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 احمود بٌ هِشْش" العربٓ لعِاوي"وإىل هٌ ساعديا يف إخراج ٍذا العون 
 يشأل اهلل هلى مجْعا أن جيزَّى عًا خري جزاء

 مسْحٔ وفِزّٔ



 

 

 

 
 

" أمي الحبيبة" إلى من عّبدت لي دروب العلم وكانت سّر نجاحي 

" أبي الغالي"إليو رحمو الّلو وأسكنو فسيح جنانو                       

" إخوتي وأخواتي"إلى من عشت معهم أياّما من حياتي                  

" زوجي الحبيب"إلى من يشاركني طعم الحياة بحلوىا ومّرىا           

" ىند سّناتي"إلى حبيبتي وأختي في الّلو                                

" فوزية"إلى من تكّبدت معي شقاء العمل                         

 

 



 

 

 

 

إهداء 

.... إلى من أنار لي درب الحياة، وكان خير سند 

.... إلى نبع الحنان والعطاء اّلذي ال ينفد 

الغاليان أّمي وأبي حفظهما اهلل ورزقهما رضاه 

" وعبد الحميد" فاطمة"إلى إخوتي وأخواتي وأخّص شكرا وامتنانا 

إلى الغاليين مالكي مصطفى، وأيمن 

إلى صديقاتي موالتي، ربيعة، هند 

وشّد أزري بكلمة طّيبة ....إلى من واساني ببسمة 

إلى من كانت عونا لي ورفيقتي في هذا العمل سميحة حفظها اهلل 

فوزية 

 



 

 



 مقدمة
 

  ~  أ ~ 
 

: مقدمة
عاش اجملتمع اعبزائري أثناء االحتبلؿ الفرنسي، وخصوصا سنوات اغبرب الّتحريرية ظروفا استثنائية حيث 

ّنت يف ىذه السنوات قوانني جائرة وشّنت ضببلت عسكرية أبادت قوى ومناطق ريفية عديدة آىلة بالسكاف، ش
كما زّج بآالؼ اؼبواطنني يف غياب السجوف، وتفرقة أسر كثرية عن بعضها وشّردهتا عن أمبلكها وأراضيها وقاـ 

.  اؼبستعمر منذ أف وطئت أقدامو السوداء أرض اعبزائر بعمليات زبريب اغبياة اغبضارية والعمرانية
وأّدت ىذه األعماؿ إذل ظهور مآس اجتماعية كربى، تواصلت آثارىا إذل مرحلة ما بعد االستقبلؿ، 

 .خصوصا السنوات اػبمس األوذل
ومن خبلؿ ىذه األعماؿ والظّروؼ وغريىا دعت الكتُاب إذل االىتماـ بتصوير اغبياة االجتماعية،   

وأدانت مصادر الشقاء، وانتزعوا من اجملتمع شخصيات حقيقية تعيش الفقر والبطالة والرشوة واػبيانة واؽبجرة  
كّل ىذا وغريه أّدى إذل ظهور نوع من أنواع القّصة أال و ىي القّصة االجتماعية ذات الشخصية اؼبتمّيزة، 

. والّّت هتتم بقضايا الواقع االجتماعي كما ىو
فالقّصة االجتماعية قد استطاعت أف تغوص يف الواقع وفهم الصراع القائم فيو واستمّدت خصائصها من 
الواقعية الفّنية بتجارب الّشعب اعبزائري الذي ما زاؿ يناضل من أجل مستقبل زاىر، وعرضت لنا صور ؼبختلف 
اذّباىاهتم االجتماعية وثرواهتم وىي سبّزؽ األقنعة عن وجود أولئك الذين يبثّلوف الطبقة اؼبستغّلة فأثبت ىذا االذّباه 
يف القّصة االرتباط العضوي بالقضايا األساسية للشعب إذ عاجل مشاكل الغربة و العبلقات اإلنسانية االجتماعية 

.  غناء حياهتم الروحيةإىي رحلة يف عادل فّّن يعرّب بصدؽ عن آماؿ وتطّلعات اؼبواطنني ويعمل من أجل و 
أساسا، إذل نقل ظواىر اجملتمع والعبلقات بني أفراده، والتعبري  هتدؼ القصص ذات الطابع االجتماعي

عن آالـ اعبماىري وآالمها وغري ذلك فبّا يقع يف الواقع االجتماعي من تغيريات وربّوالت، ويتحّدث النّقاد كثريا 
عن وجوب التزاـ القّصاصني بقضايا شعوهبم، حّّت إّف قارئ القّصة االجتماعية ليشعر بأف ما تتناولو ىو جزء من 

