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  ((22في النثر المغاربي الحديث )في النثر المغاربي الحديث )القصة القصة 

  الجزائرالجزائر  ثانيا : ثانيا : 

  بدايات القصة في الجزائر:بدايات القصة في الجزائر:    --11

متأخرة قليال عن البالد العربية نتيجة الظروف االستعمارية، والحياة متأخرة قليال عن البالد العربية نتيجة الظروف االستعمارية، والحياة   القّصةالقّصة  ةةنشأنشأ  كانتكانت    

العامة ثقافيا واجتماعيا، والتي عزلت الجزائر عن باقي البلدان بما فيها تونس والمغرب وليبيا. العامة ثقافيا واجتماعيا، والتي عزلت الجزائر عن باقي البلدان بما فيها تونس والمغرب وليبيا. 

ولوال جهود بعض المثقفين والعلماء ) جمعية العلماء مثال( لما تحركت الحركة األدبية، ونشطت ولوال جهود بعض المثقفين والعلماء ) جمعية العلماء مثال( لما تحركت الحركة األدبية، ونشطت 

  أدى هذا السياق إلى تأخر ظهور الفنون، واألنماط األدبية، ومن بينها القصة.  أدى هذا السياق إلى تأخر ظهور الفنون، واألنماط األدبية، ومن بينها القصة.  نوعا ما، وقد نوعا ما، وقد 

  في الظهور: في الظهور:   القصةالقصة  أسباب تأخرأسباب تأخر  --22

  بها كتابنا. بها كتابنا.   ذ ذ النماذج القصصية المشرقية لم تكن ناضجة، وبالتالي لم يحتالنماذج القصصية المشرقية لم تكن ناضجة، وبالتالي لم يحت

  ) القصة العربية بدعة() القصة العربية بدعة(  بأنّ بأنّ   الحركة السلفيةالحركة السلفيةموقف موقف 

  ع القصصي. ع القصصي. ليست هناك دوافع حقيقية وواضحة لإلبداليست هناك دوافع حقيقية وواضحة لإلبدا

  العام يعتبر القصة خرافة. العام يعتبر القصة خرافة. سياق سياق الال

  مراحل تطور القصة الجزائرية:مراحل تطور القصة الجزائرية:

  : : المرحلة األولى : المقال القصصي بادرة فن القصالمرحلة األولى : المقال القصصي بادرة فن القص  --33

كانت البداية مع المقال القصصي، والذي تفوق في مضمونه وهيكله على المقال األدبي كانت البداية مع المقال القصصي، والذي تفوق في مضمونه وهيكله على المقال األدبي 

لّت في "الصورة القصصية"، لّت في "الصورة القصصية"، والمقال اإلصالحي أيضا، ولكن البداية الحقيقية للقصة الفنية تجوالمقال اإلصالحي أيضا، ولكن البداية الحقيقية للقصة الفنية تج

ويعدّ نص "عائشة" أول نص توفر على إطار القص وصوره، بما يحويه من مستويات فنية، ويعدّ نص "عائشة" أول نص توفر على إطار القص وصوره، بما يحويه من مستويات فنية، 

وهو ما ذهب إليه الباحث  عبد هللا بن حلي بقوله : إّن النص الذي مّس إلى حد ما الهيكل وهو ما ذهب إليه الباحث  عبد هللا بن حلي بقوله : إّن النص الذي مّس إلى حد ما الهيكل 

  . . سعيد الزهراويسعيد الزهراويالالمحمد محمد   القصصي عائشة، الذي ورد ضمن القصص التي جمعها كتابالقصصي عائشة، الذي ورد ضمن القصص التي جمعها كتاب

أّن أّول نص كتب في القّصة هو "فُرنسوا والرشيد" "لمحمد أّن أّول نص كتب في القّصة هو "فُرنسوا والرشيد" "لمحمد   ويعتقد عبد المالك مرتاضويعتقد عبد المالك مرتاض

اعتبرت "عايدة سامية" اعتبرت "عايدة سامية" بينما بينما في جريدة الجزائر ، في جريدة الجزائر ،   الصادرالصادر  19251925المنشور عام المنشور عام   السعيد الزاهري"السعيد الزاهري"

القّصة ومن أشهر ما نُشر: الصائد في الفخ، السعادة  القّصة ومن أشهر ما نُشر: الصائد في الفخ، السعادة    ننأديب "محمد العابد الجياللي" رائد فأديب "محمد العابد الجياللي" رائد ف

