі письменниці, як: Кальсам Джабр, Умм Аксам, Нура ’Аль 

Са‘ад, Хісса аль-Джабір, Маїса аль-Халіфі, у творах яких спостерігаємо схильність до 

психоаналізу, зображення внутрішнього світу персонажів. Розкриваючи суспільні 

проблеми, письменниці відходять від прямого зображення дійсності, використовуючи 

прийоми навіювання, натяків, багату символіку [108, c. 16-17]. Маїса аль-Халіфі та 

Хісса аль-Джабір не видали своїх збірок і згодом припинили літературну діяльність, 

хоча їхні новели відрізнялися, на думку критиків, високою художньою майстерністю. 

Високу оцінку отримали збірки «Продавець газет» («1989 ,«بائع الجرائد р.) Нури ‘Аль 

Са‘ад та «Біль арабської жінки» («1993 ,«وجع امرأة عربية р.) Кальсам Джабр. На думку 

літературознавців, зокрема, ‘Абд ар-Рашіда ан-Надаві, творчість цих письменниць 

стала новим етапом у розвитку новели в Катарі [127 , с. 51].  

Нура ‘Аль Са‘ад сприяла розвитку літературного процесу в Катарі і як 

літературознавець. Вона є автором низки критичних праць: «Експериментаторство 

‘Абд ар-Рахмана аль-Муніфа в романі „ Місто солі ”», 2005 р., «Голоси мовчання: 

статті на тему поезії, новели й роману в Катарі», 2005 р., «Сонце за мною: статті на 

тему поезії та літературної критики», 2007 р. У 2011 р. письменниця видала роман 
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«Петиція» («العريضة»). У 2013 році вийшла її друга новелістична збірка «Параноя» 

 .(«بارانويا»)

Перші творчі спроби Кальсам Джабр, які ввійшли до збірки «Ліс мовчання і 

вагання» («1878 ,«غابة الصمت والتردد р.), зроблені в межах романтизму. Вже в них 

привертає увагу її нетрадиційна розповідна манера. Згодом посилюється інтерес 

письменниці до внутрішнього світу людини, який вона розкриває через роздуми 

героїв; відчутне прагнення авторки збагнути сутність особистості. Її манері стає 

властиве глибоке змалювання психології персонажів, що досягається завдяки 

використанню таких прийомів, як потік свідомості та психоаналіз. Ці риси притаманні 

новелам збірки «Біль арабської жінки», які продемонстрували перехід Кальсам Джабр 

від прямого вираження до навіювання через використання символів та натяків. ‘Абд 

ар-Рахім аль-Кафуд вважає, що цією збіркою Кальсам Джабр зробила «стрибок» у 

розвитку катарської новели [там само, с. 51]. Раджа’ ан-Накаш у передмові до цієї 

збірки зазначає, що новели збірки «містять загальнолюдський досвід», називає стиль 

письменниці «поетичним і швидким» та характеризує її художній метод як 

«поетичний» реалізм [128, с. 6-10]. 

У 1990–2000-х рр. катарська новелістика, як і у попередній період 

характеризується значною активністю жінок-новелісток та їхнім прагненням 

розвивати модерністські наративні техніки. В цей період на літературну сцену 

виходять Відад аль-Куварі, Шімма аль-Куварі, Хіссат аль-‘Уді, Аміна аль-‘Імаді, 

Фатіма Хальфан аль-Куварі, Гуда ан-На‘імі, Нура Фарaдж, Даляль Халіфа, Сіта аль-

‘Азба, ‘Аіша аль-Каді та інші. 

Нура ’Аль Са‘ад до найяскравіших збірок відносить: «Обман»                    

 – Нури Фарaдж та «Я (.р 2001 ,«الطوطم») «Гуди ан-На‘імі, «Тотем (.р 2001 ,«األباطيل»)

квітка білого жасмину» («2002 ,«أنا الياسمينة البيضاء р.) Даляль Халіфи, вважаючи їх 

вагомим внеском у розвиток композиційної побудови катарської новели [105].  

У названих збірках спостерігаємо нетрадиційну оповідну структуру. У 

більшості новел збірки Даляль Халіфи «Я – квітка білого жасмину» оповідь ведеться 
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в полі свідомості героя. У центрі уваги письменниці – внутрішній конфлікт, який 

зображується через символ-настрій, таємниця якого примушує шукати розгадки. 

Художній стиль збірки визначається поетичною мовою. Авторка використовує такі 

наративні техніки, як: внутрішній монолог, інтроспекцію, поліфонію, монтаж тощо. 

До цієї збірки Даляль Халіфа видала чотири романи та збірник п’єс. Перший роман 

письменниці «Легенда про людину й озеро» («1993 ,«أسطورة اإلنسان والبحيرة р.). 

перекладено французькою мовою. Даляль Халіфа та її сестра Шу‘а’ Халіфа є 

родоначальницями роману в Катарі. У 2008 р. вийшла друга новелістична збірка 

письменниці «Коні й простори фіалок» («الخيل وفضاءات البنفسج»), в якій, як і в попередній 

збірці, художній стиль письменниці базується на використанні символів. 

Гуда ан-На‘імі розпочала письменницьку діяльність під час навчання у Каїрі, де 

вивчала ядерну фізику й отримала ступінь доктора у галузі медичної біофізики. Три 

перші збірки Гуда ан-На‘імі видала в Каїрі – «Паличка для фарбування сурмою» 

 Останню (.р 2001 ,«األباطيل») «Обман» ,(.р 1998 ,«أنثى») «Жінка» ,(.р 1997 ,«المكحلة»)

збірку письменниці «Випадок нашої подібності» («حالة تشبهنا») опубліковано в Досі 

2011 року. Збірка «Обман» є зразком авангардної катарської новели. Одним із чітко 

виражених способів організації прозового наративу у ній виступає 

інтертекстуальність. У новелі «Лейла і я» («ليلة وأنا»), використовуючи сюжет казки 

«Червона Шапочка», письменниця зображує вплив європейської культури та 

перетворення катарського суспільства на споживацьке, що купує товари 

американського виробництва, наслідуючи чужий спосіб життя [147, с. 350]. Варто 

додати, що Гуда аль-На‘імі бере активну участь у культурному житті Катару як 

членкиня Національної ради з питань культури Катару. У 2012 р. письменниця була у 

складі журі Міжнародної премії з арабської художньої літератури (The International 

Prize for Arabic Fiction).  

Нура Мухаммад Фарадж (нар. 1979 р.) навчалася в Йорданії, у 2009 р. отримала 

ступінь доктора в галузі літературознавства. У першій збірці «Тотем» письменниця 

торкається проблем особистості у соціумі: політичного та інтелектуального тиску, 
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соціальної несправедливості, проблем жінок у закритих та консервативних 

суспільствах Перської затоки. На думку критиків, стиль письменниці унікальний і 

кардинально відрізняється від стилю сучасних катарських новелістів: вона «поєднує 

раціональне та ірраціональне, буденне та надприродне, абстракціоністське з 

соціальним, використовує кореляцію між теперішнім та іншими часами» [106]. Друга 

збірка під назвою «Енциклопедія лайливих слів» (« لمراجما ») видана 2011 р. В ній Нура 

Фарадж демонструє різноманіття наративних прийомів: потік свідомості, монтаж, 

інтроспекцію, асоціації. Варто додати, що декілька новел письменниці перекладені 

європейськими мовами, зокрема опублікований англомовний переклад її новели 

«Енциклопедія лайливих слів» в журналі «Баніпал» (Великобританія), присвяченому 

сучасній арабській літературі. У 2016 р. вийшов історичний роман Нури Фарадж 

«Трояндова вода» («ماء الورد»). Також письменниця є автором низки літературознавчих 

досліджень та статей, присвячених літературі країн Перської затоки. 

У другому десятиріччі XXІ ст. виходять збірки Лейли Дарвіш, Музи ‘Абдалла 

аль-Малікі, Мухсіни Рашід, Фатими ‘Абд аль-‘Азіз Біляль, Сугейли ‘Аль Са‘ад. 

Жіноча новелістика і надалі активніше розвивається порівняно з чоловічою.  

2.4.2.3. Провідні новелістки Оману 

Як зазначалося вище, 1980-і рр. позначилися активним розвитком культури в 

Омані. У цей період відбувається й становлення сучасної оманської жіночої 

літератури, оскільки з’являється велика кількість жінок, які мають неабиякий 

поетичний та прозовий доробок. Проте 1990-і рр. в Омані – час справжнього вибуху 

літературної діяльності, причому як у галузі поезії, так і прози. Тематика творів 

оманських письменниць охоплює різноманітні сфери життя суспільства. Спільною 

темою жіночої прози є проблема рівності прав чоловіків і жінок, як у загальній 

соціальній сфері, так і в особистих стосунках. Центральними персонажами 

виступають переважно жінки та діти. У жіночих новелах спостерігається загальна 

тенденція оманської прози того часу – інтерес до людської психіки, використання 
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незвичайних асоціацій, що балансують на межі реальності та вигадки, як-от, 

наприклад, у новелістиці Хаули аз-Загірі [83, c. 331–332]. 

Серед письменниць цього періоду дослідники відзначають Бадрію аль-Вагайбі, 

Фатіму Мухаммад Ша‘бан, Хаулю аз-Загірі, Тагіру бінт ‘Абд аль-Халік ал-Ляваті, 

Бушру Хальфан аль-Вагайбі та Бадрію аш-Шaххі – авторку першого оманського 

жіночого роману [там само].  

Бадрія аль-Вагайбі (нар. 1975 р.) – оманська поетеса, яка досягла значних успіхів 

і у галузі прози. ЇЇ було відзначено двома винагородами: у 1999 та 2000 рр. на 

літературному конкурсі малої прози. Новела Бадрії аль-Вагайбі «Яблуко» («التفاحة») 

посіла третє місце у конкурсі, організованому Літературним клубом в Маскаті 1999 р. 

У цій новелі письменниця застосовує модерністські наративні техніки. У ній, як 

зазначає Б. Міхалак-Пікулска, вигадка змішується з реальністю і снами, минуле у 

формі спогадів змішується з теперішнім, а теперішнє іноді є таким, що складно 

повірити. [там само, с. 369-370].  

Новели Хаули Хамдан аз-Загірі (нар. 1969 р.) тематично різноманітні. У своїх 

творах вона дещо відходить від тематики становища жінки в арабському суспільстві. 

Письменниця розмірковує на філософські теми добра і зла, справедливості та ін. 

Новели першої збірки «Саб‘» («1988 ,«سبع р.) були написані між 1994 і 1998 рр. в 

Бураймі, Остіні та Нью-Йорку. Практично всі оповідання мають лінійний чи 

епізодичний сюжет і характеризуються композиційною вільністю, численними 

відступами, інколи надто довгими філософськими роздумами. Наприклад, у новелі 

«Ріка» («النهر») розкривається проблема смерті крізь призму плину часу і водночас 

бездушності людей до проблем, які не стосуються їх безпосередньо. Оповідач 

упродовж дня сидить на березі річки й спостерігає за тим, що відбувається. Авторка 

наділяє річку людськими рисами. Річка страждає, в неї викидають мертві тіла, люди 

приходять до річки, їдять, п’ють та забруднюють її. Оповідач спостерігає за цим усім 

та замислюється, ставить сам собі питання і відповідає на них. Хауля аз-Загірі ставить 

під сумнів деякі людські цінності [там само, с. 384].  
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У новелах Тагіри бінт ‘Абд аль-Халік аль-Ляваті (нар. 1964 р.) зроблено акцент 

на таких соціальних проблемах суспільства, як наркотична залежність та неповна 

сім’я, а також приділено увагу політичним питанням. Аль-Ляваті вивчала соціологію 

в Йорданії, отримала ступінь доктора з літературної критики та психоаналізу. 

Працювала певний час на телебаченні в Омані, а нині має власну рубрику у газеті 

«Аль-Ватан» під назвою «Сімейні питання» («شؤون األسرة»), а також «Освітню 

колонку» («عمود تربوي») в газеті «‘Уман». З 1993 по 2000 рр. була кореспондентом 

еміратського журналу «Заграт аль-Халідж». Протягом 12 років очолювала Асоціацію 

письменниць в Культурному клубі23. 

У новелах Тагіри аль-Ляваті головними героями найчастіше є люди з 

особливими характерними рисами. Переважно це невдахи, з якими поводяться 

несправедливо. Герої часто знаходяться в полоні ілюзій, іноді навіть вчиняють 

злочини [там само, с. 392]. Наприклад, у новелі «На самому дні» («القاع األخير») 

розкривається тема згубного впливу наркотичної залежності. Новела має 

однолінійний сюжет: письменниця змальовує декілька подій з життя чоловіка з 

наркотичною залежністю і його смерті. На думку Міхалак-Пікулскої, з огляду на 

наявність у новелі реалістичного опису смерті, розкладання людського тіла, вона 

може бути віднесена до натуралістичного напряму в оманській літературі [тамсамо с. 

398]. 

До письменниць покоління 1990–2000 рр. відносяться Зувейна Хальфан (нар. 

1976 р.) та Рафі‘а ат-Тала‘і (нар. 1971 р.). 

Зувейна Хальфан вивчала англійську філологію в університеті Султана Кабуса. 

Англійська література та твори Л. Толстого і Ф. Достоєвського справили значний 

вплив на формування її творчої особистості. В своїх новелах письменниця осмислюює 

звичаї та традиції оманського суспільства, становище жінки, гендерні відносини. 

Більшість її оповідань обертаються навколо проблем сільських громад. З погляду 

                                                           
23  Детальніше про Тагіру аль-Ляваті див. тут: http://tahiraallawatiya.blogspot.com/2019/10/blog-post_16.html 

http://tahiraallawatiya.blogspot.com/2019/10/blog-post_16.html
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мови, її творам характерні розмовні фрази та діалект, які авторка пояснює у виносках 

[там само, с. 418].  

Серед письменниць нового міленіуму не можемо не згадати про Джоху аль-

Харсі, яка стала всесвітньо відомою. У 2019 р. письменниця стала лауреатом 

міжнародної Букерівської премії за роман «Місячні пані» («Celestial Bodies» « سيدات

 .в англійському перекладі відомої американської дослідниці Мерелін Бут («القمر

Письменниця стала першою арабською жінкою, яка отримала цю премію, та першою 

оманською письменницею, чий роман перекладений англійською24. 

Джоха аль-Харсі народилася в липні 1978 р. Вона здобувала освіту в Омані, а 

потім у Великобританії, де отримала ступінь доктора класичної арабської літератури 

в Едінбургському університеті. Зараз вона працює доцентом кафедри арабської мови 

в університеті Султана Кабуса. Аль-Харсі опублікувала дві збірки оповідань: 

«Хлопчик на даху» («2007 ,«صبي على سطح р.) (перевидана 2018 р.) та «Фрагменти з 

життя Любни. Час їхати» («2001 ,«مقاطع من سيرة لبناى إذ آن الرحيل р.), за яку письменниця 

отримала друге місце премії Шарджа. Також її перу належать декілька дитячих 

книжок і три романи. Крім того, вона є автором низки наукових праць. Аль-Харсі у 

2016 р. отримала премію Султана Кабуса в галузі мистецтва, культури і літератури за 

роман «Кислий апельсин» («نارجينة»). Як повідомляється, цей роман буде 

опублікований в англійському перекладі у 2021 р.25. Її твори були також перекладені 

сербською, корейською, італійською та німецькою мовами, в англійському перекладі 

опубліковані в журналі «Баніпал». 

Варто згадати, що письменниця відвідала Україну в 2019 р. для участі у 

Четвертій міжнародній конференції з історії арабської літератури, що проводилася в 

Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка. В рамках конференції відбулася 

зустріч з письменницею, в ході якої вона розповіла аудиторії про основні віхи 

                                                           
24 Див.: https://thebookerprizes.com/resources/media/pressreleases/man-booker-international-prize-2019-winner-

announced 
25 Див.: http://jokha.com/about-me/  

https://thebookerprizes.com/resources/media/pressreleases/man-booker-international-prize-2019-winner-announced
https://thebookerprizes.com/resources/media/pressreleases/man-booker-international-prize-2019-winner-announced
http://jokha.com/about-me/
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розвитку сучасної літератури Оману, про свою письменницьку діяльність та відповіла 

на численні питання учасників конференції з різних країн світу.  

Отже, як можна пересвідчитися з усього вищенаведеного, жінки-письменниці 

зробили вагомий внесок у розвиток сучасного літературного процесу в країнах 

Аравійського півострова взагалі й в розбудову та вдосконалення жанру новели 

зокрема. Письменниці значно розширили проблематику творів, заглиблюючись у 

внутрішній світ персонажів. На ранньому етапі розвитку новели, помітне переважання 

соціальних та сімейних проблем, передусім пов’язаних з принизливим становищем 

жінки в арабському маскулінному суспільстві. З суспільно-політичним розвитком 

країн Перської затоки, новелістки звертаються до нових проблем: вплив чужоземної 

робочої сили на місцеву культуру, вплив традицій на життя і поведінку людей, 

індивідуальні проблеми особистості, політичні питання, суспільні проблеми, які стали 

результатом вестернізації, зображення політичного тиску та соціальної 

несправедливості тощо. Варте уваги те, що арабські дослідники віддають належне 

творчій манері письменниць, відзначаючи їхню більшу відкритість порівняно з 

чоловіками – колегами по перу, до експериментаторства і пошуку нових технік 

подання матеріалу. 

 

Висновки до другого розділу 

Розглянувши історико-політичні фактори культурного піднесення, соціально-

культурні та економічні чинники розвитку літературного процесу, а також релігійний 

фактор та вплив цензури на розвиток сучасної літератури ми переконалися в тому, що 

література арабських країн Перської затоки є продуктом одного культурного 

середовища. Населення арабських країн Перської затоки ментально однорідне, його 

об’єднує схоже історичне минуле та теперішнє, народні традиції та звичаї. 

Письменники цих країн висвітлюють соціальні проблеми спільні для населення всього 

регіону. Єдності літератури регіону сприяють близькі контакти та культурна 

співпраця творчих людей з різних країн. Завдяки численним культурним фестивалям 
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та літературним конкурсам, які відбуваються по всьому регіону, митці отримують 

можливість змагатися між собою і збагачувати свій творчий досвід. 

Засвоєння світової культурної спадщини в країнах Перської затоки почалося 

пізніше, ніж в інших арабських країнах, і відбувалося воно переважно через творчість 

арабських літераторів з-за кордону. Знайомлячись з їхніми працями, письменники 

країн Аравійського півострова збагачували свої ідейні та художні погляди, 

розширювали свій культурний світогляд. Вони надолужували втрачене за рекордно 

короткий час. Таким чином, нова література Перської затоки, з одного боку, 

розвивалася під впливом літератури інших арабських країн, яка вже пройшла певний 

шлях розвитку і засвоїла ідеї західної культури, а з іншого – під безпосереднім 

впливом європейської літератури, що стало можливим завдяки зміцненню 

економічних і культурних відносин із західними країнами, в результаті чого студенти 

з країн Затоки почали отримувати вищу освіту у європейських та американських 

вищих навчальних закладах. 

Становлення жанру новели в країнах Перської затоки було пов’язане з 

виникненням просвітницького руху в Саудівській Аравії, Кувейті, Бахрейні, який 

позначився на розвитку сучасної літератури в цілому. Письменники усвідомили 

придатність нового жанру для поширення просвітницьких ідей, тому у новелі того 

часу підіймають переважно питання панування застарілих традицій й пригніченого 

становища жінки, соціальні питання. Першим новелістичним спробам бракувало 

багатьох жанрових ознак, зокрема в них чітко проглядалася позиція автора. Художньо 

зріла новела, якій притаманні всі ознаки жанру з’явилася у 60-х–70-х рр. У 1940–1950-

х рр. у Кувейті, Бахрейні, Саудівській Аравії набуває поширення романтизм, що 

залишається провідним напрямом до 1970-х рр., а в 1960–1970-х рр. письменники 

звертаються до реалізму та у кінці 1970-х – 1980-х рр. – до модернізму. Разом з тим в 

Саудівській Аравії спостерігалася тенденція до того, що письменники, перші збірки 

яких мали риси, притаманні естетиці модернізму, у наступних своїх збірках 

зверталися до реалізму. Прикметною ознакою новели 80–90-х рр. є співіснування 
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реалістичного та модерністичного напрямів. Новели цього часу характеризувалися 

заглибленням у внутрішній світ особистості, зображенням втрати нею ідентичності, 

відчуттів розгубленості, тривоги та відчуження. Новелісти звертаються до естетики 

художніх методів магічного реалізму, символізму, сюрреалізму, експресіонізму, 

імпресіонізму, екзистенціалізму, простежується схильність нехтування традиційною 

наративною структурою та використання художніх прийомів монтажу, потоку 

свідомості, ретроспекції тощо. 

В Об’єднаних Арабських Еміратах, Катарі та Омані, де розвиток журналістики 

та модернізації освіти відбувається дещо пізніше, у зв’язку з історико-політичними 

умовами розвитку цих країн, жанр новели виникає у 60–70-х рр., коли розвивається 

романтичний напрямок, і сягає художньої зрілості у 80–90-х рр. – в цей час 

утверджуються напрями реалізму та модернізму. Такий стрімкий розвиток літератури, 

зокрема новелістики відбувається завдяки підтримці урядів цих країн, які фінансують 

діяльність літературних клубів, спілок письменників, засновують літературні премії 

тощо, а також завдяки існуванню міцних культурних зв’язків з сусідніми країнами 

регіону, в яких новела зазнала значного поступу. Оскільки зародження новели в ОАЕ, 

Катарі та Омані відбувається в час стрімкого економічного розвитку, коли література 

вже не була єдиним впливом на свідомість людей, то не знаходимо просвітницької 

проблематики на етапі становлення новели, як це було у новелістиці Кувейту, 

Бахрейну, Саудівської Аравії. Суспільства цих країн фактично зробили крок із 

середньовіччя у сучасну індустріальну, урбанізовану реальність, що, звісно, не могло 

не позначитися на свідомості людей. Новела в цей час стає для письменників 

найпридатнішим жанром для того, щоб зобразити реальність, яка швидко змінюється, 

і осмислити своє місце у ній. Новелісти показали як змінюються традиції в результаті 

переходу від племінного способу життя до урбаністичного, результати взаємодії з 

іноземною робочою силою, конфлікт традиційного та сучасного міського 

світосприйняттів.  
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Жіноча новелістика була розглянута в окремому підрозділі з огляду на велику 

кількість письменниць та їх значну роль у розвитку літературного процесу цих країн. 

Письменниці розкривають різноманітні проблеми у своїй творчості, однак тема 

пригніченого становища жінки залишається домінантною. У творчості новелісток 

спостерігається інтерес до людської психіки, використання незвичайних асоціацій, які 

балансують на межі реальності та вигадки, схильність до модернізму.  

