
  ، األدب العربي الحديث والمعاصر، األدب العربي الحديث والمعاصر  11ماسترماستر

  (  (  11القصة في النثر المغاربي الحديث )القصة في النثر المغاربي الحديث )

  أوال:  تونسأوال:  تونس  

  بدايات القصة في تونس :بدايات القصة في تونس :  --11

  كثيرون حول أصول القصة في تونس، من بينهم القصاص محمد صالح الجابري،كثيرون حول أصول القصة في تونس، من بينهم القصاص محمد صالح الجابري،كتب كتب                 

وهي في رأيه تعود إلى القرن التاسع عشر، وفق البدايات العربية في مجال القصة بمفهومها وهي في رأيه تعود إلى القرن التاسع عشر، وفق البدايات العربية في مجال القصة بمفهومها 

الحديث، وهو رأي يخالفه فيه القاص التونسي جلول عزونة، ويقول أنه تحديد مغالى فيه، ألن الحديث، وهو رأي يخالفه فيه القاص التونسي جلول عزونة، ويقول أنه تحديد مغالى فيه، ألن 

  أصحابه متأثرون بالطرح الغربي لمفاهيم القصة والرواية؛ ويعلل ذلك بأّن القصة والرواية كليهماأصحابه متأثرون بالطرح الغربي لمفاهيم القصة والرواية؛ ويعلل ذلك بأّن القصة والرواية كليهما

اري عموما، وساهمت اري عموما، وساهمت فنّان ضاربان بعمق في التراث اإلنساني، ضمن منجزات الرقي الحضفنّان ضاربان بعمق في التراث اإلنساني، ضمن منجزات الرقي الحض

تحديدا، ويستدل برواية الحمار الذهبي للوكيوس تحديدا، ويستدل برواية الحمار الذهبي للوكيوس   واإلفريقيةواإلفريقية  العربيةالعربية  الحضارةالحضارة  فيهمافيهما

أبوليوس،المترجمة أيضا إلى : "التحوالت" أو " المسخ"، وقد تحدّث عن قيمتها محمد البشروش أبوليوس،المترجمة أيضا إلى : "التحوالت" أو " المسخ"، وقد تحدّث عن قيمتها محمد البشروش 

بجريدة الزمان في مارس بجريدة الزمان في مارس   تتي نشري نشرتتتاريخ األدب التونسي قبل اإلسالم والتاريخ األدب التونسي قبل اإلسالم وال  في مقالة طويلة :في مقالة طويلة :

: حياته وآثاره، لعبد الحميد سالمة، الدار : حياته وآثاره، لعبد الحميد سالمة، الدار   ينظر كتاب محمد البشروشينظر كتاب محمد البشروشعلى حلقات ) على حلقات )   19361936

  ( ( 285285إلى ص إلى ص   251251،من ص ،من ص 19781978التونسية للنشر،التونسية للنشر،

مائة مائة وليلة، وهو "وليلة، وهو "وبالعودة إلى الموروث القصص التونسي يصادفنا مّؤلف يحاكي ألف ليلة وبالعودة إلى الموروث القصص التونسي يصادفنا مّؤلف يحاكي ألف ليلة         

ينظر تحقيقه، الدار العربية ينظر تحقيقه، الدار العربية " التي حقّقها ونشرها القاص محمود طرشونة ) " التي حقّقها ونشرها القاص محمود طرشونة ) ليلة وليلةليلة وليلة

صفحة، وهي المرة األولى التي تنشر صفحة، وهي المرة األولى التي تنشر 5555، ودبّج لها بمقدمة في نحو ، ودبّج لها بمقدمة في نحو ص: ص: 532532، ،   19791979للكتاب،للكتاب،

  فيها مثل هذا النوع من القصص في تونس الشقيقة  بعد أن نشرت باللغة الفرنسية. فيها مثل هذا النوع من القصص في تونس الشقيقة  بعد أن نشرت باللغة الفرنسية. 