كما أّن هناك من يرى كما أّن هناك من يرى   ، ، 19351935اء، ظهر أيضا "أحمد بن عاشور" "حجاج في المقهى" عام اء، ظهر أيضا "أحمد بن عاشور" "حجاج في المقهى" عام البترالبتر

  أبو القّصة المكتوبة بالعربية في الجزائر.أبو القّصة المكتوبة بالعربية في الجزائر.هو هو   "أحمد رضا حوحو""أحمد رضا حوحو"  بأنبأن

ظهرت المقالة القصصية ]مع الصحافة [ بأسلوب جديد: االقتصاد اللغوي، وتجنب ظهرت المقالة القصصية ]مع الصحافة [ بأسلوب جديد: االقتصاد اللغوي، وتجنب وقد وقد 

بالقضايا الوطنية واالجتماعية(، كتابة توافق روح بالقضايا الوطنية واالجتماعية(، كتابة توافق روح تنوع المواضيع )االلتزام تنوع المواضيع )االلتزام   وكذاوكذا  االستطراد،االستطراد،

استنطاق استنطاق   كتب "حوحو" مقاال عنوانه: "كتب "حوحو" مقاال عنوانه: "وقد وقد   ، ، 19491949الكتابة الكالسيكية التقليدية الكتابة الكالسيكية التقليدية   ففالعصر بخالالعصر بخال

  حث فيه األدباء على كتابة القّصة من أجل التنوير االجتماعي.حث فيه األدباء على كتابة القّصة من أجل التنوير االجتماعي.ييالشخصيات في األدب القصصي، الشخصيات في األدب القصصي، 
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  من نهاية الخمسينات وبداية الستينات (:من نهاية الخمسينات وبداية الستينات (:) )   الثورةالثورة  الكتابة، ووهجالكتابة، ووهج    المرحلة الثانية :المرحلة الثانية :  --44

  تطورت الحركة األدبية في الجزائر  لعدّة أسباب: تطورت الحركة األدبية في الجزائر  لعدّة أسباب: لقد لقد   

  كثرة الكتّاب وإقبالهم على التأليف بعد رجوعهم إلى أرض الوطن. كثرة الكتّاب وإقبالهم على التأليف بعد رجوعهم إلى أرض الوطن.   --

  تخرج بعضهم من معاهد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. تخرج بعضهم من معاهد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.   --

  د العربية ] تونس والمغرب [. د العربية ] تونس والمغرب [. استمرار إرسال  البعثات العلمية في البالاستمرار إرسال  البعثات العلمية في البال  --

ازدهار تأسيس النوادي األدبية والثقافية والصحف اليومية التي تهتم باإلبداع األدبي ازدهار تأسيس النوادي األدبية والثقافية والصحف اليومية التي تهتم باإلبداع األدبي   --

  خصوًصا.  خصوًصا.  

شكلت حرب التحرير الكبرى رافدًا هاًما من الروافد التي استمد منها القصاصون شكلت حرب التحرير الكبرى رافدًا هاًما من الروافد التي استمد منها القصاصون لقد لقد 

واِلتحقت واِلتحقت » » شريبط": شريبط": أعمالهم ومضامينهم ) الموضوعات ( حيث يقول الكاتب "شريبط أحمد أعمالهم ومضامينهم ) الموضوعات ( حيث يقول الكاتب "شريبط أحمد 

القّصة بدورها والجيل تعايش الثورة وتكتب عنها، ومن القصاص من تفرغ للثورة وتخصص القّصة بدورها والجيل تعايش الثورة وتكتب عنها، ومن القصاص من تفرغ للثورة وتخصص 

فيها، ولم يكتب عن أي موضوع سواها مثل: عثمان سعدي، عبد هللا الركيبي، فاضل المسعودي، فيها، ولم يكتب عن أي موضوع سواها مثل: عثمان سعدي، عبد هللا الركيبي، فاضل المسعودي، 

--19194747كتاب تطور البيئة الفنية في القصة الجزائرية المعاصر، كتاب تطور البيئة الفنية في القصة الجزائرية المعاصر، « ) « ) محمد الصالح الصديقمحمد الصالح الصديق

19851985  )  )  

وقد عالج القّصاصون الجزائريون موضوعات عدّة: موضوعات عاطفية، موضوعات اجتماعية، وقد عالج القّصاصون الجزائريون موضوعات عدّة: موضوعات عاطفية، موضوعات اجتماعية، 

آمن آمن   وو  ،،الجانب الفني الجماليالجانب الفني الجماليبباعتنى اعتنى حمد رضا حوحو  الذي حمد رضا حوحو  الذي أأ، ومن أبرزهم ، ومن أبرزهم نفسية، أخالقيةنفسية، أخالقية

إلى تحرير المرأة والتعرض للقضايا إلى تحرير المرأة والتعرض للقضايا في كتاباته في كتاباته   دعادعاووبضرورة التمّرد على التقاليد البالية، بضرورة التمّرد على التقاليد البالية، 

  السياسية باالنتقاد.  السياسية باالنتقاد.  