Загалом у новелістиці арабських країн Перської затоки переважають теми 

традицій, що обмежують волю особистості, емансипації жінки та людського 

існування в контексті глобалізації й зміни способу життя суспільства.  
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РОЗДІЛ IIІ. ІДЕЙНО-ТЕМАТИЧНІ ТА СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ 

НОВЕЛІСТИКИ АРАБСЬКИХ КРАЇН ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ В 

ЕВОЛЮЦІЙНОМУ АСПЕКТІ 

У даному розділі розглянемо основні теми спільні для новелістики арабських 

країн Перської затоки від зародження новели до її сучасного стану, та на прикладі 

конкретних новел продемонструємо стильові особливості новели, що були визначені 

у попередньому розділі. Зауважимо, що ми розглянули не всі теми, які піднімають 

новелісти, а ті, до яких найчастіше звертаються письменники всього регіону. 

Наприклад, однією з поширених тем новелістики Кувейту після 1990 року є тема 

окупації Кувейту Іраком та травма, яку нанесла кувейтському народу війна. Щодо 

бахрейнської новели, то її особливістю є увага до політичних питань та зображення 

напружених відносин між авторитарною владою та населенням. Також новелісти 

регіону, присвячують свої твори палестинській проблемі. Однак ці теми не є 

спільними для всього регіону або такими, що переважають в аравійській літературі. 

 

3.1. Проблематика гендерних відносин в арабському суспільстві 

Однією з перших тем новелісти арабських країн Перської затоки була тема 

пригніченого становища жінки та нерівність у стосунках між чоловіками та жінками 

в традиційному патріархальному суспільстві. 

Портрети жінок в арабській літературі служать барометром, за допомогою якого 

ми можемо визначити статус та роль арабських жінок у суспільстві. Попри те, що 

деякі арабські інтелектуали стверджують, що література та реальне життя – це не 

пов’язані безпосередньо речі, однак, значення літератури для більшої частини 

арабського суспільства та вплив літератури на здійснення суспільних змін не варто 

недооцінювати.  

З огляду на те, що з отриманням доступу до освіти жінки почали відігравати 

значну роль у літературному процесі країн Перської затоки, пригнічене становище 

жінки стало однією з найбільш поширених проблем новелістики. Як уже зазначалося, 
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в таких країнах, як ОАЕ та Катар, кількість письменниць-новелісток значно 

перевищує кількість чоловіків-письменників. Ця тема для письменниць цього регіону 

є особливо близькою й залишається актуальною донині. Вони перетворили творчість 

у знаряддя боротьби із застарілими традиціями, що обмежують їхні права, оскільки, 

попри модернізацію, суспільство країн Перської затоки залишається досить 

консервативним.  

Тема становища жінки підіймається ще в першому опублікованому у Перській 

затоці оповіданні «Муніра» («1929 ,«منيرة р.) кувейтського письменника Халіда аль-

Фараджа. Автор показав негативні наслідки неосвіченості кувейтської жінки. Ідеї про 

негативний вплив принизливого становища жінки на суспільство, висловлені в творі, 

дуже близькі до ідей соціального реформатора єгиптянина Касіма Аміна, який 

виступав за емансипацію арабської жінки. 

Для того, щоб викликати в читача відповідне ставлення до головної героїні – 

неосвіченої жінки, автор описує її, використовуючи протиставлення, яке помічаємо в 

описі неперевершеної краси героїні та бідності її розуму. Твір починається описом 

зовнішньої краси Муніри, який поступово переходить в опис її інтелектуальних 

недоліків: 

فات، وأصناف األباطيل ... ذلك الجسم الكامل الجميل يضم بين جوانحه قلبا  ساذجا ، ودماغأ مملوء بأنواع الخرا"

نقياد، ومنيرة كسائر أترابها أمية مكسال، ز واإلماء، سريع التصديق سريع االوالتراهات، عميق اإليمان بأحاديث العجائ

خرقاء، شغوف بالزينة والتبرج، عالوة على ذلك الجمال النادر الفذ، نشأت وهي تسمع حكايات الجاّن والشياطين، 

حين، وخوارق الزار والمتعفرتات من بنات جنسها، فهي تضع على كل عضو منها حلية وتضيف وكرامات األولياء والصال

  "إلى كل حلة عوذة

  «… Це прекрасне довершене тіло містить між ребрами наївне серце. ЇЇ голова 

заморочена різними забобонами й небилицями. Вона вірить оповідкам бабусь та 

служниць; її легко обманути й піддурити. Муніра, як і більшість її одноліток – 

безграмотна, нерозумна й ледачкувата, її захоплюють лише прикраси та вбрання. До 

тієї рідкісної краси додається й те, що вона зростала, слухаючи казки про джинів та 

шайтанів, чуда, здійснені святими та незвичайні з’явища нечистої сили й злих духів, 
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тому на кожну частину тіла вона вішає прикраси, до кожного наряду додає оберіг» 

[184, с.40]. 

В оповіданні чітко проглядається думка, що якщо краса дається людині від 

природи, то її інтелект виховується й суспільство відповідає за це.  

Таким чином, Муніра є протилежністю свого «сучасного» чоловіка. Хоча автор 

не малює його детального портрета, зрозуміло, що він є людиною сучасних поглядів 

й отримав освіту. ‘Абд аль-Кадір не вірить у шахрайство різних знахарів, на яких 

покладає надію Муніра у своєму прагненні завагітніти, й забороняє їй зустрічатися з 

ними. Однак Муніра, яка мріє про дитину, ослухалася чоловіка й дозволила знахарці-

шарлатанці Умм Саліх ошукати себе. Вона стала жертвою своєї неосвіченості й 

забобонних вірувань. Страх перед чоловіком не дозволяв їй зізнатися в тому, що Умм 

Саліх забрала всі її коштовності й зникла. В розпачі Муніра покінчила життя 

самогубством. Оповідання відповідає закликам інтелігенції 30-х рр. до соціальних 

реформ, що також стосувалися і зміни положення жінки у суспільстві.  

Гендерне нерівноправ’я й наслідки абсолютної влади чоловіка над дружиною й 

дітьми, зокрема в донафтовий період історії Кувейту, є одним із провідних мотивів 

творчості кувейтської письменниці Лейли аль-‘Усман, яка отримала визнання у 

всьому арабському світі та за кордоном. Зауважимо, що письменниця сама потерпала 

від обмеження прав, коли її батько – поет, поважний культурний діяч та благодійник 

– заборонив їй та її сестрам закінчити школу, а пізніше не дозволяв їй друкувати статті 

у пресі. Перші публікації Лейли аль-‘Усман з’явилися через три місяці після смерті 

батька [183, с. 99, 105]. Літературна творчість стала для письменниці психологічним 

розвантаженням і одночасно способом привернути увагу до проблеми пригніченого 

становища жінки у суспільстві: 

«Новела була для мене посудиною, в яку виливався мій душевний неспокій, в ній 

я висловлювала своє пригнічення і відмову від того, що мені нав’язувалося. Я воліла, 

аби притлумлене ревіння вийшло назовні, а разом з ним крик жінок, які переживали 

таке ж підкорення і приниження, що і я. Адже жінка так і залишається наляканою 



147 
 

мишею, якій чоловік погрожує тим, що покине її, розлучиться й відбере дітей» [там 

само, с. 75]. 

Прикметно, що перша збірка Лейли аль-‘Усман має назву «Жінка в посудині» 

 У спогадах Лейла аль-‘Усман пише, що у дитинстві вона .(.р 1976 ,«إمرأة في اإلناء»)

неодноразово була свідком насильства над жінкою. Саме тому велика частина її 

творчого доробку, зокрема новелістика, присвячена пригнобленню жінки у 

суспільстві [там само, с. 63]. Жіночі образи, які створила письменниця, різноманітні. 

Частина з них – це слабкі жінки, які змирилися зі своїм становищем («Наступний 

сезон» («الفصل القادم»), «Смерть у момент початку» («الموت في لحظة البدء»), «Серце й аромат 

щойно спеченого хліба» («القلب ورائحة الخبز المحروق»), «Паросток полудня» («نبُت الظهيرة») 

та ін.). Разом з тим, оскільки письменниця відчувала сильний супротив 

пригнобленому становищу жінки, в багатьох її творах бачимо образи вольових жінок, 

які протидіють свавіллю, обирають тверду позицію протистояти («Цієї ночі 

Шагразада попливе» («الليلة تسبح شهرزاد»), «Стукіт дощу» («دقات المطر»), «Інше плаття» 

 та ін.). У деяких творах небажання миритися зі своїм становищем (الثوب اآلخر)

закінчується трагічно, як-от у новелі «Зі справи жінки» («من ملف المرأة»), героїня якої 

вбиває набагато старшого за неї чоловіка.  

У новелі «Зі справи жінки», яка входить до другої збірки Лейли аль-‘Усман 

«Від’їзд» («1979 ,«الرحيل р.), порушується декілька проблем: примусове заміжжя, 

об’єктивізація жінки та раннє заміжжя. Новела розпочинається з судової сцени, що 

стає зрозуміло в кінці твору, коли обвинувачена пояснює обставини, які підштовхнули 

її до вбивства чоловіка. Оповідь від першої особи у формі сповіді видається 

надзвичайно доречною, щоб передати страждання молодої дівчини. З монологу 

героїні читач дізнається, що в 14 років батьки видали її заміж за старого чоловіка, щоб 

отримати більший калим. Дівчина після трьох років життя зі старцем не має сили 

терпіти таке існування. З першого речення твору у читача виникає відчуття, що 

закінчення історії буде сумним: 

 ."كل ليلة كان ينتابني شعور غريب وأنا أنظر إلى هذا الرجل المهترئ المتراكم قربي"
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«Кожної ночі мене охоплювало дивне відчуття, коли я дивилася на цього 

старого немічного чоловіка, що лежав поряд» [179, с. 133]. 

Далі напруження поступово зростає, читач дізнається про страждання дівчини, 

які штовхають її на злочин:  

"في الليل... وفي النهار، يداهم روحي شعور واحد! يشغلني ويمزقني، ال طفل لي من هذا العجوز، فمن أين 

فل؟  هذه السنوات السبعون التي ال تفرز إال قيحا، كيف لها أن تشرق في وجه طفل يمحو عذاب الحرمان، سيأتي الط

 وجريمة أمي وأبي، ويريحني من هذا الشعور الذي سيطر علّى تجاه هذا الكهل البشع؟ لماذا ال أقتله؟" 

«Вдень і вночі мене переповнює єдине почуття. Воно мучить мене, крає моє 

серце. Я не маю дитини від цього старця. Та й звідки їй взятися? Це сімдесятирічне 

тіло здатне виділяти хіба що гній. Як же йому постати в дитині, дитині, яка могла 

б полегшити моє страждання, до яких призвів злочин моїх батьків і позбавити мене 

жахливого почуття до цього огидного старого, що охопило все моє єство. Чому б 

його не вбити?» [там само].  

З цього пасажу очевидно, що жінка стала жертвою батьківського «злочину», 

який полягав в узурпації її прав та, фактично, її експлуатації, що, відповідно, 

відображає ставлення Лейли аль-‘Усман до примусового шлюбу як до злочину. Жінка 

в патріархальному суспільстві, на її думку, є товаром, за який хочуть отримати 

якнайвищу ціну: 

كم كان ثمني؟ ألف دينار،  ما الذي يبقيه في هذه الحياة؟ لماذا تبقى؟>...< ألتذكرني بجريمة أبي الذي أخذ الثمن؟"

  "ومائة رأس غنم، عشرون ناقة ولودا ، أين هو الآلن، هذا الثمن، وما الذي استطعت أن أبقيه لنفسي غير هذا الهشيم؟

«Що тримає його в цьому житті? Навіщо він живе? <…> Невже для того, щоб 

нагадувати мені про злочин мого батька, який отримав вартість калиму? Якою була 

моя ціна? Тисяча динарів, сто овець, двадцять плідних верблюдиць. Де все це зараз? 

Що з цього отримала я, окрім кволого тіла чоловіка?» [там само, с. 133-134]. 

Напруження сягає піку, коли героїня розповідає про своє сексуальне 

невдоволення. А авторка використовує наповнену метафорами й порівняннями мову. 

Героїня протиставляє ночам своїх молодих сусідів, «стогонам, які доносилися до неї 

сумною мелодією» [там само, с. 134], свої гіркі ночі:  
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وم في "عشة" هذا التراث الذي يمطيني كل ليل يغسلني بعرق شهوته ">...< وأنا؟ سراج يذبل فتيله يوما بعد ي

 الفاشلة ثم ينحدر كحيوان فقد وزنه وأظّل فأرة تلحس عن نفسها بقايا التمّزق؟ لماذا ال أقتله؟"

«А я? Я лампа, ґніт якої тьмяніє днем за днем у будинку цього старого, який 

сідлає мене кожної ночі й обливає потом своєї неспроможної похоті, потім 

спускається немов виснажена тварина, а я залишаюся мишею, яка зализує рани. Чому 

б його не вбити?» [там само].  

Коли ж героїня промовляє слова: «Так, пане судде. Я вбила його» [там само, с. 

135] читач відчуває розвантаження психологічної напруги, яка зростала впродовж 

твору. Героїня не кається, вбачаючи у своєму вчинку звільнення від мук, на які її 

прирекли батьки. Єдиним злочином, який вона визнає, – це вчинок батьків стосовно 

неї. 

Зауважимо, що поетичність мови, яку спостерігаємо у новелах Лейли аль-

‘Усман, зокрема у новелі, яку ми вище розглядали, є особливістю жіночого 

новелістичного наративу літератур країн Перської затоки. Використовуючи поетичну 

мову, письменниці досягають більшої емоційності своїх творів порівняно з 

чоловіками-новелістами, а отже і сильнішого випливу на читача. Чоловічі новели, в 

яких розглядається проблема пригнічення жінки, не викликають такого хвилювання у 

читача, як жіночі. Для прикладу розглянемо новелу «Біле і чорне» («2003 ,«بياض وسواد 

р.) Рашіда аш-Шейба.  

Катарський письменник підіймає питання суворих обмежень жінок, що 

витікають з дотримання багатовікових традицій, які керують життям людей, попри 

процеси модернізації й вестернізації суспільств арабських країн Перської затоки. Ця 

проблема посилюється виникненням прірви між молодим поколінням, яке отримує 

освіту в університетах, знайомиться з іншими культурами й, звісно, має нові погляди 

на життя, та батьками, вчинками яких керують традиції. Назва новели символізує мрії 

дівчини. Вони білі, коли вона мріє, маючи все життя попереду, та стають чорними, 

коли її віддають заміж за некоханого, тобто вмирають. Твір побудований у формі 

діалогу між двома сестрами. Дівчата збираються до університету. Одна з них 
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переповідає свій сон про принца на білому коні, а інша застерігає, закликає припинити 

мріяти: 

 ">...< مجنونة ..لو سمعت أمي هذا الكالم ألوجعتك ضربا."

« – Божевільна, якби мати почула ці слова, то побила б тебе» [176, с. 238]. 

Сестра не розуміє її:  

 "لماذا؟ هل فعلت شيئا محرما...؟ مجرد حلم.."

« – Чому! Хіба я зробила щось заборонене? Це ж лише сон» [там само].  

Інша показує свої шрами на спині й промовляє: 

 …"التعجرف والتفكير الحجري.. يمنعنا

«Гордовитість та роздуми про заборонене… Цього нам не дозволяють» [там само, с. 

239]. 

Новела Рашіда аш-Шейба є нейтрально-емоційно забарвленою. Мова новели, як 

і її побудова, проста, без складних порівнянь, на відміну від метафоричної мови 

новели «Зі справи жінки» Лейли аль-’Усман, яка має сильний емоційний вплив на 

читача.  

У новелі «Розпитування» («مساءلة»), що входить до збірки «Жінка і чоловік» 

 бахрейнська письменниця Фавзія Рашід продовжує тему ,(.р 1986 ,«امرأة ورجل»)

суворих традицій щодо дівчат. Новела побудована у формі монологу юнака, який 

звертається сам до себе, насиченого спогадами. Він чує, як мама плаче вночі, і кличе 

його сестру, яка зникла одного дня. Хлопець не знає, куди вона зникла, але в міру його 

дорослішання, перебираючи свої спогади в голові, здогадується, що сталося з 

сестрою: 

تخرج من حلقة النسوة المجتمعة في  "لكنك بعدها كنت تسمع نشيجا  مكتوما  وكلمات ال تتّصل ببعضها ببعض

صحن الدار: كانت صغيرة... الولد خدعها... وكلمات مثل: الشرف والعائلة... كّل ما تعرفه أنها اختفت... اختفت إلى 

 ."األبد

Після [тієї ночі] ти чув приглушений плач і слова, що не були пов’язані між 

собою, вони лунали з уст жінок, які зібралися в коло на подвір’ї – “Вона була 
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маленькою, хлопець обманув її”, а також слова: “честь, сім’я”. Все, що ти знаєш, – 

що вона зникла. Зникла назавжди" [202, с. 66].  

Брат через роки запитує себе: 

بدي دون مساءلة،  ولفعل يشبه الفعل الذي تراه كّل يوم "ما كان يحيرك طويال  أنها أجبرت على ذلك الغياب األ

 ويشارك الجميع  فيه سرا."

Що вражає тебе вже довгий час, то це те, що вона приречена на вічну 

відсутність, її змусили зникнути назавжди, без жодних питань, за вчинок подібний 

тому, що ти бачиш щодня, в чому потай беруть участь усі [там само, с. 68].  

Під словом «вчинок» автор має на увазі те, що сталося з сестрою головного 

героя та хлопцем. Ніхто не став на її захист, хоч і точилися розмови, що вона невинна, 

що хлопець обманув її. 

У творі авторка прямо не пише, що сталося з дівчиною, чи що в неї були 

стосунки з хлопцем, проте обізнаний читач дізнається про все між рядками. Таким 

чином, Фавзія Рашід висловлює свій протест проти закостенілих традицій, критикує 

патріархальні цінності, упереджене ставлення до дівочої невинності, подвійні 

стандарти моралі, сліпе наслідування брутальних давніх звичаїв.  

Становище жінки у саудівському суспільстві зображає Бадрія аль-Бішр. Новели 

її збірки «В середу ввечері» («1994 ,«مساء األربعاء р.) зосереджуються, головним чином, 

на нещасних шлюбах, в яких подружжя ведуть окреме життя, оскільки дружини 

живуть у своєму внутрішньому світі й зайняті домашніми справами, дітьми, 

перегляданням серіалів, а чоловіки живуть у зовнішньому світі праці та відпочинку, в 

якому вони приємно розважають інших жінок, зберігаючи байдужість і зарозумілість, 

або навіть виявляючи хамство і суворість до своїх дружин, коли повертаються додому 

пізно вночі. Місцем розвитку подій більшості новел збірки «В середу ввечері» є місто, 

тоді як події новел другої збірки письменниці «Кардамонове зерно» («1999 ,«حبة الهال 

р.), за винятком однієї, відбуваються в невеликих містах і селах Неджду. Більшість 

персонажів цієї збірки – молоді жінки, які стали жертвами соціального тиску і 

сімейного насильства та підкорення жінкам старшого віку. Бадрійя аль-Бішр засуджує 
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безмежну владу суспільства над жінками, створює жіночі персонажі, які спокійно, без 

відкритої революції повстають проти своєї негативної реальності, та розкриває 

таємниці саудівського суспільства та сім’ї, які залишаються дуже традиційними [85, 

с. 179]. 

Проблематика гендерних відносин, раннього заміжжя, шлюбу за розрахунком 

тощо займає центральне місце у творчості письменниці з ОАЕ Сальми Матар Сейф, 

зокрема у таких її збірках, як «Трава» («1988,«عشبة р.) та «Агарь» («1991 ,«هاجر р.). 

Письменниця створює героїнь, які зазнають пригнічення у суспільстві, де панують 

чоловіки, проте не хочуть миритися з реальною дійсністю. У своїх творах новелістка 

прагне виправити становище жінки на краще, вихопити її з щоденного виру життя, в 

якому вона втрачає свою індивідуальність. Героїні новел Сальми Матар Сейф 

поринають у світ фантазій, де знаходять вихід зі свого скрутного становища, як-от у 

новелі «Через годину повернусь» («ساعة وأعود») [152]. Героїню новели зачинили в 

кімнаті, там вона занурюється у власний вигаданий світ, уявляє себе шулікою, який 

не дає себе впіймати до клітки. Новелістка цим стверджує, що хоч жінку ув’язнено, та 

дух її не зламати.  

У новелі «Весілля» («العرس») Сальма Матар Сейф торкається теми раннього 

шлюбу і його негативних наслідків. Головну героїню Хамаму уперше видають заміж 

у дванадцять років та цей шлюб виявляється невдалим. Після цього вона виходить 

заміж ще шість разів, та всі її шлюби розпадаються з різних причин. Врешті її сім’я 

вирішує, що душею Хамами заволодів злий джин, і саме тому їй не вдається подружнє 

життя. Рідня відводить дівчину до знахаря, який б’є її палицею впродовж тижня, 

намагаючись таким чином вигнати злого джина, а потім до старого, що випалює їй на 

тілі тавро й обкурює ладаном, оббризкує солоною водою. Та все це не приносить 

жодної користі. Коли Хамама потрапляє до лікаря, то і його ліки не допомагають. 

Зрештою дівчині дають спокій, вона йде до моря, і там до неї повертається свідомість 

та душевна рівновага [132, с. 42].  
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Еміратська письменниця Сара ан-Навваф у новелі «Пальма і соняшник» (« النخلة

 описує принизливе становище арабської жінки, котра не може мати дітей («وعباد الشمس

і від того дуже страждає. Ця тема є поширеною у новелістиці письменниць країн 

Перської затоки. Головна героїня твору – Марйам – болісно переживає цю проблему, 

адже через це чоловік покинув її. Тепер вона живе разом із матір’ю і братом. Марйам 

ототожнює себе з пальмою, яку брат хоче зрізати, бо вона не родить. Коли ж героїня 

раптом бачить зрізану пальму, «на її обличчя накочуються сльози, а горло здавлює 

спазм, кожна клітина її тіла кричить: „А чи є в пальми вихід! А чи є він у мене!”» 

[192].  

У новелі «Павутина» («2003 ,«العنكبوت р.) катарської письменниці Нури ’Аль 

Са‘ад розглядається питання довіри у шлюбі й принизливого становища жінки, яку 

чоловік безпідставно підозрює у зраді. Головні герої ідуть на театральну виставу. Те, 

що відбувається на сцені, відбиває проблеми подружжя у житті, викликаючи хвилю 

негативних емоцій і спогадів у дружини. З них читач дізнається, що чоловік мало не 

розлучився з нею через те, що повірив у плітки про неї. Читач разом із героїнею 

відчуває образу, несправедливість, страх, незахищеність жінки, яка потрапила у таку 

ситуацію. Привертає увагу оповідна манера письменниці, яка розкриває одну й ту 

саму тему на сцені театру і через спогади героїні, що підсилює вплив на читача. Дії на 

сцені та в житті героїв, взаємодоповнюючи одна одну, глибше розкривають проблему 

незахищеності дружини, з якою чоловік може розлучитися без переконливих причин 

[43, с. 66]. 