عودة إلى تراث "التوانسة" القصصي يمكن حصر عدد من المخطوطات القصصية عودة إلى تراث "التوانسة" القصصي يمكن حصر عدد من المخطوطات القصصية وبالوبال

والحكايات التونسية، وهي عبارة عن مخطوطات ثمينة، فيها من القصص والحكايات والنوادر والحكايات التونسية، وهي عبارة عن مخطوطات ثمينة، فيها من القصص والحكايات والنوادر 

واألخبار ما يحفز الناقد والباحث على دراستها واستجالء مالمح عصرها، ودراستها فكريا وفنيا، واألخبار ما يحفز الناقد والباحث على دراستها واستجالء مالمح عصرها، ودراستها فكريا وفنيا، 

  ومنها نذكر:ومنها نذكر:

  ––  ورقات في العشق والعاشقينورقات في العشق والعاشقين                    ––حكاية أدبية حكاية أدبية                             ((    

    ))  كتاب النوادر والحكاياتكتاب النوادر والحكايات    --        كتاب في أخبار وأشعار العشاقكتاب في أخبار وأشعار العشاق  --

) ينظر: ) ينظر: وهي أجزاء لصفحات من مخطوطات متوفرة في المكتبة الوطنية التونسية وهي أجزاء لصفحات من مخطوطات متوفرة في المكتبة الوطنية التونسية   

  ((1919جلول عزونة، في الفن القصصي، دار سحر للنشر، صجلول عزونة، في الفن القصصي، دار سحر للنشر، ص

  



  القصصي في تونس :القصصي في تونس :تطور الفن تطور الفن   --22

تجاذبت تيّارات أدبية متباينة متزامنة الفن القصصي في تونس منذ نشأته حسب تزامن تجاذبت تيّارات أدبية متباينة متزامنة الفن القصصي في تونس منذ نشأته حسب تزامن                   

األجيال في الفترة الواحدة، إذ المالحظ أنه " لم يحدث قطيعة تامة مع التراث، وإن كانت أشكاله األجيال في الفترة الواحدة، إذ المالحظ أنه " لم يحدث قطيعة تامة مع التراث، وإن كانت أشكاله 

 غربية، بل سعى إلى شّق طريق  غربية، بل سعى إلى شّق طريق التقليدية كالمقامة والحكاية  مغيّبة، ومع ذلك فهو لم يتبّن أشكاالالتقليدية كالمقامة والحكاية  مغيّبة، ومع ذلك فهو لم يتبّن أشكاال

متفّردة تكيفها الرواسب الثقافية ال محالة لكنها تقوم أساسا على ما يفرزه الواقع التونسي من متفّردة تكيفها الرواسب الثقافية ال محالة لكنها تقوم أساسا على ما يفرزه الواقع التونسي من 

) ينظر:  ) ينظر:  وما تحتّمه اللحظة الحضارية من بحث متواصل في مستوى الجماعة واألفراد". وما تحتّمه اللحظة الحضارية من بحث متواصل في مستوى الجماعة واألفراد".   ،،قضاياقضايا

  . . ((136136تاريخ األدب التونسي الحديث والمعاصر، ص تاريخ األدب التونسي الحديث والمعاصر، ص 

ك تقسيمات كثيرة لتطور الفن القصصي التونسي وفق زوايا متعددة تتحكم فيها طبيعة ك تقسيمات كثيرة لتطور الفن القصصي التونسي وفق زوايا متعددة تتحكم فيها طبيعة وهناوهنا      

: هل : هل األدبي. وثّمة أسئلة عديدة تطرحاألدبي. وثّمة أسئلة عديدة تطرح  المراحل، واألشخاص الفاعلون فيها، واستمرارية العطاءالمراحل، واألشخاص الفاعلون فيها، واستمرارية العطاء

يركز الدارس للقصة التونسية على الشكل أم المضمون أم كليهما، وهنا تكمن الصعوبة، لذا يركز الدارس للقصة التونسية على الشكل أم المضمون أم كليهما، وهنا تكمن الصعوبة، لذا 

  ت تقسيمات عدّة ، من أهمها :ت تقسيمات عدّة ، من أهمها :تحصي الدراساتحصي الدراسا

    llee  rroommaann  eett  llaa  nnoouuvveellllee  eenn  TTuunniissiiee  ))تقسيم  محمد فريد غازي في كتابه : تقسيم  محمد فريد غازي في كتابه :   --11

MM..TT..EE  11997700,,  112266pp))    كما يليكما يلي::  