ويمكن القول أّن الحركة اإلبداعية ازدهرت بأقالم جديدة مثل أبو القاسم سعد هللا، وأبو العيد ويمكن القول أّن الحركة اإلبداعية ازدهرت بأقالم جديدة مثل أبو القاسم سعد هللا، وأبو العيد           

دودو، وابن هدوقة، وزهور ونيسي، من خالل كتابات واعية فكريا " قصة السعفة الخضراء" دودو، وابن هدوقة، وزهور ونيسي، من خالل كتابات واعية فكريا " قصة السعفة الخضراء" 

كانت " عالمة واضحة أصيلة في مشار القصة الجزائرية القصيرة في كانت " عالمة واضحة أصيلة في مشار القصة الجزائرية القصيرة في ألبي القاسم سعد هللا والتي ألبي القاسم سعد هللا والتي 

انتقالها من الحكاية إلى قالب قصة ناضجة تماما بحدثها وشخصياتها وبنائها على المستوى انتقالها من الحكاية إلى قالب قصة ناضجة تماما بحدثها وشخصياتها وبنائها على المستوى 

  اللغوي واألسلوبي" .  اللغوي واألسلوبي" .  

  :  :  المتصّورة لالستقاللالمتصّورة لالستقاللالسبعينتات، وكتابة  الذات السبعينتات، وكتابة  الذات     المرحلة الثانية :المرحلة الثانية :  --11

ارتكز الخطاب القصصي في هذه المرحلة على رسم معالم المجتمع الجزائري بعد االستقالل، ارتكز الخطاب القصصي في هذه المرحلة على رسم معالم المجتمع الجزائري بعد االستقالل، 

المادية  المستهلكة إلى المضامين الثورية المنفعلة، والمتفاعلة المادية  المستهلكة إلى المضامين الثورية المنفعلة، والمتفاعلة   الموضوعات الموضوعات وانتقلت القصة من وانتقلت القصة من 

القصة  تبحث عن النص النموذج القصة  تبحث عن النص النموذج مع روح الثورة، بالواقع الجديد على حد قول الركيبي،  وكانت مع روح الثورة، بالواقع الجديد على حد قول الركيبي،  وكانت 

لذي بإمكانه أّن يتصور المستقبل بعد ثورة مجيدة ملهمه، وتضحيات جسام، البد لها من كتابة لذي بإمكانه أّن يتصور المستقبل بعد ثورة مجيدة ملهمه، وتضحيات جسام، البد لها من كتابة اا

تتحدى وتجابه العراقيل لبناء اإلنسان الجزائري الطامح إلى حياة الحرية والنضال الوطني تتحدى وتجابه العراقيل لبناء اإلنسان الجزائري الطامح إلى حياة الحرية والنضال الوطني 

  الحقيقي. الحقيقي. 
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ت ت نشر كثير من القصاصين عبر صفحات مجلة "آمال" إبداعاتهم، واشتهرت عربيا، وعدّ نشر كثير من القصاصين عبر صفحات مجلة "آمال" إبداعاتهم، واشتهرت عربيا، وعدّ           

نصوصهم تأسيسا حقيقيا لفن القصة الحديثة عندنا، نذكر منهم:  "دخان من قلبي" للطاهر وطار، نصوصهم تأسيسا حقيقيا لفن القصة الحديثة عندنا، نذكر منهم:  "دخان من قلبي" للطاهر وطار، 

على الشاطئ على الشاطئ و"و"    "بحيرة الزيتون" ألبي العيد دودو، و" األضواء والفئران" لـ مصطفى فاسي،"بحيرة الزيتون" ألبي العيد دودو، و" األضواء والفئران" لـ مصطفى فاسي،

واهتمت الصحافة العربية بقصص هؤالء، ونشرت لهم أعمالهم، رغبة واهتمت الصحافة العربية بقصص هؤالء، ونشرت لهم أعمالهم، رغبة   لزهور ونيسي.لزهور ونيسي.  ""اآلخراآلخر

  يم قصص بلد المليون شهيد كما علّقت . يم قصص بلد المليون شهيد كما علّقت . في تقدفي تقد