У новелі катарської новелістки Аміни аль-‘Імаді «Важкий вибір» («اإلختيارالصعب», 

2000 р.) жінка постає сильною особистістю. Героїня йде наперекір традиціям, 

відстоює своє право обирати чоловіка. Однак її вибір виявився невдалим – чоловік 

одружився з нею з користі. Твір розпочинається з того, що героїня розглядає себе в 

дзеркалі, роздумуючи над своїм життям. Вона поринає в спогади, з яких ми дізнаємося 

про її долю. Проте сюжетні епізоди в них викладені нехронологічно. Зі спогадів ми 

дізнаємося, що Нура – героїня новели – з багатої родини, вийшла заміж за власним 
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вибором, який вона довго відстоювала перед батьком та братами. Порушивши 

багатовікові традиції, родина йде назустріч дівчині. Та шлюб виявився нещасливим – 

чоловік її не кохав, одружився заради грошей. І це виявилось в найважчий період 

життя героїні – під час її лікування від раку. Коли їй ампутували молочну залозу, 

чоловік її покинув. Нура долає всі труднощі, одужує, повертається до звичного життя, 

очолює організацію по боротьбі з раком. І коли все стало на свої місця, відбувається 

нове потрясіння – колишній чоловік благає знову прийняти його в її життя, 

викликавши цим забутий біль і страшні спогади про хворобу. Твір завершується 

епізодом, з якого й розпочався – героїня розглядає себе в дзеркалі й перед нею стоїть 

важкий вибір [там само].  

Бахрейнська письменниця Су‘ад ’Аль Халіфа у збірці «Зачинена кімната» 

 розкриваючи внутрішній світ персонажів, якими є переважно ,(.р 2001 ,«الغرفة المغلقة»)

жінки, зображує залежність людини від суспільства і панівних традицій і стереотипів, 

жертвами яких вони стають. Новелам цієї збірки характерний психологізм.  

У новелі «Інцидент на дорозі» («حادث على الطريق») Су‘ад ’Аль Халіфа, 

розкриваючи тему становища жінки, розглядає проблему з точки зору чоловіка, 

намагається вникнути в чоловічу психологію. Новела побудована у формі 

внутрішнього монологу головного героя. Чоловік поринає у роздуми про своє життя, 

знаходячись за кермом автомобіля. Через спогади героя читач дізнається про його 

життя. Герой має намір взяти собі другу дружину. Його теперішня дружина 

передчасно постаріла, коли сам він відчуває себе молодим. Та найбільше героя 

бентежить те, що вона не приділяє йому уваги. Він почуває себе одним із її синів, 

нарікаючи, що дружина повністю присвячує себе дітям. Письменниця не засуджує ні 

чоловіка, ані дружину, а просто зображує через потік думок головного героя ситуацію, 

яка склалася в родині, звісно, з кута зору чоловіка. Спочатку наміри чоловіка 

одружитися викликають здивування, а потім і розуміння читача. А коли через спогади 

головного героя читач дізнається більше про дружину, то відчуває несправедливість 

такого рішення чоловіка. Зрештою головний герой доходить до думки, що рішення 
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одружитися вдруге є помилкою і відмовляється від нього. Ця проблема є актуальною 

для суспільства регіону Перської затоки. Про що свідчить і те, що новелу було обрано 

для читання на радіо в одній із молодіжних передач.26 [39, с. 73] 

У новелі «Павук» («العنكبوت») Су‘ад ’Аль Халіфа розкриває проблему 

незахищеності жінки після розлучення. Дія розгортається у порожньому 

батьківському будинку, куди героїня повертається після смерті чоловіка. Брат віддає 

в її розпорядження весь батьківський будинок, окрім однієї кімнати, в яку категорично 

забороняє заходити. Жінка почуває себе незахищеною. Вона не отримала спадок ані 

після смерті чоловіка, ані після смерті двох братів. А ті брати, що залишилися, теж не 

переймаються долею і добробутом сестри. Героїню охоплює почуття безпомічності та 

страх перед майбутнім. Їй обридли обмеження і заборони з боку братів. Коли ж вона 

вирішила ослухатися брата і зайти до зачиненої кімнати – кімнати її батька, аби 

дізнатися що ж її брат там ховає, на неї звалюється густе павутиння, з якого вона не 

може вибратися, їй не вистачає сил. Павутиння огортає її обличчя і тіло. Павутиння є 

символом безвихідності ситуації, в якій опинилася жінка [там само].  

"حاولت أن تتخلص من شبكة الخيوط فازداد تساقطها من أعلى السقف.. وانتابتها حالة من الهستيريا فصرخت 

ها رائحة الخيوط ومألت حلقها بالجفاف.. بأعلى صوتها، لكنها لم تستطع التحرك.. أصابها شيء أشبه بالدوار.. أزكمت

ضاق تنفسها وحاولت أن تبكي فلم تستطيع..ظلت تحرك يديها تبعد عنها خيوط الحرير لكنها تلتفت بها ويزداد تساقطها 

 الطفيفمن أعلى.. تحاول ان تغطي وجهها بيديها لكنها علقت بشعر عينيها .. لمعت الخيوط حينئذ.. تراءى لها اللمعان 

 رق..ازداد فزعها فأغمى عليها وسقطت على األرض.."كالب

«Вона спробувала вибратися з сіті ниток, а вони все падали й падали на неї зі 

стелі. Її охопила істерика. Голосно закричала не в змозі й поворухнутися. В голові 

закрутилося. Запах павутиння вдарив у носа, в горлі пересохло. Вона не могла дихати. 

Хотіла заплакати, але не могла. Спробувала закричати вдруге і не змогла. 

Продовжувала махати руками, намагаючись позбутися шовкових ниток, та вони 

огортали її, спускаючись згори. Спробувала прикрити обличчя руками, але вони липли 

до її вій. Зблиснули нитки. Цей блиск видавався їй миттєвим спалахом блискавки. Її 

                                                           
26  Див.:http://arabic.cri.cn/821/2015/01/04/83s180033.htm 
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охопив ще більший жах. Втративши свідомість, вона впала на землю.» [173, с. 37–

38] 

У новелі Су‘ад ’Аль Халіфа «Вихід з виру печалі» («الخروج من دوار الحزن») читачу 

також розкривається внутрішній світ жінки, її розчарування в житті. Головною 

героїнею твору є Угуд, яку рано видали заміж за некоханого чоловіка. «Чотири роки 

життя з ним минули, ніби десять» [там само, с. 104]. Угуд знаходиться в стані депресії, 

повністю втративши інтерес до життя. Причиною цього став її невдалий шлюб. 

Чоловік вирішив взяти собі ще одну дружину. Угуд не змирилася з цим і покинула 

його, повернувшись у дім батьків, занурившись у вир печалі й розпачу. У творі 

зображено один ранок з життя Угуд. Цього ранку вона намагається побороти свою 

депресію і вирішує вийти погуляти з подругою. Письменниця зображає внутрішню 

боротьбу Угуд в намаганні змінити щось у своєму житті. В кінці твору читач розуміє, 

що їй вдасться вийти з пригніченого стану і налагодити своє життя [39, с. 73, 74].  

Головною героїнею новели Су‘ад ’Аль Халіфа «Жовте повітря» («الهواء األصفر») 

є розлучена жінка. Після розлучення жінка почувається комфортно тільки у своїй 

кімнаті, яка є для неї єдиним місцем, де вона може сховатися від «задушливого світу». 

Героїня – самотня, нікому не потрібна: мати померла, батько взяв собі молоду 

дружину і зовсім забувся про єдину доньку. Жінка страждає від самотності й 

неприйняття її суспільством. У вузьких часових і просторових рамках твору Су‘ад 

’Аль Халіфа через змалювання психологічного стану порушує  становища в 

суспільстві розлученої жінки. Дія відбувається одного вечора у кімнаті героїні. Читач 

сам на сам опиняється з героїнею – її переживаннями, з яких розуміє з чим стикається 

розлучена жінка у традиційному суспільстві:  

"ألسنة حادّة.. كلمات كاذبة.. شوشات غامضة.. أسرار خلف النظرات.. ريبة مستمرة.. شكوك..غيرة..لذة ال مثيل 

 لها في أقاويل النساء.."

«Гострі язики, брехливі слова, чутки, секрети за спиною, постійні підозри, 

сумніви, ревнощі, ні з чим незрівнянна насолода жіночого пліткування» [173, с. 128]. 
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Чоловіки, знаючи, що вона розлучена, сприймають її як «легку здобич». Відтак 

жінка ховається від недоброзичливого світу у своїй кімнаті, проте не перестає 

страждати. Їй немає місця у суспільстві.  

أوسع وأرحم  الصغيرةوأفكارهم؟ أليس غرفتها  اآلخرينكيف تتآلف مع مثل هذا العالم؟ وكيف تتقبل قناعات "

 من العالم الكبير."

«Як вона може змиритися з таким світом? Як може прийняти маски, які 

носять інші, та думки, які вони за ними приховують. Чи не є її маленька кімната 

ширшою і милостивішою за весь великий світ?» [там само].  

Кульмінаційним є момент, коли серед своїх паперів героїня наштовхується на 

жовтий конверт, що викликає неприємні відчуття. Вона читає прощальний лист жінки 

до подруги. Читач ще раз разом з героїнею переживає її біль. Написане в листі 

відображає ситуацію і душевний стан, в якому перебуває жінка. Вона зрештою 

зважилася на те, про що довго думала, й покінчила життя самогубством [39, с. 74].  

 

3.2. Мотив ностальгії за минулою епохою 

Однією з поширених тем новели в країнах Перської затоки в період швидких 

перетворень у суспільстві та стрімкого економічного розвитку стала ностальгія за 

минулими часами – за простим життям в період до видобутку нафти, коли все було 

знайоме і зрозуміле, за теплими дружніми відносинами між людьми тощо. 

Як ми вже зазначали, II пол. XX століття була вирішальною для країн Перської 

затоки. Суспільно-політичні зміни, які у європейських країнах відбувалися протягом 

століть, у цих країнах сталися за десятиріччя. Дійсність змінювалася дуже швидко. 

Вчорашні рибалки й нирці за перлами були змушені шукати своє місце у новій 

реальності, не відчуваючи приналежності до історичної епохи, в якій вони опинилися. 

З такою ж швидкістю як змінювався архітектурний ландшафт міст країн Перської 

затоки, змінювалося суспільство: суспільний лад, спосіб життя, звичаї. Водночас 

представники «нафтового покоління», які виросли вже в новій реальності, втратили 

зв’язок із минулим та його цінностями, маючи інший світогляд. Звідси значна увага 
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письменників до минулого життя своїх країн. Звертаючись до зображення минулого, 

вони намагалися зберегти свою культурну пам’ять та ідентичність у глобалізованому 

світі.  

У своїх творах аравійські письменники часто вводять образ моря, коли 

описують минулі часи. В донафтовий період зв’язок людей з морем був дуже міцним. 

Лейла Аль-‘Усман так пише про важливість моря у житті людей та її творчості: «Я 

прагнула створити історичний образ моря, адже воно було невіддільною частиною 

життя кувейтського народу, найголовнішим джерелом прожитку (рибальство, 

пірнання за перлами), а також воротами у світ, через які люди подорожували до 

віддалених куточків, а повертаючись, привозили не лише товари, а й частинку 

культури тих країн, в яких побували, культури, впливу якої зазнали і яку прищепили 

своїй громаді. Море було для кувейтців їхньою життєдайною силою. Його береги були 

переповнені рибалками, неводами, маленькими вітрильними кораблями, пастками для 

риби та жінками, які були нерозлучні з морем, – в ньому вони прали одяг, мили посуд, 

мили волосся, перед тим пофарбувавши його хною, вони та їхні дочки. Море було 

місцем, де дружно збиралися дорослі та діти» [183, с.67].  

Сильний зв’язок кувейтців з морем розкритий у романі Лейли аль-‘Усман 

«Васмія виходить з моря», який входить до сотні найкращих арабських романів XX 

ст., а також у багатьох новелах, серед яких такі: «Миска» («الطاسة»), «Подорож смуглих 

рук» («رحلة السواعد السمراء»), «Джинія» («الجنية»), «Море повернулось» («وعاد البحر»). 

Абу Шу‘ейб ар-Рашід присвятив окреме дослідження образу моря у новелістиці 

Об’єднаних Арабських Еміратів. Дослідник зазначає, що у творах багатьох новелістів 

ОАЕ «море стає символом старого покоління людей, символом втечі від 

цивілізаційного розвитку», а особливо це помітно в романтичних новелах [132, с. 30].  

У багатьох новелах Мухаммада аль-Муррі присутнє море як складова життя 

суспільства. Автор показує, що зв’язок людей з морем послаблюється, зокрема у 

новелі «Одні вмирають інші народжуються» («يأتي الموت و يأتي الحياة»), 1992 р. Герої 

новели – два брати – хотіли продати старий човен в Абу Дабі, та коли не знайшлося 
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покупця, вирішили половити з його допомогою рибу. Це їм не вдавалося, хоча риби в 

тому місці, де вони її ловили, було багато, вона навіть заплигувала їм у човен. 

Очевидно, цією алегорією автор хотів показати, що сучасне суспільство в ОАЕ вже не 

таке, як було півстоліття тому.  

В новелі «Захід сонця» («حالة غروب») ‘Абд аль-Хамід Ахмад зі збірки «Аль-

Байадір» («1987 ,«البيادر р.) також використовує образ моря як символ минулого життя. 

Головний герой Мубарак бачить сон, в якому він дивиться на море як на мертве тіло, 

а сам він равлик, мушля якого стара і заважає йому, але разом з тим і без неї він не 

може – інакше потоне. Потім Мубараку сниться його минуле життя, коли він був 

хлопцем, як він боровся з хвилями й відчував солоність води, що різала очі, зустрічі з 

коханою та друзями на березі моря. Цими спогадами він ніби вселяє життя в море. 

Воно йому ввижається наповнене човнами, рибалками, сітями, на його березі багато 

різних павільйонів, гуляють хлопчики, в очах яких живуть мрії про світле майбутнє. 

Та Мубарак просинається на холодному, безлюдному березі поряд із тілом мертвого 

моря, «народ якого забув покласти його в домовину» [там само, с. 37].  

Таким чином, автор протиставляє світ моря в минулому, коли в ньому вирувало 

життя і віяло теплом людських відносин, і світ теперішнього мертвого моря, вода в 

якому брудна, а по «його обличчю» плавають танкери для перевезення нафти і темні 

плями мастил. Головний герой цієї новели не адаптувався до швидкого розвитку 

суспільства і сумує за простим минулим життям.  

Тему суму за минулою епохою розкриває ‘Абд ар-Ріда ас-Саджвані у новелі 

«Очікування» («ترقّب»), яка ввійшла до збірки «Відмова» «الرفض» (1992 р.). Головний 

герой змушений погодитись на знесення будинку, бо він заважає побудові нової 

вулиці. Він отримує новий будинок, але сумує за старим і часто поринає в спогади про 

минуле життя у ньому. Знесення будинку у цьому творі є символом падіння старої 

епохи. Якщо минула епоха у свідомості героя пов’язана зі спогадами про дитинство, 

про важку роботу: «пірнання за перлами, пошуки устриць, що сплять в середовищі, 

сповненому небезпек і страху» [там само, с. 33], то нова епоха асоціюється з 
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послабленням зв’язків із друзями та сусідами, кондиціонером та відсутністю в його 

житті моря, яке було його другом у минулому.  

Асма’ аз-Зар‘уні у збірці «همس الشواطئ» («Шепіт берегів», 1995 р.), як і вище 

згадані новелісти, використовує спогади героїв як елемент побудови новел. Серед 

образів, що фігурують у них, теж найчастіше зустрічається море, яке є символом 

минулої епохи. Однією з таких новел є «هجيرالصيف» («Літня спека»), головний герой 

якої – старий чоловік – почувається спустошеним і заточеним у власному розкішному 

будинку. Героя гнітить те, що його постійно супроводжує слуга – особистий 

охоронець-індус, який навіть не дозволяє виходити йому з будинку. Та одного дня 

чоловіку вдається скористатися його неуважністю і непомітно вийти. Зранку, коли 

вулиця ще була вільна від чисельних машин і перехожих, він вирушає до моря.  

سده قرب الشاطئ،... يلهث من التعب...يمد رجلين...يالعب األمواج والفرحة ترقص في أعماقه... "يرمي بج

يصفق ويهلل، كأنه طفل صغير عادت إليه بسمته بعد أن وجد لعبته التي افتقدتها طويال... وهنا كانت كل حياته، صوت 

ق اللؤلؤ يداعب مخيلته، ويشيد بروج اآلمال أمامه، النهام يعزف أوتاره، عشق الماضي يراوده، حنينه يسابق األمواج، بري

 ويسمع قهقهات البحارة في يوم "القفال" وتجمهر الناس على الشاطئ وينتظرون العائدين بالخيرات." 

«Він кидає своє тіло біля берега, захекуючись від утоми, простягає ноги, 

бавиться хвилями й радість танцює в глибині його душі. Радісно скрикуючи, плеще в 

долоні, немов дитина, на обличчя якої повернулася посмішка після того, як вона 

знайшла іграшку, яку давно шукала. Тут було все його життя. Почув голос нагама27, 

який перебирає струни. Любов до моря охоплює його. Хвилі моря приносять 

ностальгію. Блиск перлів виринає в уяві й будує вежі сподівання. Він чує сміх моряків 

у день повернення з моря і гам людей, що зібралися на березі в очікуванні тих, хто 

повертається з добром» [там само, с. 39]. 

Бачимо, що герой сумує за своїм минулим, символом якого знову ж таки постає 

море. 

                                                           
27 Нагам («نهام») – співак на кораблі. Робочі морські пісні є найпоширенішим видом народної музики у країнах Перської 

затоки, зокрема пісні, що стосуються пірнання за перлами. Кожна пісня, що відрізняється ритмом, розповідає про певний 
вид діяльності на кораблі під час подорожі, наприклад, розкидання вітрил, пірнання та веслування кораблів. 
Колективний спів був невіддільно частиною морської поїздки, кожен корабель мав визначеного співака. Спів 
використовувався для того, щоб заохотити членів екіпажу працювати активніше, а також для розваги під час відпочинку. 
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У новелі «Заціпеніння» («ذهول» ) зі збірки «الرفض» («Відмова», 1992 р.) ‘Абд ар-

Ріда ас-Саджвані описує страх перед майбутнім – тим, що можуть принести нафтові 

війни. У творі описується подія, коли у старий житловий квартал влучає ракета, яка 

з’явилась зі сторони моря. Ракета знищує будівлі, забирає життя невинних людей, 

серед них – муедзин, який саме закликав до молитви, коли вона влучила. Перед 

смертю він каже, що море, яке раніше було другом для людей, стане брудним, 

смердючим джерелом страху, в якому плаватимуть лише нафтові танкери та військові 

кораблі, люди навіть не зможуть плавати в ньому чи ловити рибу. Подібне сприйняття 

майбутнього та нове місце у ньому моря зображене й у новелах збірки «Рибальські 

гачки» («ميادير») Насира Джубрана [там само, 39].  

Ностальгія за минулими часами є однією з поширених тем кувейтської 

новелістики 60 – 80-х рр. Вона присутня у творчості Сурайї аль-Баксамі, Лейли аль-

‘Усман, Сулеймана аль-Хуляйфі, Сулеймана аш-Шатті. На це звертає увагу 

кувейтська дослідниця Гайфа ас-Сан‘усі у дисертаційному дослідженні, 

присвяченому соціальним та політичним аспектам кувейтської новели 50 – 80-х рр. 

[71, с. 169 – 172]. Дослідниця зазначає, що минуле кувейтців залишалося в пам’яті 

письменників цього покоління. Такий ментальний зв’язок з минулим виник на фоні 

реальної відірваності покоління нафтового періоду з донафтовим минулим, внаслідок 

стрімкого економічного розвитку та швидкої перебудови міста, руйнування обличчя 

старого міста. З огляду на це, письменники шукають дух минулого і використовують 

його як символ, коли пишуть про явища сучасного світу [там само, с. 169]. 

Згадані вище письменники, які знали різницю між донафтовим Кувейтом та 

новим сучасним Кувейтом, прагнули поєднати сучасність із минулим, звертаючи 

увагу нового покоління на необхідність повернення до коренів. Минуле постає у їх 

творчості символом чистоти та необхідності триматися позитивних явищ, які були у 

ньому. Однак письменники не ідеалізують минуле, вони реалістично описують і 

негативні явища. Зокрема Лейла аль-‘Усман концентрує свою увагу на звичаях і 

традиціях, які сковують індивідуальність особистості. Червоною лінією крізь її твори 
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проходить тема зневаги до традицій, які принижують жінку. З іншого боку, 

письменниця відстоює думку про необхідність триматися моральних цінностей, які 

були притаманні кувейтцям у донафтовий період [48, с. 40]. 

У своєму автобіографічному творі «Струшую з себе пил» («2017 ,«أنفض عني الغبار 

р.) Лейла аль-‘Усман висловлює побоювання, що її спогади про старий Кувейт і старе 

суспільство зникнуть разом із нею. Вона з особливим трепетом згадує старе місто, 

базари, назви яких перелічує, та з сумом констатує, що на їх місці зараз стоять високі 

вежі та торговельні центри. Ось як письменниця описує результати швидкого 

економічного розвитку: «Цивілізація робить невидимою культурну спадщину країни, 

вона не знає ціни її історії (і коли я відвідую інші країни і бачу як їх громадяни 

бережуть старі райони міста, базари, то ледь не плачу від жалю, через те що ми 

втратили свою культурну спадщину)» [183, с. 64 – 65]. 

Своїм завданням Лейла аль-‘Усман вважає збереження колективної культурної 

пам’яті кувейтського народу й прагне змалювати психологічний портрет 

«донафтового покоління», даючи об’ємне уявлення про людей цього часу – 

персонажів, взятих з власного дитинства. 

Композиція більшості новел Лейли аль-‘Усман ретроспективна. Такий тип 

композиції дозволяє звернути увагу на стрижневі моменти життя у донафтовий 

період. З автобіографічних творів письменниці дізнаємося, що спогади з дитинства 

стали основою більшості її творів. Звідси й надзвичайна емоційність її творчості, адже 

в ній потужне особистісне начало. Окрім цього у творах письменниці присутній 

внутрішній сюжет, який змушує читача відчути все те, що відчувають герої оповідань 

[48, с. 40]. 