مع زين العابدين السنونسي والتيجاني بن سالم ومحمد عبد مع زين العابدين السنونسي والتيجاني بن سالم ومحمد عبد جيل ميالد األقصوصة في تونس جيل ميالد األقصوصة في تونس   

محمود محمود : : ، ومصطفى خريف، وجماعة السور، وأهم القصاصين حسب رأيه ، ومصطفى خريف، وجماعة السور، وأهم القصاصين حسب رأيه الخالق البشروشالخالق البشروش

المسعدي، وعلي الدوعاجي، رغم قيمة ممن كتب بين الحربين : محمد العريبي، وعبد الرزاق المسعدي، وعلي الدوعاجي، رغم قيمة ممن كتب بين الحربين : محمد العريبي، وعبد الرزاق 

جيل من جيل من ثم  ثم    ،،لجيل الروادلجيل الرواد  كرباكة، وتوفيق بوغدبر، ولكن القاص البشير خّريف يظل لديه ممثالكرباكة، وتوفيق بوغدبر، ولكن القاص البشير خّريف يظل لديه ممثال

ويمثله : الطاهر قيقة، والطيب تريكي وصالح القرمادي، لكنه يضع : ويمثله : الطاهر قيقة، والطيب تريكي وصالح القرمادي، لكنه يضع :   طوِر الثورة إلى االنتفاضةطوِر الثورة إلى االنتفاضة

رشيد الغالي، وحسن نصر، وعثمان بودن ضمن تيار كتّاب األقصوصة الذي يركز على قدر رشيد الغالي، وحسن نصر، وعثمان بودن ضمن تيار كتّاب األقصوصة الذي يركز على قدر 

  اإلنسان ومكانته في المجتمع التونسي.  اإلنسان ومكانته في المجتمع التونسي.  

ت ت تحتح  19651965"الحوليات التونسية لسنة "الحوليات التونسية لسنة   في دراسته التي ظهرت فيفي دراسته التي ظهرت فيتقسيم صالح القرمادي:  تقسيم صالح القرمادي:  --22

إلى ص إلى ص   7575القصة في تونس منذ االستقالل من خالل المجالت التونسية )من ص القصة في تونس منذ االستقالل من خالل المجالت التونسية )من ص   عنوان:عنوان:

  وفي بحثه عن التطور القصصي في تونس استنتج وجود نزعات عدّة بّوبها كالتالي: وفي بحثه عن التطور القصصي في تونس استنتج وجود نزعات عدّة بّوبها كالتالي: ( ( 132132

النزعة النزعة وأخيرا وأخيرا     نزعة الحماسة والتمجيدنزعة الحماسة والتمجيد    ثمثم  نزعة االضطربات العاطفية أو النزعة الرومنطقيةنزعة االضطربات العاطفية أو النزعة الرومنطقية

  ..ماعيةماعيةالواقعية االجتالواقعية االجت

وعلى وعلى   ،،ويبدي القرمادي إعجابه بهذه النزعة األخيرة التي يعتبرها عالمة على النضجويبدي القرمادي إعجابه بهذه النزعة األخيرة التي يعتبرها عالمة على النضج          

  المستوى الراقي  في النظرة إلى األشياء.المستوى الراقي  في النظرة إلى األشياء.



وقد قّسم وقد قّسم   : القصة التونسية، نشأتها وروادها،: القصة التونسية، نشأتها وروادها،  تقسيم محمد الصالح الجابري في كتابهتقسيم محمد الصالح الجابري في كتابه--33

  ::  الجابري اتجاهات القصة التونسية في هذا الطور حسب الدور الملتزم الذي لعبهالجابري اتجاهات القصة التونسية في هذا الطور حسب الدور الملتزم الذي لعبه

  :  االتجاه االجتماعي، ثالثا:  االتجاه السياسي:  االتجاه االجتماعي، ثالثا:  االتجاه السياسي  أوال: قصص الحنين، ثانباأوال: قصص الحنين، ثانبا

  ::ألجيال ألجيال إلى اإلى ايقسم المدني تطور القصة التونسية حسب نظرته يقسم المدني تطور القصة التونسية حسب نظرته تقسيم عز الدين المدني: تقسيم عز الدين المدني: --44