Маючи чіпку пам’ять, Лейла аль-‘Усман подає розлогі картини з життя Кувейту 

у донафтовий період – опис вулиць і базарів міста, будинків, побуту людей, відносин 

у суспільстві, важкої праці рибалок і нирців за перлами, їхніх бідувань, вірувань і 

забобонів, зображує становище жінки тощо. 
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У новелі Лейли аль-‘Усман «Два суди» («محاكمتان») читач дізнається про 

вірування прадідів у джинів. На початку твору письменниця зображає сцену з 

сучасного життя – головна героїня дивиться на світ із-за керма машини. Вона збиває 

пташку. Цей випадок нагадує історію, розказану дідусем. В її уяві виникає образ неба, 

яке судить її за вбивство пташки. Небо запитує: «– Чи ти молилася за її душу?». 

Відповідь героїні на ці слова відображає певний сум за традиціями, яких вже не 

дотримуються: «– Ми забули цей звичай. Ніхто у наші дні не молиться за душі 

померлих» [179, c. 75]. В спогадах героїні виникає інший суд. Вона згадує історію, яку 

почула від дідуся у дитинстві. З неї читач дізнається про вірування у джинів, які 

можуть з’являтися в образі чорного кота. Дідусь розповідав, як до нього протягом 

тижня навідувався чорний кіт, і поки він молився, той з’їдав його вечерю. Чоловікові 

це надокучило. Наступного разу, дочекавшись приходу кота, він накинувся на нього з 

важкою палицею і вбив. Вночі під час сну його було «перенесено під землю». Він 

прокинувся у палаці короля джинів, який розпочав над ним суд за вбивство одного з 

них. Про те, що героїня, а отже і сучасники авторки, не вірять у джинів, свідчить 

закінчення цієї історії, з якої читач дізнається, що страшний суд наснився чоловікові. 

Давні вірування у надприродні сили зображені й у новелах Лейли аль-‘Усман 

«Умм ас-Сааф і волокно», «Поголос» («اإلشاعة»), «Очі в нічній темряві» « في الليل تأتي

  .«العيون

У новелі «Поголос» («اإلشاعة») батько лякає дітей джином, ставить їх у куток і 

ненароком стає на уламок скла, від болю скрикує не своїм голосом. Але діти думають, 

що то джин. Крик став для них підтвердженням, що джини існують насправді.  

У новелі «Умм ас-Сааф і волокно» одна з дружин чоловіка лякає його доньку 

вже не джином, а чаклункою, аби та не виходила зі своєї кімнати, щоб непомітно 

провести коханця.  

У новелі «Очі в нічній темряві» Лейла аль-‘Усман точно змальовує середовище, 

в якому зростала: вулички, базари, побут людей, систему навчання, звичаї виховання 
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дітей, використовуючи лексику на позначення предметів побуту, які вже не 

використовуються сучасними кувейтцями, подає виноски з поясненнями цих слів. 

Герой твору – учень школи Аль-Мубаракія – після навчання вирушає до мечеті, 

щоб продовжити слухати свого вчителя, який викликає велику повагу у своїх учнів. 

Осман заздалегідь просить батьків дозволу провести вчителя додому після 

завершення його промови у мечеті, тим самим бажаючи ненадовго продовжити цікаве 

спілкування з ним. Батьки попереджають про небезпечність пізнього повернення 

додому та все-таки дають згоду, при цьому застерігають хлопця, аби той уникав 

вузьких вуличок, бо саме в цей час можна зустріти джиній, які закохуються у хлопців 

і забирають їх у свій світ. Повертаючись додому, хлопець відчув, що за ним хтось 

стежить, його охопив страх. Обернувшись, він розпізнав силует маленької дівчинки. 

Відразу пригадалися слова матері: 

واحدة منهن أن تجذب من "الجنيات يا عثمان ال تخرج عيونهم إال في الليل، يعشقن الفتيان أمثالك.. وال تتورع ال

 يثيرها حسنه وجماله إلى عالمهن.. تشق األرض... تسحبه  فال يعود"؛ أو إذا عاد فإنه يظل مسكونا."

«Очі джинії, Османе, можна побачити лише вночі. Вони закохуються в таких, 

як ти, юнаків, і жодній з них нічого не стане на заваді забрати у свій світ того, 

красою кого замилувалася. Земля розтріснеться і вона затягне його. Хлопець вже не 

повернеться, а якщо й повернеться, то одержимим» [там само, с. 81]. 

Осман приходить додому, разом з ним і дівчинка. Всі члени родини переконані, 

що це джинія і намагаються гарно прийняти гостю, щоб та не розгнівилася. А хлопець 

переживає страхітливу ніч, боячись проснутися вже в іншому світі. Вранці за наказом 

батька Осман іде до того місця, де дівчинка приєдналася до нього, сподіваючись, що 

вона – просто дитина, яка загубилася. І дійсно, він і не помітив, як дівчинка відстала 

від нього. Він довго міркує над тим, що сталося, згадує переконання батьків у тому, 

що він зустрів джинію. Проте його все ж не покидає відчуття того, що то була 

звичайна дівчинка, яка заблудилася.  
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Письменниця у кінці кожної з вище розглянутих новел розкриває справжню 

причину подій, які відбуваються, таким чином показуючи безглуздість вірувань своїх 

персонажів у фантастичних істот і явищ. 

З новел Лейли аль-‘Усман «Наприкінці ночі» («آخر الليل») та «Наврочення» 

 дізнаємося, що у старому кувейтському суспільстві були поширені магія і («الكبسة»)

знахарство, які, на думку письменниці, були лише шарлатанством, за допомогою 

якого обманювали людей. В новелі «Наприкінці ночі» («آخر الليل») змальовується 

картина життя Кувейту в донафтовий період. В ній авторка детально зображує вулицю 

міста, обрядові традиції поховання померлого, а також розкриває тему негативних 

наслідків довіри до народних знахарів, які не мають медичної освіти. Оскільки ця 

новела є багатогранною і розкриває різні аспекти життя кувейтського суспільства, 

розглянемо її детальніше.  

Твір починається з діалогу між чоловіком і дружиною, з якого читач дізнається, 

що у подружжя вже п’ять років як немає дітей. Васмія – героїня твору – неодноразово 

ощасливлювала чоловіка радісною звісткою, та кожного разу вона виявлялася 

«брехнею». Цього разу чоловік роздратований новиною про вагітність. Жінка благає 

його повірити. Обоє заходяться у стані розпачу. З цього фрагменту бачимо, наскільки 

важливим для арабського чоловіка є діти, а ще важливішим це є для жінки. Адже саме 

безпліддя жінки вважалося основною причиною відсутності дітей у подружжя. Жінка 

була неповноцінною, якщо не народить чоловікові дітей. Крім того, чоловік в такому 

разі міг розлучитися з нею або взяти ще одну дружину.  

Героїня поринає у спогади про день, який став вирішальним у її житті. Авторка 

приділяє багато уваги змалюванню подій того дня. Завдяки таланту письменниці, 

твори якої характеризується поетичністю образів, читач відразу занурюється у 

атмосферу минулого Кувейту, ніби на власні очі бачить події. Цьому сприяє точний, 

до найменших деталей, опис вулиці, традицій поховання померлого, побуту людей, а 

головне – невинних почуттів Васмії до двоюрідного брата, який після того, як 

осиротів, живе з нею під одним дахом. В цей день відбувається похорон у сусідньому 
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будинку. Васмія опиняється вдома сама, спостерігає за тим, що відбувається у 

шпаринку дверей. 

اس. ضيق تمأله "يبدأ الشارع يتحرك. الناس ال يعرفون غير هذا الشارع ممرا لهم. إنه الوحيد يتقبل كل األجن

الحفر في وسطه ويعلو من الجانبين. وفي الشتاء يصبح المرور فيه صعبا، فإذا سار المرء في وسطه فال بد أن يخوض 

في بركة الماء. وإذا على جوانبه فإن قدمه ستزّل به إلى البركة ثانية. وفي الصيف يبدو أكثر وداعة. لكنه في ذلك النهار 

 لتي غسلوا بها الميت وكون بركة من الحزن تأبى أي قدم أم تدوسها.الحار كان يستقبل المياه ا

النساء يخرجن ملتفات بعباءاتهن، واألطفال كأغنام يمسكون بذيول العباءات خشية أن تفر أمهاتهم، الكل يتحرك. هن 

  يدخلن يسبقهن نواحهن، ويخرجن صامتات وقد أفرغن كل عذابهن وحسرتهن حول سرير المرأة المنكوبة."

«Вулиця починає свій рух. Люди не знають іншої, якою можна було б пройти. 

Це єдина вулиця, на якій можна зустріти всіх незалежно від походження. Вузька, з 

ямами посеред дороги й з підвищеннями по боках. Взимку проходження нею – важка 

справа. Якщо людина йтиме посередині, то неодмінно вступить у калюжу, якщо піде 

збоку, то знову ж таки ноги спорсають в іншу калюжу. Влітку, здається, простіше. 

Проте, в той спекотний день вулицею текла вода, в якій омивали мертвого, 

утворилася калюжа суму, в яку ніхто не хотів уступити. 

Вийшли жінки, загорнуті в абаї, а діти, немов ті вівці, тримаються за їхні поли, 

боячись, що матері втечуть. Всі рухаються. Жінки заходять [у будинок померлого], 

відразу починаючи голосіння, а виходять мовчазні, виливши свої жаль і тугу поруч з 

дружиною, яка переживає втрату» [там само, с. 137]. 

Батько з двоюрідним братом, після поховання померлого ідуть на диванію28 до 

Абу Мусаіда, найстаршого у кварталі, де вони приймуть співчуття від представників 

близьких і віддалених регіонів й вечерятимуть там, поминаючи померлого. А мати як 

найближча сусідка вдови померлого має в цей день важливий обов’язок – «приймати 

слова співчуття і між сліз і зітхань пояснювати жінкам, як бідний чоловік помер, та 

яким несподіваним горем це стало для рідні, поки не почне голосити, щоб 

спровокувати ридання інших жінок, за яким настане тиша, й змочивши кінчики 

                                                           
28 «Диванія» (араб. ديوانية) – у кувейтському діалекті: кімната, в якій збираються чоловіки для спілкування, а також назва 

самого зібрання. 
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пальців у холодну воду, вона намастить нею лоби заплаканих жінок» [там само, с. 

139]. 

З наведених вище пасажів читач отримує уявлення про обрядові похоронні 

традиції в Кувейті, про роль у них чоловіків і жінок, а з подальших – дізнається про 

обов’язки жінки у домі. На них ми не будемо зупинятися, повертаючись до сюжету 

новели. Васмія, яка опиняється вдома сама, що є винятковою ситуацією у багатодітній 

родині, нудьгує, і шукаючи собі розвагу, заходить до кімнати двоюрідного брата 

Насера, до якого має почуття кохання. І схоже, її почуття взаємні, зважаючи на те, що 

вона знаходить у шафі Насера пасмо власного волосся, дбайливо загорнуте у папір. 

Дівчина лягає на ліжко Насера і засинає. 

З наступних рядків стає зрозуміло, що діти, які покохали одне одного, зробили 

природний для закоханих вчинок: 

"تجهد بالبكاء... وال تفلح معها مراضاة ناصر. وال تهتم لرجفة يده بل كل جسده. إنه مثلها خائف..ونادم. لكنه لم 

ها من بين يديه وتهرب من الغرفة. >...< تنكفئ على وجهها فوق حصيرة غرفتها.. تبكي يستطع أن يقاوم! تسحب نفس

وهي ال تدري ما الذي يبكيها بالضبط..األلم الذي تحس به. أم الخوف أم الحب! جارهم مات.. دمه ال يزال يرقد في بركة 

 الماء في وسط الشارع. وهي ال تدري ما الذي مات فيها!"

«Васмія невтішно плаче. Насеру теж не вдається заспокоїтися. Вона не 

звертає увагу на те, що його руки й все його тіло тремтить. Йому страшно, як і їй. 

Він розкаюється. Однак він не був спроможний опиратися. Вириваючись з його рук, 

вона втікає з кімнати. <…> Схиливши обличчя додолу, втупившись в циновку у своїй 

кімнаті, плаче, не тямлячи, через що саме? Через біль, який відчуває? Через страх чи 

кохання?! Їхній сусід помер. Його кров і досі стоїть у калюжі посеред вулиці. А вона 

не збагне, що ж померло в ній?!» [там само, с. 140]. 

Після того, що сталося, родина намагається всіма способами уникнути осуду 

людей. Мати запрошує знахарку, яка робить дівчині аборт. Негативне ставлення 

письменниці до подібних знахарів очевидне зі зовнішнього портрета Умм Фадиль, з 

опису її злого погляду. Саме Умм Фадиль в кінці твору проклинає Насер, 

звинувачуючи у безплідності дружини. Негативне ставлення у читача виникає і до 
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жорстоких традицій, через які було вбито ненароджену дитину, попри те, що Насер 

все одно був змушений одружитися з Васмією, незалежно від того, бажав він цього чи 

ні.  

Бачимо, що через спогади головної героїні авторці вдалося показати цілу 

палітру традицій у старому суспільстві, серед яких як позитивні, так і ті, що 

письменниця засуджує.  

Тема шарлатанства знахарів та ворожок розкривається й у новелі Лейли аль-

‘Усман «Наврочення» («الكبسة»). Як і в попередній новелі, авторка торкається теми 

безпліддя жінки. У подружжя вже дев’ять років немає дітей. Жінка вдається до 

ворожіння, аби досягти бажаного. Свекруха відводить Аішу до ворожки Умм аш-

Шейби, до якої вони зверталися неодноразово, проте її дії були безрезультатними. 

Цього разу жінка мала здійснити ритуал, який, згідно з віруваннями, має гарантувати 

отримання бажаного, однак ціною здоров’я чужої новонародженої дитини. Проте 

ніщо не зупиняє жінок. І ось Аіша навідується до породіллі, намочивши перед цим 

волосся. Схиляється над нею, щоб поцілувати, і в цей час краплі з її мокрого волосся 

падають на груди породіллі.  

Примітно, що відвідування породіллі без жодного запрошення було і 

залишається в наш час звичайною справою. Письменниця описує, як мати породіллі 

готується до приходу гостей: замітає у кімнаті, приносить страву, яку Фатіма має 

обов’язково з’їсти ще до приходу гостей. Не заваді цій традиції не стає навіть те, що 

в цей час у немовляти висока температура, і воно відмовляється їсти. 

Через три дні після візиту дитина помирає. Мати Фатіми голосить, і запевняє 

жінок, які прийшли висловити співчуття, в тому, що дитина була здоровою до приходу 

Аіши. Жінки роблять висновок, що Фатімі наврочили. Основною турботою жінок 

тепер стає не смерть дитини, а те, як зняти наврочення. 

"لم تعد أم فاطمة تفكر بالطفل الذي مات.. انصّب كل همها.. وتفكيرها بالطريقة التي تفك بها الكبسة عن فاطمة.. 

 .. أذهب عند أم الشيبة عندها يكون الحل.. والهداء."غدا -التي قد ال ترى وجه طفل بعد اليوم. قالت تخاطب نفسها: 
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«Умм Фатіма вже не думає про дитину, яка померла. Вся її турбота і думки 

спрямовані на те, як зняти наврочення з Фатіми, яка відсьогодні може більше ніколи 

не побачити обличчя [власного] дитяти. Звертаючись до себе, промовляє:  

– Завтра піду до Умм аш-Шейби, у неї є рішення і ліки» [там само, с. 168–169]. 

Останніми словами закінчується новела. В них і криється іронія. Адже мати піде 

до тієї самої ворожки, яка навчила безплідну жінку ворожінню.  

У новелі «Миска» («الطاسة»), в основу якого лягли дитячі спогади Лейли аль-

‘Усман, створено образ моря, яке є невіддільною частиною побуту жінок. Героїні 

твору, мати з дочками та їх бабусею прямують до моря аби пофарбувати волосся хною 

та попрати одяг. «Попереду всіх іде бабуся, несучи на голові кіш з одягом та всім 

необхідними для купання у морі, затиснувши під лівою рукою миску з хною» [178, с. 

105]. Море для них є втіленням радості й журби. Воно є складовою виконання 

домашніх обов’язків, в ньому веселяться дівчата, поки старші жінки зайняті своїми 

справами, море забирає цінні речі та чоловіків. Воно мінливе. Може бути спокійним і 

приємним, бурхливим і грізним. З моря могли прийти або хороші вісті, або лихі. Від 

нього залежало життя рибалок і їхніх сімей.  

З діалогів героїнь дізнаємося про долю кувейтської жінки, про прикрощі 

стомливого очікування чоловіка з тривалого плавання. За відсутності чоловіка жінці 

важко, але якщо він не повернеться, то вона з дітьми приречені на скорботу і нужденне 

життя: 

 نني أخاف على طاسة الذهب ... ال قدر هللا ... لو فقدناه ... نجد ما نعيش منه...الحياة صعبة ...تري –"

حياة بحر... غوص... وتعب.. قالتها.. وسحبت تنهيدة عميقة من  –وعال نشيجها ... اقتربت منها جدتي وهي تقول: 

 أن يعودوا سالمين." ي هللاادع –على ظهر أمي بحنان وهمست:  صدرها الذي يئّز دائما بالربو... ثم ربّتت

«– Життя важке. Бачиш, я боюся втратити золоту миску. Якщо, борони 

Аллах, він не повернеться, то з неї житимемо. 

Ще дужче розплакалася. Бабуся підійшла, промовивши: 

– Життя – це море…, занурення у воду…, втома… 
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Сказавши, важко зітхнула, у грудях, як завше, чувся свист від астми. Ніжно 

погладила матір по спині й прошепотіла:  

– З волі Аллаха повернуться живими й здоровими» [там само, с. 156].  

Письменниця поетично описує море та піщаний беріг очима дитини, для якої 

вони є джерелом радощів, а також вуличку, якою жінки спускаються до моря: глиняні 

будинки, звуки та запахи, що з них доносяться: 

"الح وجه البحر األزرق المعا... ضاحكا... تدفع أمواجه زبدا أبيض تلتمع عليه أشعة الشمس فيبدوا كخطوط 

ال تخطئ أصلها... يدخل إلى الرئتين لطيفا فيبعث في  من الفضة المصقولة ... وهب نسيمه الرطب ذو الرائحة التي

 األوصال برودة تلطف الجسد وتخفف من حرارته."

«Виблискуючи, забовваніло синє обличчя моря. Посміхаючись, море збивало білу 

піну, що немов лінії глянцевого срібла, відсвічувала промені сонця. Подув вологий 

вітерець, морський запах якого ні з чим не переплутати. Він ніжно наповнює легені, 

його приємна прохолода освіжає тіло, полегшує спеку» [там само, с. 153]. 

В наступних рядках образ моря змінюється. Воно сильне і владне, дає свої дари 

та натомість щось відбирає. Так хвиля понесла золоту миску з хною – єдину цінну річ, 

яка була у жінки, викрадення якої вона весь час побоювалася і тому завжди брала її з 

собою. 

В основу новел Сурайї аль-Баксамі також лягли дитячі спогади письменниці. 

Дуже часто в її творах світ бачиться очима тієї самої маленької дівчинки, якою вона 

колись була. У збірках «Чорний піт» («1977 ,«العرق األسود р.) та «Дерево лотоса» 

 :з’являється колись традиційний для кувейтського суспільства поділ (.р 1988 ,«السدرة»)

на багатих і бідних, на міське населення та бедуїнів, на чоловіків та жінок. Новели 

письменниці дають картину цього різнобарвного суспільства. 

Події новели «Мускус» («يا المشموم»), яка увійшла до збірки «Чорний піт» (« العرق

 р.) розгортаються на базарі, де зустрічаються люди, які належать до різних 1977 ,«األسود

верств населення, що спричиняє непорозуміння, сутички та конфлікти. Письменниця 

описує базар, який своєю пряною та спекотною атмосферою становить сильну 

опозицію сучасному Кувейту, що дещо втратив свій східний шарм. Події, які 



171 
 

супроводжують традиційне арабське весілля, описані у новелах «Наречена місяця» 

 знайомить читача з («المال») «Новела «Мулла .(«الدمية») «та «Лялька («عروس القمر»)

традиційним процесом вивчення Корану, знання якого становить найвищу ціль 

навчання та викликає найбільше задоволення учня як в школі, так і вдома. Про тяжку 

долю юних наймитів дізнаємося з короткого оповідання «Чорний піт».  

 

3.3. Проблема зміни цінностей під впливом цивілізаційних трансформацій 

Як результат раптової зміни суспільного устрою, індустріалізації, науково-

технічної революції, ринкових відносин, у країнах Перської затоки відбувається зміна 

мислення і системи цінностей населення цих країн. Воно раптово збагатилося завдяки 

видобутку нафти, з’явилися нові соціальні прошарки, «суспільство розділилося на два 

покоління, що конфліктують між собою: покоління батьків і дідів, які міцно 

трималися за традиції, і покоління дітей та внуків, які отримали освіту і зазнали 

впливу більш розвинених середовищ, відмовляючись від усього старого» [134, с. 244]. 

Ці зміни зображенні у новелі на другому етапі її розвитку. Письменники звертаються 

до проблем особистості в сучасному світі, показують ставлення героїв до змін, які 

відбулися, та негативні явища, не притаманні раніше цим суспільствам.  

Еміратський письменник ‘Абд ар-Ріда ас-Саджвані у новелі «Уламки» («الحطام») 

зі збірки («Відмова» «1992 ,«الرفض р.) зображує, як люди в гонитві за грошима стають 

байдужими до інших, навіть до своїх близьких. Героя новели – старого чоловіка – діти 

віддають до будинку для літніх людей, щоб мати більше часу на розвиток бізнесу.  

Новела катарської письменниці Даляль Халіфи «Діра», описує втрату батьком 

влади над рідними разом із втратою фізичної сили. Новела починається з опису дірки 

в москітній сітці вікна, що виходить на сад при віллі, і героя, який дивиться на неї. Він 

повністю паралізований, знаходиться в інвалідному візку. Це – голова сім’ї, який 

колись був багатим владним чоловіком, а зараз за ним доглядає ціла команда прислуг, 

яких він ненавидить. 
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Письменниця сатирично описує становище чоловіка, так, що у читача не 

виникає співчуття до нього. 

"رب األسرة طريح الفراش. في حقيقة األمر هو ليس رب األسرة، ما عاد كذلك، إنما هو رب بيت فيه ممرض 

يشعر به وطاقم من الخدم كما أنه في حقيقة األمر ليس طريح الفراش، رأسه فقط طريح الفراش أما باقي جسده فهو ال 

على اإلطالق حتى أنه يمكن اعتباره في عداد األموات، ولكنه إنسان كامل ألن رأسه سليم، وبه كل مظاهر الحياة: يفكر 

 ويتكلم ويضحك ويزمجر ويـأكل.."

«Голова сім’ї прикутий до ліжка. Та насправді він не голова сім’ї, більше не буде 

ним. Він господар будинку, в якому ще є медбрат та команда слуг. Та він насправді й 

не прикутий до ліжка, лише його голова. Щодо решти тіла, то він зовсім не відчуває 

її, так що можна вважати цю частину тіла вже неживою. Однак він повноцінна 

людина, адже його голова здорова, і має всі ознаки життя: думає, говорить, 

сміється, бурчить, їсть» [201, с. 41]. 

Одного дня герой помічає діру у сітці, наказує поміняти її, та наказ не 

виконують. Старший слуга зі зухвалою посмішкою на устах виправдовується тим, що 

у нього багато роботи. Поява цієї діри та її збільшення з кожним днем символізує 

втрату героєм його влади. Навіть слуги не виконують його накази. А діти покинули 

його в розкішному будинку з командою слуг. Вже нічим йому не допоможуть великі 

капітали, що лежать в банку, не приносить задоволення розкішний будинок, 

прекрасний сад. Йому залишається лише виплескувати свій гнів на слуг, а вони у 

відповідь теж не приховують свого презирства і намагаються йому всіляко 

дошкулити. Фрагмент опису мухи, яка сіла на ніс героя, який не в змозі її зігнати, 

викликає співчуття читача до старого, який хотів був покликати слугу та боїться 

відкрити рот, щоб муха не залетіла прямо в рот. Ризикує, зважується, після приходу 

слуги гримає на нього, а залишившись на самоті, гірко плаче. Та й виплакатись собі 

часто не дозволяє, адже сльози доведеться комусь витирати, а слабкість свою він не 

хоче показувати. До кінця твору думки героя крутяться навколо діри у сітці, яка стала 

розміром в долоню. Ніхто так і не поміняв сітку, не звертаючи увагу на наказ 

господаря.  
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У новелах бахрейнського письменника Мухаммада ‘Абд аль-Маліка «Діти 

нафтової ери» («أوالد النفط») та («كرستال»), які ввійшли до збірки «Люлька полковника» 

 піднімається питання деморалізації суспільства і знецінення (.р 2002 ,«غليون العقيد»)

родинних зв’язків. У названих новелах розгортання сюжету відбувається через діалог. 

У новелі «Діти нафтової ери» читач стає свідком гарячого діалогу між двома братами, 

які не можуть вирішити між собою, хто буде доглядати їхнього паралізованого батька, 

і до кінця твору приходять до висновку, що треба здати його до будинку для літніх 

людей, але, як виявляється, в ньому немає вільних місць. У новелі «Кристал» читач 

спостерігає за розмовою двох подруг. Одна з них розповідає, як її, такий любий раніше 

чоловік, що, здавалося, не мав жодних недоліків, надокучив їй. Життя з ним стало 

нудним, бо він спокійний, а їй потрібен «чоловік-ураган». Ці дві новели можна навіть 

назвати драмами, в яких важливий не так сам конфлікт, як сфера роздумів про нього, 

які відображають логіку мислення сучасних бахрейнців, їхню свідомість. 

У новелі «Темна зала» («قاعة مظلمة») Мухаммад ‘Абд аль-Малік викриває людські 

пороки. Уява письменника ставить групу людей у критичну ситуацію, в якій вони 

відкривають свою істинну суть. Відвідувачі елітного ресторану опиняються у 

замкнутій залі без освітлення. Автор зобразив, як страх спотворює людину, яким 

чином міняється її поведінка. Чоловіки в паніці втрачають здатність тверезо мислити, 

жінки кричать, коли чиїсь руки до них торкаються, навіть якщо то руки їхніх 

чоловіків. Жіночі голоси «втратили свою красу і жіночність», а за криками страху 

встановлюється хаос, відвідувачі зіштовхуються один з одним, перекидають стільці, 

б’ють бокали. Події відбуваються в минулому. Читач дізнається про події зі спогадів 

оповідача, який був свідком цих подій. На початку твору він звертається сам до себе: 

"كنت تسمع أصواتا  غاضبة، وخائفة، مهددة في وقت واحد.. أصوات كلها، كلها تذهب هباء ألن ال أحد يستجيب 

 وان!.. يا لص!.."ا حي.  يال أحد يعرف، ال أحد يرى.. وكانت معظم األصوات المستنجدة نسائية .. يا كلب!.. يا خسيس!.

«Ти слухав сердиті, перелякані й водночас погрозливі голоси… Всі голоси… Всі 

вони звучали намарно, бо ніхто не відповідав, ніхто не знав, ніхто не бачив. Більшість 
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голосів, що кликали на допомогу, були жіночими… „Собака! Підлота! Тварина! 

Злодій!”» [172, с. 44] 

Герой вважає, що відбуваються крадіжки, бійки, зґвалтування. Проте правда 

невідома, бо ж нічого не видно. Ніяких погроз від злодіїв не чути. Чути лише крики 

відвідувачів. Читачу залишається лише здогадуватися, чи страшні події відбувалися 

насправді, чи то все паніка і хвора уява відвідувачів ресторану. Якщо друге, то темрява 

викрила, якими ницими були думки людей. 

У новелі «Коли ліфт застрягає» («عندما تقف المصعد») М. ‘Абд аль-Малік лаконічно 

зобразив принизливість наявної суспільної ієрархії. Герой новели – забезпечений 

бізнесмен, який заробив статок імпортуючи ліфти, – за іронією долі застрягає в ліфті. 

В нього стається приступ паніки. Ліфт здається йому залізним гробом, в якому 

пекельно жарко. Автор застосовує невласне пряме мовлення й майстерно передає 

психічний стан героя, використовуючи короткі, незакінчені, уривчасті речення. Проте 

герой не викликає у читача жалю, бо з перших рядків твору, коли він заходить у ліфт, 

автор описує, як він «тягне своє важке тіло, мов широкий плазун», пізніше дізнається, 

що ті імена, які він кликав, то його підлеглі, на яких він звик кричати, бо вони його 

дратували. Згодом його крик про допомогу став не таким наказовим, в ньому 

зазвучало прохання. Та ніхто не приходив на допомогу. А коли нарешті ліфт відкрився 

на поверсі, де знаходиться його офіс, всі побачили начальника у жалюгідному стані: 

він сидів на підлозі у спідній білизні, піт рясно окропив його тіло, в його очах був жах. 

З посмішкою на обличчі всі почали запобігати перед начальником. Хтось витирав 

йому піт власною куфією29, хтось одягав сорочку, хтось штани, хтось приніс води.  

Кувейтський письменник Фагд ад-Дувейрі у 1980-х роках опублікував три 

новели, в яких відбилися зміни кувейтського суспільства, нові реалії життя. У новелі 

«Шатро на горизонті» («األفق والخيمة») письменник зображує мінливу реальність і 

відголоси минулих часів у душі пересічного кувейтця. Герой новели «Речі, яким 

                                                           
29 Куфія – чоловічий головний убір – хустка, популярна в арабських країнах Перської затоки, що слугує для захисту 
голови й обличчя від сонця, піску та холоду. 
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важко опиратися» («أشياء ال تقاوم») – старий чоловік – їде на роботу на розкішній машині, 

за кермом якої водій. Цей шлях головного героя до роботи – весь його життєвий шлях, 

який автор зображає через спогади. Все життя проходить перед очима стомленого 

чоловіка – від першої посади до останньої – посади міністра, яку він обіймає зараз. 

Герой відчуває нескінченну втому від гонитви за посадами, яка була суттю його 

життя. Він написав заяву, щоб вийти на пенсію, але йому не вистачає сили духу 

відмовитися від усього, чого він досяг, і тому рве заяву, демонструючи 

неспроможність віднайти справжній сенс життя у глобалізованому суспільстві, в 

якому значною мірою розмиті моральні цінності й затьмарені духовні орієнтири. У 

новелі «Чоловік з готелю» («رجل الفندق») автор зображує поневіряння арабів з інших 

країн, що прибули в пошуках роботи. Один із героїв ловить рибу для розваги і викидає 

її, а інший – араб-емігрант – збирає її, щоб продати і заробити на проживання в готелі 

[44, 223]. 

Кувейтський письменник Ісмаїл Фагд Ісмаїл присвятив значну частину свого 

творчого доробку проблематиці заробітчан. Зокрема, у збірці «Клітки й спільна мова» 

 вперше описав середовище трудових мігрантів та їхні (.р 1974 ,«األقفاص واللغة المشتركة»)

проблеми. Ця проблематика піднімається й у творчості Лейли аль-‘Усман, Валіда ар-

Руджейба, Таліба ар-Ріфа‘і, Нури ’Аль Са‘ад та ін. 

Новелісти закликають не забувати про своє коріння, походження і цінності. 

Даляль Халіфа у новелі «Ультрафіолетові речі» («أشياء فوق البنفسجية») торкається 

проблематики цінностей і пам’яті про своє минуле. Використовуючи прийом 

поліфонії, письменниця подає палітру думок і вражень про картину, намальовану на 

піску, на якій зображений беріг моря таким, яким він був колись у донафтовий період. 

Картина символізує просте минуле життя. Художник хоче продати картину, однак, 

яке б захоплення вона не викликала у людей, пісок у ящику люди купувати не хочуть. 

Тоді художник розповідає як доглядати за картиною, щоб вона тримала свою форму, 

та йому не вдається її продати. Розчарувавшись, він залишає картину на деякий час, а 

коли повертається, її вже немає. Картину, яку ніхто не хотів купувати, вкрали. Новела 
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набуває абсурдного характеру, коли поліцейський намагається з’ясувати цінність речі, 

яку вкрали. Для нього то просто ящик з піском, для художника – витвір мистецтва. 

Кожен намагається виправдати свою позицію. З натовпу лунають слова, які 

підтримують позицію поліцейського. Художника ніхто не підтримує. В ході 

суперечки щодо цінності картини художник неодноразово висловлює думки вголос, 

які характеризують сучасну людину:  

 "ما أكثركم عندما تريدون األشياء بال ثمن".

«Як же багато з вас хочуть речей, які не мають цінності» [201, с. 65].  

 "هل النقود أغلى من السعادة؟" 

«Чи гроші дорожчі за щастя?» [там само, с. 66] 

"ال أحد يقدر األشياء .. يبدوا لي اآلن أن هناك أشياء قيمتها غير مرئية رغم وجودها القوي ، مثل األشعة فوق 

 البنفسجية."

«Ніхто не цінує речей. Тепер мені видається, що існують речі, цінність яких 

люди не бачать, хоч вони справді існують, як і ультрафіолетове проміння» [там само, 

с. 69]. 

Цінності картині художника надавало зображене на ній – поселення, якого вже 

немає, причал і рибальські човни, які давно зникли з горизонту. Цінними вони були 

для художника, бо саме там справжнє життя Катару. А пісок найкращий для нього 

матеріал, бо з піску все навколо. Пісок – це елемент з минулого, який поєднує з ним.  

ادة بيتي وبيتك، إنها مادة األرض، إنها الجبال والوديان "أريد أن أتعامل مع الرمال! إنها مادتي ومادتك، وم

نها اللوحة الخالدة التي ُرسمنا عليها فأخذنا نتجول بين إبحار واألنهار وتضاريس العالم.. والتالل والسهول وقيعات ال

أصل الحياة فّي..  معالمها.. إنها جسد هذا الكون.. ولكم أحب لون الرمال! أراه فأشعر أنني أنظر في مرآة كونية تعكس

 لون الرمال هو لون الحياة، لون األصالة.. لون البساطة..لون النقاء."

«Я хочу працювати з піском! Це й мій матеріал, і твій. Матеріал мого будинку 

і твого. Це матеріал землі. Це гори, долини, схили, рівнини, дно морів і річок і світовий 

рельєф. Пісок – це вічна картина, на якій намальовано нас, а ми почали блукати її 

просторінню. Пісок – це тіло всесвіту. Я хочу, щоб ви були кольору піску. Коли я його 

бачу, то відчуваю, що я дивлюся у дзеркало всесвіту, в якому відбивається сенс мого 
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буття. Колір піску це колір самобутності. Колір простоти. Колір чистоти» [там 

само, с. 80].  

Еміратська письменниця Сара ан-Навваф у новелі «Дерево і чорний собака» 

 через символи висвітлює проблему цінностей та абсолютизації («الشجرة والقلب األسود»)

грошей. Авторка не вказує час і місце, в якому відбуваються події. Тому можна 

припустити, що вона говорить про проблему не конкретного суспільства, а усього 

людства. Головний герой твору, ім’я якого не вказується, кожного ранку йде до 

дерева, на якому висить гаман, і намагається, як і чисельна кількість людей біля 

дерева, дістати його. Погляди людей спрямовані лише на цей гаман, вони ні на що 

більше не звертають уваги. І коли стають на чиєсь «м’яке тіло», навіть не мають часу 

подивитись, кого вони топчуть. У результаті такого щоденного змагання, його 

учасники лишаються покаліченими або взагалі гинуть. Але такі втрати вже нікого не 

зворушують, вони стали частиною життя. Головний герой в кінці дня, після чергової 

бійні сідає неподалік від дерева, спостерігає, як родичі забирають тіла загиблих. Він 

розуміє, що той гаман не вартий життя людей, що «задоволення тим малим, що маєш 

– нетлінний скарб»30 [191], й вирішує не повертатись до цього дерева. Та з настанням 

ранку головний герой знову приходить до дерева з гаманом. 

Проблему байдужості людини та її звикання навіть до негативних явищ піднімає 

Мухаммад ‘Абл аль-Малік у новелі «Закрита фіранка» («2002 ,«الستارة المغلقة р.), в якій 

показує, як людина може швидко пристосуватися до будь-яких обставин, навіть 

негативних. Нічим уже не здивувати й не шокувати сучасну людину. В житті людей в 

будь-якому куточку земної кулі співіснують прекрасні й жахливі речі. У новелі 

подвійна оповідь: оповідачами є Салях та Бушра, які на медовий місяць поїхали до 

п’ятизіркового готелю в арабській країні. Вони з жахом відкривають для себе, що 

вікна їхньої кімнати виходять на цвинтар, і в цей момент там відбувається похорон. 

Молодята окремо один від одного довідуються про це. Читач по черзі дізнається про 

ставлення до цієї ситуації й чоловіка, і дружини. Вони, знаючи про неприємне 

                                                           
30 Арабська мудрість 
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становище, в якому опинилися, приховують його один від одного. А потім звикають 

до цвинтаря, як і інші відвідувачі готелю й безтурботно кружляють в танці в ресторані, 

вікна якого виходять на цвинтар. 

 

3.4. Особливості романтичної новели на прикладі новели Сурайї аль-

Баксамі «Її зелене серце» 

Формування романтичної новели в країнах Перської затоки, відбувалося в той 

час, коли країни регіону переживали складні часи своєї історії: падіння «перлинної» 

індустрії та як результат – економічна депресія, наслідки Другої світової війни та 

боротьба за отримання незалежності від колоніальної влади. Однак в цій боротьбі 

культурна еліта країнах регіону не відмовляється від просвітницьких ідей, та 

модернізації у всіх сферах життя. Письменники повстають проти відсталості 

патріархального суспільства й панування закостенілих традицій, підіймають тему 

спротиву традиційним соціальним нормам, що набула особливо широкого 

висвітлення в жіночій новелістиці. Таким чином, романтизм в літературі аравійських 

країн міцно пов’язаний з Просвітництвом. Автори ставили своїх персонажів в умови 

конфронтації з патріархальними нормами, що передбачали повне підкорення волі 

голови сім’ї, критикували традиційне суспільство, жертвою якого ставали герої новел. 

Як це було раніше у Єгипті та Леванті, письменниці регіону Перської затоки знайшли 

в цьому напрямі одну з найперших можливостей висловити свої почуття, думки та 

погляди. Таким чином, в літературі країн Перської затоки, що розвивалася з 

запізненням і швидкими темпами межі між просвітницькою новелою та романтичною 

дуже нечіткі.  

Зазначимо, що якщо в європейській літературі романтизм «акцентував увагу на 

уявному, відірваному від дійсності світі» [56, с. 381], то в літературі країн Перської 

затоки романтичним новелам властиві протиставлення особистості патріархальному 

суспільству, підвищена емоційність, суб’єктивність в зображенні героїв, мотивації їх 
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поведінки, гіперболізація, контрастність, перехід від настроїв песимізму і безнадії до 

бунту.  

Зразком романтичної прози є новела «Її зелене серце» («قلبها األخضر») Сурайї аль-

Баксамі, яка ввійшла до збірки «Ширяння вікон» («1994 ,«رحيل النوافذ р). Авторка 

використовує в тексті легенду про русалку, яка покохала людину – молодого пастуха. 

Ця легенда обігрується на тлі реальної любові вже немолодої героїні, яка ніколи не 

була одруженою через егоїзм батька, який в пошуках гідного і багатого чоловіка 

залишив її старою дівою.  

Дія твору відбувається під час іракської окупації. В новелі описуються почуття 

немолодої жінки Су‘ад до юнака – пораненого солдата, якого її сім’я прихистила у 

підвалі й поклала на неї обов’язок доглядати за ним. Су‘ад подобається спілкуватися 

з хлопцем. Його поява в домі стала для неї свіжим ковтком повітря, внесла щось нове 

в її рутинне життя, позбавлене радості. Мріючи про кохання юнака жінка згадує 

легенду про русалку: 

ضراء خطفت الراعي الشاب، أرغمته على الزواج منها، بعد ذلك أحبها خ"في األساطير الشعبية، الجنية ال

 الراعي.. أحب لونها األخضر.."

«В народній легенді зелена русалка викрала молодого пастуха й примусила його 

одружитися з нею. Після цього пастух покохав її. Полюбив її зелений колір» [190, с. 

14]. 

Су‘ад розуміє, що її мрії нездійсненні. Юнак не покохає її, а батько не віддасть 

її за нього. Легенда про русалку має щасливий кінець, адже русалка добилася 

взаємності молодого пастуха, а героїню оповідання очікує самотність та старіння. 

Хлопець одужав і покинув їхній будинок, а Су‘ад повернулася до свого звичного 

безрадісного життя. 

В новелі наявні чітко виражений конфлікт мрій та реального життя, звернення 

до легенди, яка виражає сподівання героїні, що є ознаками романтизму, однак, 

слугують вони інструментом зображення типової для аравійського суспільства 

проблеми традицій, які позбавляють жінку права вирішувати свою долю. 
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3.5. Реалізм та магічний реалізм в новелістиці арабських країн Перської 

затоки. 

У прагненні зафіксувати реальність, яка швидко змінювалася, зобразити нові 

явища у суспільстві письменники Перської затоки звертаються до естетики реалізму. 

Вони намагаються не просто «сфотографувати» наявні в суспільстві явища, а творчо 

осмислити їх, вказати на хиби суспільного устрою, звертаючись до широкого кола 

читачів. При цьому реалісти Перської затоки охоче використовують модерністські 

прийоми, зокрема такі, як потік свідомості та асоціативність, вдаються до 

міфологічних образів. 

Як приклад реалістичної новели такого зразка розглянемо новелу «Продавець 

газет» («1989 ,«بائع الجرائد р.), яка ввійшла до однойменної збірки катарської 

письменниці Нури ’Аль Са‘ад. Письменниця торкається теми іноземних заробітчан, 

які, прибуваючи до Катару, залишаються беззахисними й не завжди отримують те, 

заради чого прагнули. Оповідь наратора впродовж усього твору переривається 

внутрішнім монологом персонажа, що посилює емоційний вплив на читача. Таким 

чином, авторка зображуює нестерпність життя заробітчанина Маліка, який прибув до 

Катару з надією заробити великі гроші, а натомість живе в нелюдських умовах і мріє 

про повернення до родини.  

Твір розпочинається внутрішнім монологом, з якого стає зрозумілий конфлікт 

твору – боротьба людини за власне існування: 

 "لكن... الثلج يذوب. لن.. يبقى.. منه.. الشيء. وحينئذ سنعصر الخشية ونشرب."

«Однак… Лід розтане. З нього … нічого… не залишиться. Тоді ми викрутимо 

мішок і питимемо» [175, с. 3]. 

Подальші вкраплення думок та спогадів героя в оповідь наратора описують його 

страждання: 

 "ماذا لو أعطاني مكانا للنوم .. ستة أقدام فقط.. وسأشتري فراشا.. وآكل فضالته ..وأقضي حاجتي وراء البيوت."
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«Якби ж мені дали місце для сну. Всього шість футів. Я купив би постіль. І їв 

би відходи. Справляв би потребу за будинками» [там само, с. 4].  

"حجرة .. جحر الفئران... يأخذ كل مساحته أربعة أسرة .. وكل ما أملك فيه مقابل  رياالت.. سريري الذي أنام 

 عليه والمساحة التي تحته.. أضع حقيبة .. وصابونتي .. وحذائي .. والفئران .. و.. "

«Кімната – мишача нора… Вона вміщує чотири сім’ї. Все, чим я володію в ній 

за мої ріали: ліжко, на якому я сплю, та простір під ним, куди я кладу свою сумку, 

мило, взуття... І миші… І…» [там само, с. 5]. 

Головний герой заглиблюється в спогади, які доповнюють оповідь деталями 

його важкого життя.  

التي تأويه، هو وثالثة رجال أخرين من الشرق، في المنطقة البعيدة عن الدوحة، مسكن شعبي "وتذكر الحجرة 

قديم، مقطع إلى حجيرات صغيرة، واطئة السقف، معظمها دون نوافذ، وليس فيها غير لمبة، وتترك أبوابها مفتوحة أثناء 

 المياه واحدة مشتركة بين جميع السكان."الليل والنهار، صيفا وشتاء، ألنها المنفذ الوحيد للتهوية، هناك دورة 

«Згадав кімнату, яка стала його притулком. Він і ще троє чоловіків зі Сходу, 

на далекій відстані від Дохи. Старе простонародне житло, поділене на маленькі 

кімнатки з низькою стелею, більшість з них без вікон. Й нічого, крім лампи, у них 

немає. Двері цих кімнат залишаються відкритими вдень і вночі, влітку і взимку, бо 

вони є єдиним доступом для повітря. І лише один на всіх мешканців туалет».  

Вплив на читача поступово посилюється і завдяки зображенню пораненого 

собаки, якого діти, граючись, побили камінням. Цей поранений пес символізує самого 

Маліка, який терпить поневіряння і зневагу від катарців, знаходячись далеко від своєї 

родини: 

تعد عنه "ولما اقترب هو منه أخذ الكلب يِهّر ويوقوق بارتياب كاشفا عن لسان دام، عّضه حتى تهتّك، فاب

 بسرعة، أحس بصورة ما أن لهذا الكلب في مكان ما كلبة وجراء صغار، هم بعيدون اآلن."

«Коли він до нього наблизився, пес почав підозріло гарчати й гавкати, 

показавши свій кривавий язик. Він відсахнувся від нього. Якимось чином він відчув, що 

в цього собаки десь є самка з цуценятами, які зараз далеко» [там само, с. 7].  