  الصادق الرزقي، ومحمد الحبيب، ومحمد زروق.. الصادق الرزقي، ومحمد الحبيب، ومحمد زروق..   ويمثله:ويمثله:  االقتباساالقتباسجيل الرواد: التأسيس وجيل الرواد: التأسيس و

) أبو القصة التونسية بال منازع ) أبو القصة التونسية بال منازع علي الدوعاجي علي الدوعاجي : وفيه يبرز دور: وفيه يبرز دورالجيل الثاني: جيل التجذيرالجيل الثاني: جيل التجذير

  وقيقة.وقيقة.يف، والمسعدي، وامحمد المرزوقي يف، والمسعدي، وامحمد المرزوقي حسب رأيه(، وزين العابدين التونسي، والبشير خرّ حسب رأيه(، وزين العابدين التونسي، والبشير خرّ 

: وفيه يضع القرمادي والحمزاوي، وحسن نصر، : وفيه يضع القرمادي والحمزاوي، وحسن نصر، والمراجعةوالمراجعةجيل المواصلة جيل المواصلة : : الجيل الثالثالجيل الثالث

  في بعث الرواية.في بعث الرواية.  نادي القصةنادي القصةوالمنجي الشملي، والفارسي، ويلّح على دور والمنجي الشملي، والفارسي، ويلّح على دور 

  ::تقسيم مجموعة من الباحثين في  كتاب " تاريخ األدب التونسي الحديث والمعاصرتقسيم مجموعة من الباحثين في  كتاب " تاريخ األدب التونسي الحديث والمعاصر--55

ما أوردوه من  ما أوردوه من  مستويات من الخطاب القصصي في تونس، حسب مستويات من الخطاب القصصي في تونس، حسب   ةةقدّم هؤالء الباحثون ثالثقدّم هؤالء الباحثون ثالث

  كما يلي : كما يلي :     136136إلى إلى   118118الصفحة الصفحة 

: وهو يتبع خطا سرديا أفقيا، ويدعو إلى أخالقية موروثة، وال يقتصر : وهو يتبع خطا سرديا أفقيا، ويدعو إلى أخالقية موروثة، وال يقتصر أوال: المستوى التقليديأوال: المستوى التقليدي

المولودين في مطلع المولودين في مطلع   القصاصينالقصاصينهذا التيار على جيل دون جيل، إذا نجد ضمنه مجموعة من هذا التيار على جيل دون جيل، إذا نجد ضمنه مجموعة من 

غير أّن الرابط المشترك بينهم هو غير أّن الرابط المشترك بينهم هو   القرن العشرين، لكن أغلبهم عاش قبل االستقالل تكوينا وثقافة،القرن العشرين، لكن أغلبهم عاش قبل االستقالل تكوينا وثقافة،

انتماؤهم إلى الحساسية العربية واإلسالمية، في صورتها الموروثة عن الحركة اإلصالح السفلية انتماؤهم إلى الحساسية العربية واإلسالمية، في صورتها الموروثة عن الحركة اإلصالح السفلية 

  في المشرق العربي وامتدادها في المغربي العربي.في المشرق العربي وامتدادها في المغربي العربي.

وتنمية الشعور الديني وتنمية الشعور الديني   ،،هوم القصة لدى هذا التيار تعني االلتزام بقضية األخالقهوم القصة لدى هذا التيار تعني االلتزام بقضية األخالقإّن مفإّن مف              

،والحس الوطني القريب من روح الذهنية الشعبية؛ ثّم إن أهم ما يميز كتابتهم هو تمّسكهم ،والحس الوطني القريب من روح الذهنية الشعبية؛ ثّم إن أهم ما يميز كتابتهم هو تمّسكهم 

يكاد يكون تسجيليا، وقد استمدوا مواضيعهم من وعي الحركة الوطنية، يكاد يكون تسجيليا، وقد استمدوا مواضيعهم من وعي الحركة الوطنية،   ، إذ، إذتصوير الواقعتصوير الواقعبب

خدمة للخط المحافظ المنسجم مع الوعظ واإلرشاد، وتبعا خدمة للخط المحافظ المنسجم مع الوعظ واإلرشاد، وتبعا   ؛؛نموذجا يحتذى بهنموذجا يحتذى به  ومّجدوها، وعدّوهاومّجدوها، وعدّوها

لذلك فقد تقيّدت قصصهم بأركان القصة التقليدية من سرد وحوار وتصوير للشخصيات، فكان لذلك فقد تقيّدت قصصهم بأركان القصة التقليدية من سرد وحوار وتصوير للشخصيات، فكان 

ويمكن التمثيل ويمكن التمثيل     سردهم أفقيا، و لغة حوارهم تتداخل مع لغة الوصف في صورة غير واضحة.سردهم أفقيا، و لغة حوارهم تتداخل مع لغة الوصف في صورة غير واضحة.