Література і мистецтво протягом усього XX століття дуже активно зверталися 

до міфу як універсального прояву свідомості та буття. Міфи, їх мотиви і образи часто 
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служать джерелом для новелістики країн Перської затоки. Письменники цих країн, 

виховані як на духовній спадщині свого народу, так і на досягненнях світової 

культури, розглядають міфологію як величезний пласт досвіду людської цивілізації й 

намагаються знайти в ній відповіді на питання, що їх хвилюють.  

Еміратський дослідник Абу Шу‘айр ар-Рашід виокремлює в літературі країн 

Перської затоки такий стильовий напрям, як магічний реалізм, вважаючи, що 

утворення такого напряму у літературі країн Перської затоки стало результатом 

виникнення «алергії на модернізацію» [цит. за: 90, с. 374].  

Як слушно зазначає Коноваленко Т.В., «у наукових працях та довідкових 

джерелах подаються досить нечіткі визначення магічного реалізму, в яких він є 

„дискурсом постмодернізму”, „умовною назвою модерністської течії”, „художнім 

методом, в якому магічні елементи включені в реалістичну картину світу”, „явище XX 

ст., відповідна реакція сучасного мистецтва на нову, стрімко мінливу картину світу і 

складну багатопланову реальність”, „злиття реалізму і фантазії”, „стиль письма або 

прийом, який містить магічні, а також надприродні події, про які оповідається 

реалістично, без будь-якого сумніву щодо неймовірності подій” тощо» [21, с. 126]. У 

«Літературознавчому словнику-довіднику» поняття магічного реалізму тлумачиться 

як «реалізм, в якому органічно поєднуються елементи реального та фантастичного, 

побутового та міфологічного, дійсного та уявного, таємничого» [28, с. 510]. На нашу 

думку, останнє визначення поняття магічного реалізму чітко описує те літературне 

явище, що набуло поширення в літературі країн Перської затоки.  

У зв’язку з магічним реалізмом можемо говорити про інтертекстуальність, яка 

виявляється у привнесенні до тем і образів сучасної новелістики країн Перської затоки 

тисячолітньої арабської літературної спадщини, включаючи ці давні елементи до 

реалістичного стилю. Адже, як влучно окреслив К.М. Кісліцин, оскільки міфологія є 

«проєкцією колективного несвідомого», згідно з К.Г. Юнгом, то «магічний реалізм 

можна по праву вважати важливою частиною, важливою ланкою в цій проєкції, що 
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розкриває зашифровані інтертекстуальні можливості й зв’язки сучасного мистецтва 

як відображення реального життя людини» [17, с. 277]. 

Розглянемо функціонування цього стилю у новелістиці Лейли аль-’Усман. 

Міфологічний образ або органічно зливається з образами новел, розчиняючись в 

цілісній композиції твору, або вводиться в основний текст через інтертекст, що несе в 

собі прихований, таємний сенс, зашифрований натяк. 

У новелі «Руді мурахи» («النمل األشقر») Лейла аль-‘Усман використовує 

міфологічне значення мурашок, яке багато в чому пояснюється їхніми біологічними 

особливостями, такими як множинність, рухливість, колективність, які мурахи 

проявляють у своїй життєдіяльності. Відомо, що в міфопоетичних і культурно-

історичних традиціях з мурахами пов’язані різні символічні значення. В одних 

випадках цей образ є символом колективізму і працьовитості, в інших традиціях – 

символом руйнування. Але Лейла аль-‘Усман використовує інший зловісний образ 

мурашки як спритного, хитрого, організованого руйнівника, який пожирає все на 

своєму шляху.  

В новелі зображено, як безпечність і недбалість влади та байдужість суспільства 

призвели до того, що руді мурахи захопили ціле місто і змусили жителів покинути 

свої будинки й піти з міста. Доктор Дия’ ас-Садікі трактує нашестя мурашок як 

«символ насильства, втілене в сіонізмі, тероризмі» [135]. Тут очевидний натяк на 

виселення палестинців з їх рідних домівок під час накби31 й поселення в них євреїв.  

У новелі «Загра заходить до кварталу» («زهرة تدخل الحي») письменниця 

використовує образ прекрасних русалок, які дуже подібні до людей, щоб донести свої 

застереження про масову еміграцію до країни іноземних працівників. У поселенні 

з’явилася нова жінка, про яку ніхто нічого не знав. Вона була майстринею на всі руки 

                                                           
31 Масовий відхід палестинців з їхніх земель у результаті Арабо-Ізралійської війни (1947–1949) та Шестиденної війни (1967) зокрема 

з Сектору Гази – території на березі Середземнго моря. Ухвалою ООН 1947 року Сектор Гази повинен був стати частиною арабської 

держави (згідно з поділом британської підмандатної території Палестини на арабську і єврейську держави). Після арабо-ізраїльської 

війни 1948–49 років Сектор Гази перейшов під адміністрацію Єгипту (1948–1967), а після Шестиденної війни 1967 р. під окупацію 

Ізраїлю. 15 серпня 2005 року в рамках плану одностороннього розмежування, Ізраїль почав евакуацію єврейських поселенців (8500 

осіб) і військ з регіону. До 22 серпня 2005 р.  Сектор Гази покинули всі єврейські поселенці. 
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й дуже приємною у спілкуванні. Загра скоро ввійшла в довіру до людей й заходила чи 

не в кожний будинок поселення – виконувала для жінок різну роботу. Дивним було в 

Загрі тільки те, що вночі вона сиділа біля будинку і дивилася на море. Та скоро до 

Загри почали приїжджати родичі, які залишалися жити в поселенні у покинутих 

будинках. Скоро вони заселили всі будинки на березі моря. Місцеві жителі помітили, 

що ці нові люди інші, й вони змінюють їхнє поселення. Те, що вночі побачила Умм 

Мухаммад, розкрило секрет їхньої інакшості.  

مراكب تدنو. وال تصل ،هي تراها تنزف خياالت متحركة. تندلق في الماء. يتطاير الرذاذ. أسماك تلك أم "

خطوطا..إلى األبواب  حوريات! أم تراها الشياطين ؟ خفق قلبها >...< الخياالت تتحرك هارعة إلى الشاطئ  ثم خطوطا..

 .". وتغلق األبوابت تطفأ القناديل المشرعة >...< وحين تدلف الخياال

«Кораблі наближаються та не допливають до берега. Вона бачить, як вони 

спускають силуети, що рухаються. Вони падають у воду. Підіймаються бризки води. 

Чи то риби, чи то русалки. Чи те, що ти бачиш, шайтани. Нитками звиваючись, 

прямують до відчинених дверей будинків. Після того, як силуети дістаються до них, 

ліхтарі згасають. Двері зачиняються» [179, с.14]. 

Еміратські письменники Сальма Матар Сейф та ‘Абд аль-Хамід Ахмад 

використовують образи морських міфічних істот, щоб передати любов старшого 

покоління до моря, яка порівнюється з любов’ю русалки до моря, для якої воно є 

домом. Для персонажів їх новел море стає порятунком від рутинного буття.  

Герой новели «Спокуса» («غواية») зі збірки «На краю дня» («1992 ,«على حافة النهار 

р.) ‘Абд аль-Хаміда Ахмада відчуває непереборний потяг до моря, який він не може 

збагнути: 

"الشيطان، أو قوة إحساس قاتل يدفعه دفعا إلى الماء وهوال يعرف متى بدأ هذا الحنين أوهذه الغواية التي ال يعرف 

 مثيال شبيها آلالمها وعذاباتها الممتعة، لمساراتها الفاجعة."

«Шайтан чи сила вбивчого почуття штовхала його до води. Він не знав, коли 

виникло це непереборне бажання, спокуса, що охоплювала його єство, спричиняючи 

біль та солодкі муки, подібних яким він не знав» [132, с. 36]. 
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Герой, піддаючись спокусі, заходить далеко у море. Його не лякає те, що його 

тіло починає змінюватися. Єдине, що турбує героя, – це бажання зрозуміти природу 

цього непереборного почуття. Він кидається у глибини моря й відчуває, що 

перетворюється на морську істоту, занурюється у воду, щоб назавжди лишитися у її 

глибинах.  

Головні героїні новел Сальми Матар Сейф «Весілля» («العرس») та «Відсутність» 

 шукаючи порятунку від ,(.р 1988 ,«عشبة») «що ввійшли до збірки «‘Ушба ,(«غياب»)

своїх життєвих страждань, ідуть до моря, сильний зв’язок з яким відчувають з 

дитинства. Вони кидаються в лоно моря й перетворюються на русалок, знайшовши 

своє щастя, якого не мали в житті.  

У новелі Даляль Халіфи «Факти» («2001 ,«الحقائق р.) фантастика не фольклорного 

походження, а породження авторської свідомості. Герой новели звичайний чоловік 

наділений фантастичною здібністю. Він збільшується до розміру велетня, коли 

впевнений в собі й рішучий, і навпаки, зменшується до розміру мурашки, коли у 

відчаї. Так, коли він прямує на виступ політика, з твердою метою розкрити його 

брехню, він перетворюється на велетня, який кількома кроками дістається до місця 

призначення. Однак політик не з тих, що просто визнає свою провину. Він майстерно 

викручується й виставляє героя дурнем. Та його брехня не залишається безкарною – 

вона виросла горошиною на підошві його ноги й не дає йому спокою. Жодний лікар 

не в змозі йому допомогти, бо ця горошина невидима навіть на рентгенівському 

знімку. Політику-брехуну вона страшно дошкуляє і не дає спокою вночі. Герой же 

повністю розбитий і розчавлений брехливим політиком зменшився до розміру 

мурашки, душевно виснажений дістається додому й засинає спокійним сном. Адже 

совість його чиста. Таким чином, Даляль Халіфа, використовуючи фантастичне, 

лаконічно зобразила світ політики, в якому немає місця для правди. 

Використання міфів, переказів та фольклору, фантастичних подій стає 

характерною особливістю творчості письменників Перської затоки, які вочевидь 

бачать у міфологічному образі вихід до вічних ідеалів людини – краси, любові, 
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справедливості. Таким чином, письменники за допомогою нового методу виходять за 

соціально-історичні й просторово-часові межі заради виявлення загальнолюдського 

змісту. Міфологія, з огляду на її символічність, виявилася зручним засобом для 

вираження складних моделей особистісної й суспільної поведінки.  

 

3.6. Імпресіонізм в новелі «Останній крок» Умм Аксам  

Ліричне світобачення, притаманне імпресіонізму, спостерігаємо у новелі 

«Останній крок» («1978 ,«الخطوة األخيرة р.) катарської письменниці Умм Аксам. Новела 

характеризується глибоким ліризмом.  

Твір розпочинається словами, що висловлюють відразу протагоністки до 

власного чоловіка. Жінка описує, як піт скапує з чола чоловіка на її обличчя, мов 

«бруд, що засипає всі віконця, через які проникає життєдайне повітря» [176, с. 152], 

і ледь не задихається. Кожен день поруч з ним – пекельні муки: 

 "أنفاسك كلسع الجحيم. ملمس لحمك لزج.. لزج. حتى التقيؤ".

«Твій подих немов язики пекельного полум’я. Дотик твоєї плоті липкий, липкий 

до блювоти» [там само].  

Як виявляється, причиною такої ненависті до чоловіка, окрім того, що її видали 

заміж примусово, є велика різниця у віці. 

"أربعون عاما.. هي الجسر الممدود من الصلب بيني وبينك.. أربعون عاما هي الفارق بين نبتي األخضر 

 والمتعطش لدفقة ماء ورشة طيبة وبين جزعك الذاوي بلون التراب."

«Сорок років – стальний міст, що простягається між мною і тобою. Сорок 

років – різниця між моєю спраглою зеленою травою, що прагне ковтка води та 

дрібненького дощику, та твоїм в’ялим стеблом кольору землі» [там само].  

Мова твору перенасичена метафорами, порівняннями, що приходять на зміну 

одні одним. Пальці чоловіка порівнюються з щупальцями восьминога, які, немов 

кинджал, врізаються в шию героїні, а вона втікає від нього, мов переполоханий заєць, 

аби швидше змити запах смерті, який ввібрало її тіло. ЇЇ намисто з перлів, немов цвяхи, 

щільно забиті в дерево, тобто в її шию.  
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Цей ряд образів, що описують осоружність чоловіка, змінюється спогадами, з 

яких читач дізнається про долю протагоністки: про щасливе дитинство, про дівочі 

мрії, що завдяки опису природи, який підкреслює почуття щастя і безтурботності 12-

річної дівчинки, посилюють контраст з її теперішнім життям-мукою. 

"كنا نعدو.. سارة صديقتي وأنا. نتسابق.. وأحالمنا العذبة تسبقنا. نضحك لها... والطبيعة حولنا مترعة بالفرح.. 

نا ... ولكنه ال يطغي على قأعماالبعيد يحرك شجنا مجهوال في شقشقة العصافير .. وخرير المياه.. وصوت الناي القادم من 

ضحكنا .. وأحالمنا المزركشة بالبهجة.. كنت وسارة في الثانية عشرة من عمرنا ... نحلم بأن نعود لهذه المدينة الستكمال 

 دراستنا الجامعية".

«Ми з Сарою, моєю подругою, бігли навипередки. Наші солодкі мрії 

випереджали нас. Ми всміхалися їм. Природа переповнена радістю. Спів птахів. 

Жебоніння води. Голос сопілки, що доноситься здалеку й збуджує невідомий сум у 

наших душах. Однак він не завадив нашому сміху і нашим гаптованим радістю мріям. 

Нам з Сарою було 12 років. Ми мріяли повернутися до цього міста для навчання в 

університеті» [там само, с. 153] 

Мрії дівчат не збулися. Героїню і її подругу примусово видали заміж. Подруга 

підкорилася волі батьків, а от героїня чинила опір – кричала до нестями, била у двері 

кімнати, в якій її ув’язнили батьки, та зрештою нічого не досягла. Доля дівчат була 

однаковою.  

Героїня народила дитину, однак вона не стала втіхою для неї, а навпаки – 

нагадуванням про злочин чоловіка. Через призму свідомості протагоністки 

спостерігаємо, як дитина зводиться на ноги, вчиться ходити, просить допомоги, тягне 

руки до матері, а та жорстоко відмовляє їй.  

غتيال البهجة من شفتي...خمسة عشر شهرا مضت وها هي الجريمة تدب فيها الحياة. تحاول الوقوف ا"إنك ثمرة 

ك يد المساعدة.. قررت أن أقاوم.. .. تطلب المساعدة .. أنك صورة ألبيك.. بكل مالمحك يا صغيري المسكين.. لن أمد ل

قررت أن أنفث فيكما حقدي وكراهيتي لتطلقا سراحي.. لن أستسلم. سأحارب كأي إنسان بدائي بكل أدوات حربه البدائية.. 

صائد الفراشات الملونة ذبح أحالمي وشبابي بماله.. وها أنت تحاول أن توقظ أمومتي لتزيد من أسري...وتكبلني لألبد...لن 

 رأسي كراية مهزومة.. سأخنقكما بجفافي.. لتعتقاني." أنكس
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«Ти плід підлого вбивства усмішки на моїх вустах. П’ятнадцять місяців минуло. 

І ось злочин повзе в людській подобі. Намагається звестись на ноги. Просить 

допомоги. Ти точна копія свого батька, усіма своїми рисами, мій нещасний 

маленький. Ні, не допоможу тобі. Вирішила опиратися, вивергнути на вас всю свою 

злість і ненависть, щоб ви відпустили мене. Я не здамся! Я боротимусь, як первісна 

людина, усіма первісними засобами війни. Ловець різнобарвних метеликів вбив мої 

мрії й молодість своїми грошима. І ось ти намагаєшся пробудити в мені материнські 

почуття, щоб міцніше утримувати мене в полоні, заточити мене до в’язниці 

назавжди. Я не схилю голови, як прапор переможеного. Я заморю вас своєю сухістю, 

аби ви відпустили мене» [там само, с. 155].  

Боротьба героїні завершилася поразкою. Чоловік покинув її, однак не 

розлучився з нею, а залишив жити у власному будинку на своєму утриманні, дарма 

що, що одружився втретє на ще молодшій жінці. Це стало катастрофою для дівчини, 

трагічним кінцем її боротьби. Вона втратила надію на звільнення. Цими рядками 

закінчується твір: 

"لم أسمع المزيد... كانت جحافل من النمل تزحف في أذني.. وحزن معتم.. رطب كرطوبة المدافن يتسلق أنفاسي 

 ة.. وكراهية مهزومة. نكست رأسي.. وبكيت.."كنبات أسطوري...وذراعي حائرتان كمجداف أشرف على نهاية الرحل

«Я вже нічого не чула. Армія мурашок повзла в моїх вухах. Чорний сум 

могильною вологістю проник в моє нутро, немов міфічна рослина. Мої руки розгублено 

опустилися, немов весло, що відчуло завершення подорожі. Ненависть переможена. 

Я схилила голову й заплакала» [там само, с. 156]. 

 

3.7. Функціонування образів-символів у новелі Даляль Халіфи «Створила 

для себе ліс»  

Катарська новелістка Даляль Халіфа у новелі «Створила для себе ліс» (« لنفسها

 .використовує образи-символи, щоб зобразити внутрішній світ жінки («صنعت غابة

Через три образи-символи – тигриці, газелі, метелика – письменниця зображує одну і 

ту ж особистість у різний час її життєвого шляху. Новела розпочинається із 
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зображення тигриці, яка втікає від мисливців. Вона, хоч і сильна, та боїться потрапити 

мисливцям в руки. Жінка-тигриця символізує сильну, однак нещасну жінку: 

"حتى النمور غير آمنة، هناك دائما ما تخشاه أو من تخشاه، هناك دائما ما يهدد وجودها. هذه ما اكتشفته النمرة 

 عمق الغابة .."إذ تجري الهثة  عبر مساحات من األحراش في 

«Навіть тигри не почувають себе у безпеці. Їм завжди є чого і кого боятися. 

Завжди є щось, що загрожує їхньому існуванню. Це те, що зрозуміла тигриця, коли 

захекуючись, бігла густим лісом» [201, с. 25] 

Далі у творі «тигриця» постає в буденній життєвій ситуації й стає зрозуміло, що 

авторка вводить цей образ-символ, аби розкрити емоції жінки.  

Раптово без будь-якого причинно-наслідкового зв’язку письменниця звертає 

погляд читача на газель, яка лежить на галявинці, насолоджуючись травичкою: 

زال رابضة في الفيء.. إنها في أمان.. العشب أمامها والنهر إلى جوارها ولكنها حزينة .. يرن الهاتف في "الغ

 غرفتها وتجيبه.."

«Газель лежить в тіні. Вона в безпеці. Перед нею простилається трава, збоку 

тече річка. Однак вона сумна. В її кімнаті дзвенить телефон. Вона відповідає» [там 

само].  

З наступних життєвих сцен, можна зробити висновок, що «газель» – це 

незалежна жінка, яка, не дивлячись на традиції, хоче сама обрати свого супутника 

життя. У неї було декілька залицяльників, та з жодним не склалося. Перший чоловік, 

який виявляв до неї увагу, отримав відмову. Однак він залишається вірним їй, 

терпляче чекає свого часу. Другий чоловік, якого вона покохала, піддався традиціям і 

одружився з кузиною. Третій чоловік, який виявляв увагу до неї, не надто їй 

подобався, але вона готова була вийти за нього заміж. «Та й він зник з її галявини». 

Через деякий час вона дізналася, що він одружився з дочкою багатія.  

Третій образ-символ – це метелик, що символізує невинну дівчину. «Метелик» 

– це та ж жінка, але яка ще знаходиться в полоні своїх ілюзій і мрій. Метелик по своїй 

наївності потрапляє у сіті павука, який символізує чоловіка: 
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"الفراشة ترفرف في كل المكان في سعادة وغرور وهي تستعرض جمالها الفتان.. كل الناس يقفون لتأملها وهي 

األيام القادمة، ثم تفتح لها صندوقا صغيرا لتريها  تنتقل من زهرة إلى أخرى.. تجلسها أمها إلى جانبها تحدث عن

ة بعيدا. ولكن الفراشة عمرها قصير جدا.. في أثناء فالمجوهرات التي ستؤول إليها  عندما تتزوج.. تنهاها عن الرفر

 رفرفتها قرب الشجرة القديمة تلفت نظرها خيوط الحرير فتقترب منها لتنعم بملمسها الناعم فتلتصق هناك."

«Метелик32 щасливо й гордо пурхає там, де хоче. Його чарівна краса приковує 

погляди. Люди зупиняються, щоб полюбуватися ним у той час, як він пурхає з квітки 

на квітку. Мати садить її біля себе й розповідає про майбутнє, яке чекає на неї. 

Потім відкриває перед нею скриньку, щоб показати коштовності, які вона успадкує, 

коли вийде заміж. Мати забороняє їй далеко літати. Однак метелик дуже молодий. 

Одного разу, коли він пурхав біля старого дерева, його погляд привабили шовкові 

нитки. Він наблизився до них, щоб насолодитися їх ніжним дотиком, і прилип» [там 

само, с. 26] 

Новела характеризується надзвичайною лаконічністю. Авторка звертається то 

до одного, то до іншого образу у хаотичному порядку, без причинно-наслідкового 

зв’язку між картинами, безвідносно до часу. Лише натяки вказують на спільність 

подій у долях трьох жінок. Ці три образи жінок належать одній героїні у різні періоди 

її життя. Доля «тигриці», з опису якої починається новела, стає зрозумілою тільки 

тоді, коли ми дізнаємося про «газель» і «метелика». «Газель», яка зазнала лиха від 

чоловіків, перетворилася на «тигрицю». Та колись вона була юною, сповненою мрій 

дівчиною – «метеликом». Таким чином, лише прочитавши твір до кінця, читач 

отримує повне уявлення про задум автора. 

Двоє чоловіків, один з яких виявився слабкодухим, а інший жадібним, 

одружилися з іншими жінками без кохання і продовжували кохати героїню. Дзвонили 

їй, зізнавалися у своїх почуттях. Однак героїня відчуває лише бажання помсти. Тому 

вимагає, щоб вони розлучилися зі своїми дружинами, а потім відмовляє обом.  

Героїня мріє про нове кохання. Нарешті настав час, коли в її житті з’явився 

достойний чоловік. «Тигриця» знову перетворюється на щасливого «метелика». Та 

                                                           
32 В арабській мові лексема на позначення метелика жіночого роду. 
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ось «слабкодухий» та «жадібний» повідомляють їй, що вони розлучилися. Настав час 

помсти. «Тигриця» розкриває свої справжні наміри чоловікам, викликаючи їхній гнів. 

Критичним моментом стає поява чоловіка, якого вона відштовхнула. Він вимагає 

права на неї, адже чекав на її взаємність роками. Настав його час. І знову з’являється 

метелик, що потрапляє у павутину.  

Завершується твір, як і починався, описом лісу і тигриці, яка втікає від 

мисливців – трьох чоловіків:  

"يوجهون إليه وإليها بنادقهم الخائنة. تقفز إلى جذع عال، ستربض هنا قليال حتى يختفي الصيادون. تختبئ تحت 

 ، تلهث شماال، تلهث إلى الخلف، الغابة ليست مكانا آمنا"أوراق الشجر وتلهث.. تلهث يمينا

«Вони зрадницьки наставили на нього [її коханого] та на неї рушниці. Вона 

застрибує на високий стовбур. Тут вона причаїться, поки не зникнуть мисливці. 

Сховалася за листками дерева, важко дихаючи, оглядається вправо, вліво, позаду. Ліс 

не є безпечним місцем» [там само, с. 28]. 

Таким чином, письменниця, поставивши в основу композиційної структури 

новели образи-символи, поєднує прийоми монтажу, діалогічного мовлення, невласне 

прямої мови, аби зобразити психологію головної героїні на різних етапах її життєвого 

шляху.  

 

3.8. Екзистенційні мотиви у новелі Фавзії Рашід «Роздуми» 

«Екзистенціалісти зосереджували свою увагу на існуванні людини, що є 

емпіричною особистістю, вилученою з будь-яких систем (релігійних, політичних, 

соціальних). <…> Світ же вони розуміють як дещо вороже особистості, сприймають 

його як хаотичний, дисгармонійний, абсурдний. <…> Особистість має в 

екзистенціалістів протидіяти суспільству, державі, середовищу, ворожому „іншому”» 

[56, с. 424, 425]. Ж.-П. Сартр стверджував, що сутністю людського буття є свобода. 

Екзистенціалізм як літературний напрям набуває поширення в новелістиці 

арабських країн Перської затоки у 70–80-х рр. XX ст. Серед творів позначених 

естетикою екзистенціалізму розглянемо новелу бахрейнської письменниці Фавзії 
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Рашід «Роздуми» («انعكاسات»), яка входить до збірки «Віддзеркалення смутку й 

радості» («1983 ,«مرايا الظّل والفرح р.). 

Героїня новели «Роздуми» позбавлена свободи з самого дитинства. Її свободу 

відібрали батьки, традиційне суспільство, її чоловік, для якого вона була лише 

предметом сексуального задоволення. Батька ж цікавила лише зовнішність дівчини, 

що дозволяла йому взяти великий калим. Ніхто з них ніколи не питав її, чого вона 

хоче. До неї ставилися як до речі, а не особистості:  

">...< فتل أحدهم شاربيه الطويلين بأصابعه الغليظة وعيونه تتقافز في جسدها... تطلعت إليه وجلة بينما كان هو 

 كثيرا. أجابت الزوج بثقة ونظراته تقتحم أعماقها الجامدة.. -هل تحبها؟  -يهم بالحديث: 

 كم أصبحت تكره ثقته تلك!

 طبعا..  طبعا.. -يستطيع أن يتحاشى حبها؟  إنها كما ترى جميلة جدا ... من -

 وقد شجعه الحديث أن يحيل نظراته تجاهها ويتفحصها بشهوة شرهة." أريد هواء" همست دون أن يسمعها أحد."

«Один із них, підкручуючи товстими пальцями свої довгі вуса, ковзав поглядом 

по її тілу. Вона полохливо глянула на нього в той час, як розмова захопила його увагу. 

– Ти кохаєш її? 

– Дуже! 

Чоловік впевнено відповів, глибоко пронизуючи поглядом її застиглу душу. 

Як же вона ненавидить цю його впевненість! 

– Вона, як бачиш, дуже вродлива. Хто утримається покохати її? 

– Звісно, звісно. 

Розмова заохотила його перевести погляд на неї. Він почав з жадібною 

хтивістю розглядати її. 

„Хочу повітря” – прошепотіла вона так, що ніхто її не почув» [202, с. 347]. 

Письменниця створила сумну картину життя жінки, наповненого жахом. 

Чоловік ґвалтує її, пригнічує психологічно. Через призму свідомості героїні авторка 

відверто змальовує сцени сексуального насилля та стан жінки, що немов заціпеніла 

від жаху й мовчить про своє страждання. Вона не бачить порятунку. До батьків не 

може звернутися, бо вони її навіть не вислухають. Єдине, що вона від них чула, було: 
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«Який сором!». Ці слова героїня знову чує від матері, у відповідь на її зізнання в тому, 

що ненавидить чоловіка. Криком її душі прозвучало звернення до подруги: 

 عدني."الرعب يغطي حلقي... أبدوا كالسخراء. سا –"

«Жах переповнює моє горло. Стаю, немов німа. Допоможи» [там само, с. 352] 

Паралельно з загостренням психологічної кризи героїні, на вулицях міст 

посилюються масові заворушення у прагненні політичних свобод. Героїня 

спостерігає, як роздаються прокламації, в той час, як особи у «формі кольору хакі 

вистежують людей» й промовляють такі ненависні їй слова – «Який сором!». Насилля, 

яке терпить героїня, порівнюється з тим, що зазнають жертви репресій. 

.. تحاول االنفالت... يالحقها... يسحبها من يدها "تأملته "كم يشبه أولئك الرجال ببذالتهم الكاكية!" يدعوها.

 ء كالغثيان."ييلهث عاليا... ينتابها شبقسوة... الضوء ينساب مجددا...>...< هو 

«Вона глянула на нього. „Який же він схожий на тих чоловіків у формі кольору 

хакі”. Він кличе її… Вона намагається вивільнитися... Він наздоганяє її, із силою тягне 

за руку… Знову спалах світла… Він часто й голосно дихає… Її нудить» [там само, с. 

350]. 

Використовуючи прийом сновидіння як засіб психологізації, авторка проникає 

у підсвідомість героїні через «сон-потрясіння», який є умовою її внутрішнього 

розвитку [32, с. 141]. Уві сні жінка зрозуміла, що має щось зробити для свого 

звільнення. Їй наснилися арештовані протестанти, що стояли за ґратами: 

الجميع  "هي مثلهم ال تملك الخيار... رقمته من بعيد... طفل شاحب الوجه يزحف بين القضبان يحمل شعلة. ذهل

والعصي تتناوب فوق رأسه. كانت تشير للطفل وصوتها يشجه األنين. "لم كل هذه الفظاعة؟" تصايح الجميع: يجب أن 

نخرج... أونحاول... إنه العار أن نبقى هكذا دون فعل. >...< صحت مذعورة. >...< صوت شخيره يشج رأسها كمطارق 

 دون رحمة."

«Вона, як і вони, не має вибору… Вона дивилася на нього здалеку. Хлопчик з 

блідим обличчям протискається між ґратами, несучи в руках смолоскип. Всі 

збентежені. Палиці чергою ударів били його по голові. Вона показала на хлопця, її 

голос прорізався стогоном: „За що весь цей жах?!”. Всі закричали: – Ми хочемо 

вийти… Хоч спробувати…Ганьба! Залишатися ось так, нічого не роблячи. <…> 
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Проснулася в жаху. <…> Його хропіння, немов молотки, немилосердно розсікає 

голову» [там само, с. 351]. 

В цей час за вікном розпочинається озброєне придушення протестів, вмирають 

люди. Героїня усвідомлює, що її звільнення залежить від загального звільнення 

народу, виходить на вулицю й приєднується до протесту. Фавзія Рашід співвідносить 

пригнічення жінки з пригнобленням свобод народу: 

 لمخيف ولكن الرعب مجرد بداية لالنعتاق...""هم أيضا مثلي يكابدون هذا الرعب ا

«Вони, як і я потерпають від жаху. Однак жах – це ніщо інше, як початок 

звільнення» [там само, с. 353]. 

 

3.9. Модерністські інтенції збірки «Люлька полковника» М.’Абд аль-

Маліка 

Одним з яскравих представників модерністської новели в літературі арабських 

країн Перської затоки є бахрейнський письменник Мухаммад ‘Абд аль-Малік (нар. 

1944), творчість якого має вагоме значення для розвитку прози в Бахрейні. М. ‘Абд 

аль-Маліка вважають основоположником реалізму в бахрейнській літературі, однак 

він постійно розвиває свій авторський стиль. В останніх новелістичних збірках його 

індивідуальному стилю притаманні елементи експресіонізму, символізму. У збірці 

«Люлька полковника» («2002 ,«غليون العقيد р.) М. ‘Абд аль-Малік піднімає проблему 

людини й влади, часто створюючи сюрреалістичні картини. У його новелах влада 

всюдисуща і непереборна. Письменник відобразив трагедію суспільства у боротьбі з 

авторитарним режимом. У багатьох новелах письменника влада уособлює насильство.  

У новелі «Фобія» («فوبيا») письменник показує, як страх перед режимом33 

знищує душу героя, доводить його до божевілля. Новела починається внутрішнім 

                                                           
33 У 1971 році Бахрейн став незалежною від Великобританії державою. У 1973 році відбулися парламентські вибори. Однак через два 

роки дію Конституції було зупинено, Салман Ааль Халіфа розпустив парламент після того, як депутати відхилили закон, 
запропонований головою поліції Яном Хендерсоном. Цей закон надавав широкі повноваження арештовувати й утримувати у в’язниці 
без суду й обвинувачення строком до трьох років за підозрою державної загрози. Починаючи з 1975 року розпочалися масові арешти, 
в тому числі членів розпущеного парламенту. Репресії, що були розпочаті Хендерсоном тривали понад 25 років. Були повідомлення 
правозахисних груп про застосування тортур, свавільні арешти та вбивства.  
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монологом ліричного героя, який змінюється невласне прямою мовою, відразу 

вводячи читача у його похмурий внутрішній світ.  

"]ال ينظر إلي حتى ال أكشف أمره! يعرف بأنني أراقبه بدوري. عندما أسهو مع كوب الشاي واألوراق التي 

أمامي ستهبط الجريدة كالستارة، ويظهر مشهدي أمامه واضحا[. ]المراقبة متبادلة[. تنقلت عيناه بين األوراق التي أمامه 

فع الرجل رأسه عن الجريدة وذلك أدهشه. ]لم يأت كل يوم وفي نفس والرجل القابع على الكرسي في مواجهته. لم ير

الموعد؟ بالتأكيد يعرف أنني أصل هنا في الثامنة صباحا ![. راح يفكر في األمر من جديد. ]قد تكون الصدفة [؟ لم يتقبل 

لس عليه؟ ]العادة ال تفسر[ الفكرة في الوهلة األولى، فالصدفة ال تتكرر كل يوم؟ في نفس الوقت؟ مقابل المقعد اللذي يج

]إنها عادة[! ابتسم لهذا الخاطر فانهار الخوف الذي التهمه منذ دخوله الكازينو. فكر في الرجل الذي ينتظره خارج 

الكازينو، على الرصيف. تبعه منذ خروجه من العمارة. يراه من النافذة الزجاجية العريضة يروح ويجيء بانتظام. ]إن 

كمرض الذي يسبق الموت. كان أخوه تحت المراقبة. فكر في المداهمة التي قد تحدث له في الليل  الرجل مبرمج[. إنهم

وهو نائم.  يقتل في شقته الصغيرة، في العمارة المنعزلة. في الطابق الثالث. في الزقاق مهمل. لسبب مجهول تذكر أكياس 

ذين يغلقون ستغاثته إلى الجيران الالن تصل  أسود. القمامة السوداء الكثيرة أمام باب العمارة. جثته ستوضع في كيس

 أبوابهم في المساء."

«„Він не дивиться на мене, щоб я не викрив його. Знає, що я теж спостерігаю 

за ним. Коли я забуду про нього, п’ючи чай і дивлячись в папери, газета в його руках 

опуститься, немов занавіска, і я опинюсь перед ним, як на долоні. Взаємне 

спостереження”. Він переводив погляд, то на папери, що перед ним, то на чоловіка, 

який вмостився в кріслі навпроти. Чоловік не зводив очей з газети. Це дивувало його. 

„Чому він приходить сюди кожного дня в той самий час. Безперечно, він знає, що я 

приходжу сюди о восьмій ранку”. Знову задумався. Це може бути й випадковість… 

Відразу ж відкинув цю думку – випадковість не стається кожного дня. Навпроти 

крісла, в якому він сидить. „Незбагнена звичка? На те вона й звичка!” Усміхнувся цій 

думці й страх, який поглинав його з тої миті, коли він зайшов у казино зник. Тепер 

почав думати про чоловіка, що чекає його біля казино, на тротуарі. Той слідкував за 

ним з моменту його виходу з будинку. З великого вікна йому видно, як він періодично 

то зникає, то знову з’являється перед казино. „Чоловік дотримується плану”… Вони, 

як хвороба, що передує смерті! За його братом теж стежили. Раптом подумав про 

те, що може статися з ним уночі, поки він спить. Його можуть вбити у власній 
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невеличкій квартирі, яка знаходиться на третьому поверсі будинку, що стоїть дещо 

відокремлено від інших будівель на безлюдній вулиці. Чомусь пригадались ті чорні 

мішки зі сміттям, що стоять перед будинком. Його тіло покладуть в один з таких 

мішків. Ніхто й не почує криків про допомогу – сусіди зачиняються ввечері» [172, с. 

53–54].  

В ході спостереження за думками, спогадами, переживаннями героя читач 

дізнається, що його брата переслідували, а потім вбили у власній квартирі через 

письменницьку діяльність. Після цього, за переконанням героя, за ним теж почали 

стежити, з часом спостереження посилилося. Він не може позбутися жаху, який стає 

постійним супутником.  

Через внутрішній монолог і невласне пряму мову М. ‘Абд аль-Маліку вдається 

передати психічний стан, в якому знаходиться герой. Об’єктивна дійсність 

зображується через призму його свідомості. Читач знайомиться зі внутрішнім світом 

героя, який повний небезпеки, підозр, недовіри до людей, що нібито стежать за ним. 

Автор докладно показує психічний процес, фіксуючи думки героя. Розповідь не 

підпорядкована хронології чи логіці. Домінантним аспектом психіки героя є потік 

думок, асоціацій, вражень, спогадів, уявних ситуацій, пов’язаних із перебігом 

переживань героя, який перебуває у стані психічного напруження.  

النادل يستفزه لكي يتكلم. يثيره لكي يقول، بذلك يعرفون حقيقته بالضبط. توقف عن الشراب منذ مدة، ولم يرتد "

المالهي منذ شهور بعد تسلم جثة أخيه في غرفة يتحرك فيها الضابط والجنود. بعد ذلك زار العيادة النفسية. كان ال بد أن 

راد أن يؤكد للنادل براءته. كاد يقول له: ]أنت تعرف كل شيء![ أ –وهو في خوفه العنيف  –يصمت. في نفس الوقت 

لكنه استدرك في اللحظة األخيرة. تهيأت له جثة أخيه، ووجهه الذي امتأل بكدمات دموية حمراء، وأصابعه المبتورة. ]إن 

ك لبانا . وتظهر أسنانه الكتابة بترت أصابع أخي. المداهمة وشيكة[. شعر بفخامة النادل وقوته بدا له عمالقا . كان يعل

 العريضة. كاد يقول له ]أنا بريء[.

>< الحظ أن النادل يطل في األوراق التي أمامه، ِلَم يخاف ؟ من خوفهم منه؟ ]خوف متبادل[. تذكر وقع خطوات 

دهش من هذه ذاء العسكري الخوذة. وتشبه الخوذة القنبلة وتشبه القنبلة رأس األفعى. حذية العسكرية الضخمة. يشبه الحألا

 الخياالت الغريبة..."
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«Офіціант спонукав до розмови, навмисне провокував. Так вони безперечно 

дізнаються правду. Він довгий час зовсім не п’є. Вже декілька місяців не навідується 

в клуби, з того часу як побачив труп брата у кімнаті, по якій сновигали солдати й 

офіцер. Після цього відвідував психіатра. Треба було мовчати. А зараз, не тямлячи 

себе від страху, вже хотів запевнити офіціанта, що ні в чому не винен. Мало не 

вимовив: «Ти знаєш все!». Та отямився в останню мить. Йому вижалося тіло брата, 

все обличчя якого в кривавих синцях, а пальці відтяті. „Те, про що він писав, відтяло 

йому пальці. Мій час ось-ось настане”. Раптом відчув велич і силу офіціанта, який 

жував гумку, показуючи свої широкі зуби. Офіціант видався йому велетнем. Він мало 

не сказав: «Я не винен!». <> Помітив, що офіціант заглядає в його папери. Чого він 

боїться? Того що вони бояться його? „Взаємний страх”. Згадав тупіт здоровезного 

військового взяття. Ось воно перетворюється на каску, каска стає схожа на бомбу, 

а бомба на зміїну голову. Ці химерні видіння здивували його» [там само, с. 58-59]. 

Асоціації, які приходять на зміну одна одній, передають силу страху, що дедалі 

більше охоплює ліричного героя. Впродовж твору він дедалі частіше уявляє, як його 

мертве тіло буде знайдено у чорних сміттєвих мішках, чи як посеред ночі до його 

кімнати вдеруться, або як його тіло лежатиме у лікарні на ношах з написом – серцевий 

напад. Уявні образи відіграють важливу роль у зображенні емоцій героя, його 

сприйняття дійсності. 

جريدة قرأ هذا العنوان باللون األحمر العريض )سنضرب بيد من الحديد(. ابتسم. رأى "في الصفحة األولى من ال

أمامه يد حديدية ضخمة بحجم عمارة تهرس، مثل آلة فرم اللحم. وانتشر في بدنه خوف هائل. وتضاعف الرهاب في 

لسوداء العسكرية التي على تجاويفه البعيدة، وسجن جسده، وغمره عرق كثيف. كانت اليد الحديدية الضخمة واألخذية ا

 هيئة مجنزرات تطارده. ثم اتسعت اليد الحديدية وتورمت األحذية.

«На першій сторінці газети прочитав заголовок великими червоними літерами: 

«Вдаримо залізною рукою». Посміхнувся. Уявив, як його молотить величезна залізна 

рука розміром з будинок, наче м’ясорубка. Тіло пронизав жах, заповнив всі клітини, 

поневолив його. Окропив рясний піт. Велика залізна рука і чорне військове взуття, що 
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перетворилося на бронеавтомобілі, гналися за ним. Рука стала ще ширшою, взуття 

роздулось до ще більших розмірів» [там само, с. 61]. 

Важливе значення для передачі миттєвого настрою має символіка кольорів. 

Червоний колір є уособленням жаху, який сковує героя. Офіціант, який, як вважає 

герой, спостерігає за ним, викликаючи у нього відразу і страх, носить багряну сорочу, 

яка нагадує герою колір висохлої крові. Героя вражає те, що заголовки в газетах, які 

повідомляють про арешти небезпечних елементів, надруковані великими червоними 

літерами. Впродовж твору ці червоні заголовки ніби нагадують, що він може стати 

наступним. Інші його переслідувачі одягненні у все чорне, що уособлює смерть.  

Читач так і не дізнається, чи герой причетний до чогось «протизаконного», чи 

ні. Для письменника важливо зобразити психічний стан героя, викликаний його 

страхом, щоб передати стан, в якому знаходиться суспільство. Страх героя 

посилюється ще більше, коли він приходить додому. Під час приступу паніки він 

виблював на газету з грізними червоними заголовками. Після чого думає як знищити 

газету, адже, якщо ті, хто за ним стежать побачать її у кошику для сміття, вони 

«можуть подумати, що він ненавидить газети» [там само]. Герой рве її на дрібні 

шматки й спускає в каналізацію. Після чого настає психологічне розвантаження, яким 

новела завершується.  

Тема влади розробляється і в новелі «Люлька полковника» («غليون العقيد»). 

Використовуючи гротеск, автор зображує обличчя жорстокого авторитарного режиму 

патріархально-традиційного типу втіленого в образі полковника.  

Полковник заповів дружині після його смерті помістити тіло у скляну труну й 

покласти поряд його срібний меч, нагороди й люльку, аби населення мало можливість 

попрощатися з ним. Дружина виконала волю покійного чоловіка. Тіло полковника 

почало розкладатися, та народ, який хотів побачити свого кривдника не переставав 

ходити до скляної труни, створюючи довгі черги. Автор почергово описує полковника 

за життя та після смерті.  
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"كان العقيد يعيش كل حياته في الهواء الطلك. وينام في بستان خاص يقضي فيه أوقاته السرية. ال أحد يستطيع 

 عدّ خليالت العقيد أو قتاله فقد برع في الموت والنساء."

«Полковник все своє життя жив на свіжому повітрі. Спав у власному саду, у 

якому утаємничувався. Ніхто не міг перелічити ні його коханок, ні вбитих ним людей. 

А він був майстром того, що стосувалося смерті та жінок» [там само, с. 75].  

م. وتزوج أربعين ألف زوجة وعاشر مئة ألف جارية وشرب نصف "عاش العقيد ما يربو على الخمسمئة عا

خمور األرض. وأنجب شعبا بأكمله. وكان يعتقد أن الجمهور هم من أبنائه وأحفاده... ومن حقهم أن يبقوا عليه النظرة 

 األخيرة."

«Полковник жив більш як п’ятсот років. Був одружений з сорока тисячами 

жінок і мав сто тисяч наложниць, випив половину вина, що є на Землі. Він породив 

весь народ. І був переконаний, що народ складається з його дітей і онуків. Тому вони 

мають право поглянути на нього востаннє» [там само, с. 76]. 

في حياته الخاصة وأفرط في اللهو والشراب والنساء، وقتل  "... فقد تجاهل أبوته لشعبه ونسي ذريته وانغمس

الثوار. وال يؤمن إال بنفسه. وقد صاغ له حياة محكمة وتحصن  كالقالع وكان يشاهد في سيارة سوداء مغلقة تغطيها ستائر 

 سودار." 

«… Він проігнорував свої батьківські обов’язки перед власним народом, забув 

про своїх нащадків і повністю поринув у особисте життя, насичене розвагами, 

пиятикою, жінками та вбивством повстанців. Він не вірив ні в кого, окрім себе. 

Створив собі бездоганне життя, захищене стінами фортеці. Його можна було 

побачити лише у чорній машині з чорними фіранками на вікнах» [там само, с. 76]. 

Опис полковника за життя, який сильно контрастує з тим, що сталося з ним після 

смерті, свідчить про його порочність і жорстокість. Довгий вік вказує на те, яким 

тривалим і нестерпним для народу є панівний режим34. Однак тіло полковника було 

тлінне. І його задум, який полягав у тому, що й після смерті він буде загрозою для 

повстанців, не здійснився.  