"أحدايث السمر"، "أحدايث السمر"، المرحوم محمد المرزوقي في قصص المرحوم محمد المرزوقي في قصص : : اصيناصينلهذا التيار بمجموعة من القصلهذا التيار بمجموعة من القص

وما وما " في سبيل الحرية، " في سبيل الحرية، وو  : بين زوجين، وعرقوب الخير": بين زوجين، وعرقوب الخير"وهي امتداد لما كتب في الخمسيناتوهي امتداد لما كتب في الخمسينات

ويحي ويحي " التجاعيد" ،  " التجاعيد" ،  وو  " المرأة والحياة " المرأة والحياة وو"عدالة السماء" ، "عدالة السماء" ،   فيفي  كتبته السيدة ناحية ثامركتبته السيدة ناحية ثامر

" "   فيفي  ومحمد الخموسيومحمد الخموسيأحاديث النسيان" ،  أحاديث النسيان" ،  و" و"   "حوار في الظل" ،"حوار في الظل" ،  وو" نداء الفجر، " نداء الفجر،   فيفي  محمدمحمد

"ظالل أخرى "ظالل أخرى ووظالل حمراء، ظالل حمراء، في في   وعبد الواحد إبراهيموعبد الواحد إبراهيمدرب العودة"و " في الزنزانة" ، درب العودة"و " في الزنزانة" ، 



القضايا الوطنية واالجتماعية وألخالقية في تنوير القضايا الوطنية واالجتماعية وألخالقية في تنوير انتبهوا إلى انتبهوا إلى   وغيرهم من القصاصين الذينوغيرهم من القصاصين الذين......

        المجتمع التونسي. المجتمع التونسي. 

الذي احتفظ ببعض مقومات القصة التقليدية، وطّور بعضها اآلخر، الذي احتفظ ببعض مقومات القصة التقليدية، وطّور بعضها اآلخر، وهو وهو ثانيا: مستوى التطلّع:  ثانيا: مستوى التطلّع:  

كالحرية، والتغيير، ونقد الواقع، عن طريق كالحرية، والتغيير، ونقد الواقع، عن طريق   وأقّر بعض القيم السائدة وتطلّع إلى قيم حديثة،وأقّر بعض القيم السائدة وتطلّع إلى قيم حديثة،

االنغماس في الواقع النفسي واالجتماعي بعين واعية ناقدة، هدفها تطوير الفن القصصي، وقد االنغماس في الواقع النفسي واالجتماعي بعين واعية ناقدة، هدفها تطوير الفن القصصي، وقد 

ل بعض الرموز، لتبليغ موقف ما، واالستعانة بالعجائبي ل بعض الرموز، لتبليغ موقف ما، واالستعانة بالعجائبي سجلت التجارب القصصية استعماسجلت التجارب القصصية استعما

والخارق في تصوير مشاهدة حيّة من الواقع، والتصرف في نظام الزمن، وتسلسل األحداث، والخارق في تصوير مشاهدة حيّة من الواقع، والتصرف في نظام الزمن، وتسلسل األحداث، 

  --  ولو نسبياولو نسبيا  --واختيار األمكنة، والتعّمق في تحليل الشخصيات، مما أكسب هذا الفن نضجا فنيا، واختيار األمكنة، والتعّمق في تحليل الشخصيات، مما أكسب هذا الفن نضجا فنيا، 

  نسور وضفادع"،نسور وضفادع"،: الطاهر قيقة في" : الطاهر قيقة في" المستوىالمستوى  تها، ومن أبرز قصاصي هذاتها، ومن أبرز قصاصي هذانافس القصيدة وقنافس القصيدة وق

  ."."ليلةليلة  5252وحسن نصر في" وحسن نصر في" 

وسعى إلى إعادة وسعى إلى إعادة   وهو الذي فّكك عناصر السرد وراجع نظام القيم،وهو الذي فّكك عناصر السرد وراجع نظام القيم،  ثالثا: مستوى التفجير:ثالثا: مستوى التفجير:

ضرورة تفجير ضرورة تفجير   ىىتركيب النظامين السابقين تركيبا جديدا، ويمثله نادي القصة، الذي سعى إلتركيب النظامين السابقين تركيبا جديدا، ويمثله نادي القصة، الذي سعى إل

فكرية ونفسية متميزة، وسميّت حركتهم بأسماء مختلفة فكرية ونفسية متميزة، وسميّت حركتهم بأسماء مختلفة األنظمة، وتضمين النصوص شحنة األنظمة، وتضمين النصوص شحنة 

كالطليعة والتجريب والجديد.  وقد امتدّت هذه الحركة من نهاية الستينات إلى أواخر السبعينات، كالطليعة والتجريب والجديد.  وقد امتدّت هذه الحركة من نهاية الستينات إلى أواخر السبعينات، 

وساعدتهم عوامل موضوعية أهمها نشر أعمالهم في مجالت: " قصص"، و "الفكر" ، و" العمل وساعدتهم عوامل موضوعية أهمها نشر أعمالهم في مجالت: " قصص"، و "الفكر" ، و" العمل 

وسمير وسمير   من حكايات هذا الزمان"،من حكايات هذا الزمان"،الدين المدني في "الدين المدني في "الثقافي"، وأبرز ممثلي هذا االتجاه: عز الثقافي"، وأبرز ممثلي هذا االتجاه: عز 

لعبة مكعبات لعبة مكعبات " ، وأحمد مّمو في "" ، وأحمد مّمو في "" كذلك يقتلون األمل" كذلك يقتلون األملوو"زمن الزخارف"، "زمن الزخارف"، العيادي في العيادي في 

  لوحات قصصية".لوحات قصصية"."، والبشير بن سالمة في" "، والبشير بن سالمة في" " زمن الفئران الميكانيكية" زمن الفئران الميكانيكيةووالزجاج" ، الزجاج" ، 

  مالحظة: لالستزادة يمكن الرجوع إلى المراجع  التالية :مالحظة: لالستزادة يمكن الرجوع إلى المراجع  التالية :

  ..صفحةصفحة  264264، د.ت، ، د.ت، 11زونة، في الفن القصصي بتونس )دراسات(، دار سحر للنشر، طزونة، في الفن القصصي بتونس )دراسات(، دار سحر للنشر، طجلول عجلول ع  --11

المجمع التونسي المجمع التونسي   تاريخ األدب التونسي الحديث والمعاصر، تأليف مجموعة من الباحثين،تاريخ األدب التونسي الحديث والمعاصر، تأليف مجموعة من الباحثين،  --22

  ..19931993للعلوم، واآلداب والفنون، بيت الحكمة،للعلوم، واآلداب والفنون، بيت الحكمة،

الكريم بن عبد هللا، الكريم بن عبد هللا، مؤسسات عبد مؤسسات عبد   ،،محمد الصالح الجابري، القصة التونسية، نشأتها وروادهامحمد الصالح الجابري، القصة التونسية، نشأتها وروادها    --33

  ..19751975، ، 22طط

44--    --    MMoohhaammeedd  ffaarriidd  gghhaazzii  ,,  llee  rroommaann  eett  llaa  nnoouuvveellllee  eenn  TTuunniissiiee  ((  MM..TT..EE  

11997700  

55--  AAbbddeellkkaaddeerr  bbeellhhaaddjj,,  qquueellqquueess  aassppeeccttss  dduu  rroommaann  ttuunniissiieenn((  MM..TT..EE  11998811))  

66--  AAnntthhoollooggiiee  ddee  tteexxtteess  eett  ppooèèmmee  ttrraadduuiittss  ddee  ll''aarraabbee  ppaarr  ttaaoouuffiikk  bbaaccccaarr  eett  

ssaallaahh  ggaarrmmaaddii--  ssiinnddbbaadd,,  ppaarriiss  11998811    