Ситуація, яка виникла через останню волю полковника страшна і комічна 

водночас:  

                                                           
34 Династія Ааль Халіфа править у Бахрейні з 1782 р. 
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البياض وأصبح عجينة هالكة، وخرجت رائحة نفاذة مخترقة الزجاج "بعد أيام ذوي وجه العقيد وتحول إلى 

الجميل. لم تكن الرائحة القوية تناسب جالل الجثة والنجوم والسيف والصندوق الزجاجي. كان الجمهور يحضر في طوابير 

جاجي بنفسه بفعل طويلة لمشاهدة العقيد، وكانت زوجته تطلب التزام الهدوء. وألن العقيد أوصى أن ينكسر الصندوق الز

.. مع الرائحة النتنة، كان الدود يسير أصفر على جدران جفقد وجدت زوجته نفسها في موقف حرالحرارة، أو الزمن 

الزجاج ويتثاءب. وبعد أسابيع صغر حجم الرأس. وتلوث وجهه ببقع سوداء. وطار بعض الذباب من الصندوق. كان جثة 

لطويلة. عظامه الممتدة. واللحم الذي علق باألضالع. وبقع الدم الجاف والرصاصات العقيد تبدوا في هيئة جديدة: سيقانه ا

 التي اخترقت جسده".

«Через декілька днів обличчя полковника потьмяніло, перетворившись на шмат 

білого тіста. З гарної труни проникав сморідний запах. Цей сильний запах не пасував 

величі тіла у скляній труні, орденам та мечу, що лежали поруч. Народ вибудовував 

довгі черги, щоб побачити полковника. Дружина вимагала дотримуватися тиші. 

Оскільки, полковник заповів, аби труна непорушно стояла, то вона потріскалася під 

дією температури й часу. Так що дружина опинилася у скрутному становищі через 

сморід, що виходив з неї. Жовті черви лазили по склу, присмоктавшись ротовими 

отворами до нього, ніби позіхали. Через тижні голова зменшилася в об’ємі, на обличчі 

з’явилися чорні плями. З труни вилетіло декілька мух. Здавалося тіло полковника 

набуло нової форми: ноги стали довшими, та й всі кістки витягнулися, на ребрах 

висіли шматки гнилої плоті, виднілися плями сухої крові та кулі, які пронизали 

тіло».[там само, 75-76] 

Страшний вигляд полковника не лякав людей, які юрмилися і тоді, коли від 

нього лишилися самі кістки. Так тривало, поки не прийшли військові з тракторами й 

танками, щоб забрати останки в дружини, яка відмовлялася поховати чоловіка. Адже 

від полковника нічого не залишалося, окрім кісток, які «псують репутацію держави». 

Під час суперечки дружини з військовими у натовпі останки полковника було 

вкрадено і розібрано на сувеніри. Діти робили з його кісток іграшки, його череп, 

наповнений землею, лежав край дороги, а в люльці полковника поселилась миша. 

У новелі «Труп стріляє» («الجثة تطلق الرصاص») автор майстерно показує 

абсурдність насильства влади, створивши похмуру сюрреалістичну картину, що 



201 
 

розкривається через сприйняття героя. Головний герой, який знаходиться в людному 

місці, де веселяться і танцюють, бачить, як труп стріляє і вбиває декількох людей. Він 

збентежений тим, що побачив, сумнівається, хоче підійти ближче, щоб роздивитися 

чи то дійсно труп, чи живий чоловік, якого, як він гадає, звідкись знає. Те, що бачить 

герой вражає його: 

الرجل الجثة يرتدي كفنا ، ويمزقه كدودة تخرج من شرنقة، كذبابة تخرج من دودة، وكليل يدخل في نهار.  "كان

يغضب لسبب ما ويخرج مسدسا  كبيرا  أسود، يطلق رصاصات في فمه وال يموت. يندفع الدم األحمر من فمه، على صدره، 

مر ونياشين.. ويفتح فمه الذي كطين، أسمر، متكور.. وثوب، كفنه األبيض، يتطيب دما . وال يموت. يصدر قهقهات وأوا

 غضب". اوال يموت. ينظر إلى الجميع بعين هادئة، وكان قد أردى مجموعة أخرى من القتلى عندم

«Чоловік-труп був загорнутий у саван, який він розривав мов черв, що вилазить 

з кокона, немов муха, яка вийшла з лялечки, як ніч, що входить в день. З якоїсь причини 

він розсердився і витяг великий чорний револьвер, вистрілив собі в рот та не помирає. 

З рота йому на груди потекла червона кров, його одяг і саван затекли нею. А він не 

помирає. Він голосно сміється видає укази та нагороди. Відкриває круглий рот 

кольору землі й не помирає. Спокійно дивиться на всіх. А трохи раніше він вбив групу 

людей, коли розсердився» [там само, с. 86]. 

Так М. ‘Абд аль-Малік змальовує правителя-тирана, що видає укази, якими 

вбиває безліч людей. Цей тиран здійснив багато злочинів, та всі поводяться так, ніби 

не помічають їх. Те, що автор порівнює тирана з трупом, на нашу думку, може 

символізувати безликість влади. У чиїх би руках не були ключі до влади, модель 

правління залишається такою ж авторитарною.  

Чоловік-труп вбив багатьох, серед яких і дорослі й діти, та ніхто не звертає уваги 

на трупи, що стікають кров’ю, окрім героя і ще одного відвідувача закладу. Герой 

запитує у нього, в чому причина стрілянини. Той відповів, що хтось із них фліртував 

з його дружиною. Герой дивується, як може померти така велика кількість людей 

через одного, що фліртував. Для автора це питання є ключовим. Герой намагається 

переконати себе в тому, що те, що він бачив його фантазії, наскільки абсурдним і 

неймовірним все виглядає. Тому вирішує поговорити з чоловіком-трупом. Він 
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розповідає йому про вбивство, яке той вчинив у всіх на очах. Чоловік-труп все довго 

заперечує та в кінці просить нікому не розповідати. В кінці твору герой збагнув, що 

він не марив: 

ظت كل شيء؟ لم أكن أتوقع منك ذلك، ظننتك مثلهم. وربما لو علمت بوجودك لترددت كيف الح –"قال لي: 

 كثيرا  

خترت الماذا  –موجودين في مكان قريب.  –والقتلى..  –المسدس في جيبي..   –أين أخفيت المسدس؟ قال لي:  –قلت له : 

ون بالفرح.. وهذه أنسب اللحظات.. قلت له: في الهرج والمرج يمر كل شيء بسالم. الناس مشغول –هذا اإلحتفال الكبير؟ 

ال أحد الحظ ذلك.. إنها أوهام.. وال شيء سيحدث. كل  –إذن سأبلغ السلوطات عن هذه الجريمة؟ ابتسم الرجل وقال:  –

بك. لن تصل إلى بيتك هذه  التنكيبعترفت لك فقط من باب إ –أنت مجرم كبير! قال:  –لت له: شيء سيكون طبيعيا . ق

، ستكون الجثة في كل األحوال..>< المسدس في جيبي. والحفل يبدأ فقط. هل الحظ أحد الحضور حادثة الموت؟ الليلة

 إنهم يرقصون بمرح. 

ثم بدأت جثته تكبر. وشفته السفلى تذوب كالطيف وتزداد رطوبة، وتهطل شيئا  أحمر. وعندما حاولت لمسه  ><

ة رجل يرتديار ناري من خلفي. وقال قبل أن أبتعد انطلق عي ال تخف.. هذه ألعاب نارية! ثم جّرني من  –عسكرية:  بِزَّ

كتفي. التفّت إلى الرجل أنظر إليه للمرة األخيرة. كان يبتسم ابتسامة خبيثة منتصرة >< ثم حياه العسكري تحية عسكرية 

 ومضى بي خارجا  من القاعة".

«Він запитав: – Як ти усе помітив? Не очікував від тебе такого. Гадав ти 

такий як інші. Можливо, якби знав про твою присутність, то б завагався. Я запитав: 

– Де револьвер? – В кишені. – А вбиті тобою? – Тут неподалік. – Чому ти обрав це 

святкування? – В шумі й гамі все проходить гладко. Люди зайняті веселощами. Це 

найсприятливіший момент. – Тоді я повідомлю владу про твій злочин. Чоловік 

посміхнувся й мовив: – Ніхто нічого не помітив. Це твої фантазії. Нічого не 

відбудеться. Все буде як завжди. – Ти великий злочинець! – Я зізнався тобі тільки 

тому, що розправлюсь з тобою. Ти не дійдеш додому цієї ночі. Ти труп у будь-якому 

випадку. <> Револьвер у моїй кишені. Вечірка тільки починається. Чи помітив хтось 

з присутніх убитих? Ні. Всі весело танцюють. 

<> Потім труп почав збільшуватися. Його нижня губа розчинилася немов 

привид у повітрі, замість неї виднілася вологість, скапувало щось червоне. <> Коли я 

хотів торкнутися до нього перед тим, як піти геть, почув за своєю спиною постріли. 
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Чоловік у військовій формі сказав: – Не бійся! Це ігри з пістолетами. Потім схопив 

мене за плечі й поволік. Я розвернувся, подивився на чоловіка востаннє. Він переможно 

й по злому посміхнувся. <> Військовий віддав йому честь і повів мене із зали. Я 

віддалявся і чув відголос музики». [там само, с. 92-94]. 

Коли з’явився військовий, герой усвідомив, що ті злочини, які він бачив були 

реальністю, а скоєні вони були владою, яку захищають військові. В останньому 

реченні новели розсіялися всі сумніви головного героя: 

 "وكنت متأكدا  هذه المرة والعسكري بجانبي كالجدار الساقط على كتفي أنني ال أتوهم".

«Цього разу, коли біля мене був військовий, що немов стіна, навалився на мої 

плечі, я точно знав, що то були не мої фантазії» [там само]. 

Цією новелою письменник засуджує байдужість людей до злочинів влади й 

стверджує, що одна людина самостійно не зможе протистояти репресивній системі.  

В розглянутих вище новелах для висловлення гострої критики влади М. ‘Абд 

аль-Малік висуває на передній план не саму зовнішню реальність, а враження 

особистості від неї; створює нову художню реальність, складену з суб’єктивних та 

об’єктивних елементів, не повністю відірваних від реальності, але й не ідентичних їй. 

Автор змальовує страх, який пронизує усі аспекти життя персонажів, викликаючи 

розчарування та почуття безсилля; насильство, яке чинить влада; кошмари, що стають 

постійною рисою існування людини. В новелах цієї збірки чітко помітний вплив 

арабських модерністів «покоління 60-х» та новелістичної творчості Ф. Кафки.  

 

Висновки до третього розділу 

Однією з найпоширеніших тем новелістики країн Перської затоки є критика 

закостенілих традицій, а особливо тих, які обмежують права жінки. Ця тема є 

актуальною на всіх етапах розвитку новели й переважає у жіночій новелістиці. 

Здавалося б, «зовні» країни Перської затоки зазнали швидкої модернізації, однак вона 

не торкнулася сімейних стосунків і ставлення до жінки. Це призвело до того, що 

жінки, які отримували гарну освіту, часто в європейських університетах, почали 
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звертатися до написання новел як засобу боротьби за свої права. Літературна 

творчість стає для них своєрідною терапією від психологічного пригнічення, якого 

вони зазнають у консервативному суспільстві. У своїх творах вони розкривають 

проблеми безправ’я жінки та її об’єктивізації, раннього та примусового шлюбів, 

незахищеності після смерті чоловіка або розлучення, висвітлюють трагедію безпліддя 

жінки, яке може бути причиною розлучення з нею, негаразди полігамних шлюбів, 

засуджують безмежну владу батька над дочкою, для якого її дівоча невинність є 

ціннішою за її життя тощо. Героїні у творах новелісток постають переважно слабкими 

й підкореними жінками, хоча з’являється дедалі більше творів, в яких письменниці 

зображають сильних, емансипованих особистостей. Новели чоловіків-письменників, 

які зображають традиції, що сковують свободу жінки, відрізняються меншою 

емоційністю як порівняти з жіночими новелами, присвяченими цій проблемі. 

Новелістки звертаються до зображення внутрішнього світу жінки, використовуючи 

внутрішній монолог та поетичну мову, і цим досягають сильного впливу на читача. 

У зв’язку зі швидкими темпами індустріалізації, модернізації, вестернізації 

аравійського суспільства, значного поширення у новелах письменників країн 

Перської затоки набула тема ностальгії. Персонажі, створені письменниками, 

намагаються осмислити своє місце в реальності, яка швидко змінюється, 

протиставляючи їй минуле. Важливе місце у творах письменників відводиться образу 

моря, яке виступає символом минулого. Воно стає для персонажів місцем втечі від 

буденної реальності. Водночас представники «нафтового покоління», які виросли вже 

в новій дійсності, втрачають зв’язок із минулим та його цінностями, мають інший, 

«глобалізований» світогляд. Звідси значна увага письменників до минулого життя 

своїх країн: до давніх вірувань, традицій, суспільного устрою, теплих відносин між 

людьми. Звертаючись до зображення минулого, вони намагаються зберегти свою 

культурну пам’ять та ідентичність у сучасному глобалізованому світі. 

 В результаті змін у суспільстві та переходу до стосунків «громадянин-держава», 

в яких значення сім’ї послаблюється, виникають явища, які знаходять своє 
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відображення у творчості новелістів, зокрема: зміна сімейних цінностей, 

абсолютизація грошей, зменшення влади батька, конфлікт поколінь, взаємодія з 

емігрантами, які привносять свої традиції, опис важкого життя заробітчан. Персонажі 

новел роблять нечувані раніше для арабського суспільства речі: віддають своїх кволих 

батьків у притулки для літніх, винаймають окремі будинки та персонал для догляду 

за ними тощо. Ще однією спільною темою для новелістики всіх країн Перської затоки 

є звернення до загальнолюдських тем, таких, як зміна системи цінностей у 

капіталістичному суспільстві, осмислення сенсу існування в глобалізованому світі.  

Слід зауважити, що оскільки новітня література в цьому регіоні розвивалася в 

дуже стислий проміжок часу, важко виокремити ідейно-естетичні групи 

письменників, які б застосовували одні й ті ж художні методи, мали схожі 

індивідуальні стилі й творили б в той же період. Навпаки, переважає тенденція 

одночасного співіснування різних літературних стилів у певний період та навіть в 

одній збірці. Тому не доводиться говорити про превалювання у доробку письменника 

якогось одного художнього методу в чистому вигляді. Характерною особливістю 

новелістики арабських країн Перської затоки є використання міфологічних і 

фольклорних образів для зображення різних аспектів сучасної дійсності. Широкого 

поширення у творчості письменників набуває магічний реалізм. Починаючи з 70–80-

х років XX ст., новелісти у своїх творах почали переосмислювали наслідки впливу на 

особистість суспільно-економічних змін, модернізації та глобалізації. З’являється 

тенденція до психологізації новели, що супроводжується пошуками ефективних 

засобів художнього зображення. Зі зростанням уваги до внутрішнього світу 

персонажів відбуваються зміни в сюжетно-композиційній структурі прозових творів. 

Письменники, які вже не задовольняються художніми досягненнями реалізму, 

звертаються до естетики модерністичних стильових течій, опановуючи нові художні 

прийоми: монтаж, поліфонію голосів, ретроспекцію, потік свідомості, що стають 

найбільш поширеними формами композиційної організації у творчості модерністів, 
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хоча вони зустрічаються й у реалістичних новелах. Модерністична новела сягає піку 

розвитку на рубежі XX–XXІ ст. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Під новелою в сучасному літературознавстві розуміють невеликий за обсягом 

прозовий епічний твір про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом, 

сконденсованою та яскраво вималюваною дією. Новела від оповідання відрізняється 

меншим обсягом, лаконізмом і стислістю викладу, чітко визначеною композицією, 

динамічним розгортанням сюжету, нестандартним характером описуваної події й 

несподіваною кінцівкою 

В англомовному літературознавчому просторі на позначення творів малої 

епічної форми використовують термін short story – англійський еквівалент 

українських термінів «новела» і «оповідання». Обов’язковими складовими цього 

жанру вважають динамічний сюжет, стислість та лаконізм поетики, цілісність 

враження, яке досягається завдяки зображенню автором тільки однієї події, одного 

характеру чи одного почуття. 

В арабському літературознавстві терміну новела відповідає словосполучення al-

qiṣṣah al-qaṣīrah (досл. «коротке оповідання»). Формування терміну відбулося на поч. 

XX ст. Розглянувши визначення жанру al-qiṣṣah al-qaṣīrah, яке дають арабські 

літературознавці, ми дійшли висновку, що йому притаманні ті самі ознаки, що і 

жанрам short story в англійському та новела в українському літературознавстві. 

Характерно, що арабські літератори, даючи визначення новели, опираються на праці 

західних літературознавців. 

Слід відрізняти від жанру новели новий в арабській літературі жанр – al-qiṣṣah 

al-qaṣīrah ğiddan (досл. «дуже коротке оповідання»), попри певну подібність їх ознак. 

Головною відмінністю цього жанру, що виник у 90-х рр. ХХ ст. є надзвичайно малий 

обсяг твору (від пів сторінки до декількох речень) та широке застосування в ньому 

тропів та алегоричних образів.  

2. Дослідження арабської літературної та фольклорної оповідної традиції 

показало, що новела в сучасній арабській літературі розвивалася на багатому 
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підґрунті. Заслуговує на увагу той факт, що застосування форми маками – жанру 

середньовічної арабської літератури – стало першим етапом становлення новели. 

Пізніше зокрема в літературі арабських країн Перської затоки використання 

письменниками фольклорних сюжетів відіграло свою роль у розвитку нового 

літературного стилю – магічного реалізму, що набув широкого поширення в 

літературі регіону.  

3. Огляд типологічної палітри жанру арабської новели засвідчив засвоєння 

арабськими авторами досвіду і здобутків європейської літератури. Арабська новела 

пройшла шлях розвитку від сентиментального романтизму до модернізму зокрема під 

впливом західної літератури.  

4. Було з’ясовано, що новела в літературі країн Перської затоки формувалася під 

переважним впливом арабської новели Єгипту та країн Леванту. Швидкі соціальні 

перетворення, поширення державної освіти, розвиток преси створили сприятливі 

умови для формування нової генерації письменників, що стали засновниками жанру 

новели в країнах Перської затоки. Розвиток новели був тісно пов’язаний із 

журналістикою, оскільки переважна більшість новелістів-початківців були 

журналістами, а перші прозові твори та критичні статті на них з’являлися саме на 

сторінках місцевої преси. 

5. Оскільки, становлення і розвиток новели в різних арабських країнах Перської 

затоки відбувалися неоднаково, було визначено, що в таких країнах, як Кувейт, 

Бахрейн, Саудівська Аравія зародження жанру новели припадає на кінець 20-х – 50-х 

рр. XX ст., художньої зрілості новела в цих країнах досягає у 60–70-х рр. XX ст. У 

ОАЕ, Омані, Катарі жанр новели формується у 60–70-х рр. XX ст. й виходить на якісно 

новий рівень художнього розвитку у 80-х рр. XX ст. Отже, можемо спостерігати 

явище надшвидкого розвитку прози в ОАЕ, Катарі та Омані, яка формувалася не лише 

під впливом прози Єгипту й країн Леванту та європейської літератури, а й під впливом 

літератури сусідніх країн Перської затоки.  
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У Кувейті, Бахрейні, Саудівській Аравії становлення новели було тісно 

пов’язане з просвітництвом, що відбилося на тематиці новели. Першим пробам пера 

була притаманна дидактичність на теми релігії та суспільної моралі. Щодо форми, то 

спостерігається тенденція використання новелістами-початківцями фольклорних 

оповідних форм. Натомість в ОАЕ, Катарі, Омані, де зародження новели відбувалося 

в час бурхливого економічного розквіту, новелі на етапі становлення не притаманна 

просвітницька тематика. Письменників хвилюють інші сучасні їм проблеми. Перші 

новелісти намагаються зафіксувати нову реальність, яка швидко змінюється та 

протиставляють їй «донафтове минуле». 

6. Точкою відліку розвитку жіночої літератури у країнах Перської затоки є 

1950–1960 рр., що було результатом модернізації освіти. У таких країнах, як ОАЕ, 

Катар та Оман, можемо спостерігати значне піднесення жіночої новелістики у 1980-х 

роках.  

Новела стала для жінок чи не єдиним способом заявити про свої права, й 

виявилася найпридатнішим жанром для висловлення почуттів, думок та поглядів, 

чого вони не могли зробити у реальному житті. Спільною рисою сучасної жіночої 

новелістики Перської затоки є схильність до модернізму. Письменниці створюють 

модерністські новели, в яких відсутній хронотоп; новели, яким притаманні 

внутрішній сюжет, використання наративних прийомів потоку свідомості, монтажу, 

ретроспекції, асоціацій тощо.  

7. На першому етапі розвитку новели письменники зображали життя рибалок і 

ловців перлів в донафтовий період, їхні забобони та вірування у надприродні сили, 

критикували сліпе наслідування середньовічних традицій, які сковують свободу 

особистості, зокрема тих, що пов’язані з укладенням шлюбу, пригнобленням жінки, її 

безправ’я.  

На другому етапі розвитку новели в ній відбилися: послаблення родинних 

зв’язків; відхід від патріархального способу життя; зміни у взаємостосунках; 

ностальгія за минулою епохою; нездатність особистості адаптуватися до 
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швидкоплинних змін та вимог нової епохи; конфлікт поколінь; наслідки взаємодії з 

емігрантами, які привносять елементи своєї культури; напружені відносини між 

правлячою верхівкою і підлеглими. Важливе місце у творчості новелістів відводиться 

питанню збереження цінностей та культурної ідентичності в умовах глобалізації та 

вестернізації.  

8. Характерним для літературного процесу в арабських країнах Перської затоки 

є швидке засвоєння здобутків арабської та західної літератур, як наслідок 

спостерігається співіснування в літературі регіону романтичного і реалістичного 

стилів, а пізніше – реалістичного та модерністського. Часто функціонування різних 

літературних стилів можна помітити й у творчості одного письменника. В поетиці 

окремих авторів тісно переплітаються атрибутивні ознаки різних стильових напрямів. 

Відмітними особливостями новели на етапі художньої зрілості є: відхід від 

традиційної наративної структури з її композиційними елементами; відмова від 

хронологічної оповіді; відсутність логічного причино-наслідкового зв’язку між 

картинами; використання фольклорних мотивів та фантастичного, символів та 

кінематографічної техніки; застосування потоку свідомості, невласне прямої мови, 

спогадів, снів з метою розкрити внутрішній світ героїв, зобразити реальність такою як 

її сприймають персонажі. 

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо в комплексному вивченні 

специфіки функціонування постмодернізму як світоглядно-мистецького напряму в 

сучасному літературному процесі арабських країн Перської затоки на матеріалі 

творчості жінок-письменниць. 
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Київ. Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка. форма участі – зочна). 
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XXІ сторіччя: традиції та новаторство». (24-25 квітня 2018 року, Київ. 
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