.  فالفّن مظهر من مظاىر النشاط االجتماعي اؼبتعّددة اغبياة الواقعية،
واغبقيقة أّف القّصة القصرية اعبزائرية دل تنفصل يوما عن ؾبتمعنا ودل تزايل قضايا مبليني اعبماىري بل كانت 

منذ فجرىا شديدة االرتباط بالواقع واإلنساف معا فقد بدا لنا من خبلؿ قراءة العديد من الّنصوص القصصية 
اعبزائرية فسواء يف متوهنا أو ؾباميعها، أهّنا عاعبت قضايا اجتماعية متعّددة ومتنّوعة وأهّنا عرّبت عن مشكبلت 

واقع الفقر، والتهميش، والغربة، والبطالة مشاكل األسرة ونتائجها :ومن أىم  ىذه القضايا....شعوهبا وتطّلعاهتم 
. الّسلبية
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وىنا تكمن قيمة القصص عند القاّصة األدبية اعبزائرية زىور ونيسي، أال وىو تسليط الضوء على القضايا 
الفقر والتهميش وقضايا اؼبرأة وسلبيات :اإلنسانية يف ؾبتمعنا اعبزائري والّت تكمن يف عّدة قضايا ولعّل أنّبها

كما أهّنا ضبلت رؤيا مستقبلية باػببلص من حياة البؤس والقهر كوهنا أكثر التصاقا واحتكاكا باجملتمع ....الطبلؽ 
مشّخصة نبومو وتطّلعاتو فعرضت لنا صور ـبتلفة للناس دبختلف اذّباىاهتم االجتماعية وىي سبّزؽ األقنعة عن 

 ومن خبلؿ أعماؽبا الكاملة انتقينا موضوع اجملموعة القصصية ،وجوه أولئك الذين يبثّلوف الطبقة اؼبستغّلة
كنموذج للدراسة من حيث إبراز الواقع االجتماعي اعبزائري من خبلؽبا وبتعبري آخر فيم "روسيكادا واألخريات"

قضية الزواج :تكمن قضايا الواقع اجتماعي من خبلؽبا وذلك كوف اجملموعة عاعبت أكثر من موضوع ولعّل أنّبها
.  وسنفّصل يف ذلك من خبلؿ البحث.... والطبلؽ وانعكاساتو على األطفاؿ،  مشاكل الغربة

: ولعّل أىّم األىداؼ اؼبرجّوة تكمُن يف
ػ معاعبة قضايا اجملتمع اعبزائري وؿباولة تسليط الّضوء عليها 
ػ إخراج الوليد األديب اعبزائرّي والقّصة كنوع خاص إذل الّدور 

ػ ؿباولة رعاية القّصة اعبزائرية بالوقوؼ على نشأهتا ومراحل تطّورىا  
. ػ إبراز دور القاّصة زىور ونيسي واؼبرأة كصورة عاّمة  باالعتزاز بالوطن اعبزائري واالىتماـ بقضايا صباىريه

: وقد اعتمدنا يف مقاربتنا ألعماؿ األديبة يف ىذه الّنماذج من أعماؿ أدبية على مصادر و مراجع  ـبتلفة أنّبهاػ 
القصة اعبزائرية :اجملموعة القصصية الكاملة روسيكادا واألخريات لزىور ونيسي، وعلى مراجع منها

. القصرية لعبد اهلل الركييب، القصة القصرية للدكتور رشاد رشدي
إف أساس البحث مبّّن على تساؤالت افرتاضية نلمس طريقة اإلجابة عنها بتدرّج ّضمّن يف سياؽ ػ 

 :الّدراسة الّنظرية والعملية، نورد صبلة منها
ما اؼبقصود بالقصة القصرية يف الوطن عموما؟ ماىي أطوار و مراحل نشأهتا يف اعبزائر خصوصا؟ فيم ػ 

تتجّلى قضايا الواقع االجتماعي من خبلؿ القّصة؟ 
: وقد عاعبنا اؼبوضوع مّتبعني اؼبسار اؼبنهجي الّتارل

 .بداية البحث دبدخل سبهيدي للموضوع ػ 
. أّما الفصل األّوؿ فقد تطرّقنا فيو إذل نشأة القّصة يف اعبزائر معاعبني مراحل تطّورىا وأسباب تأّخرىا    ػ 
أّما الفصل الثّاين فقد خّصصناه للّنموذج الّتطبيقي نبنّي فيو الواقع االجتماعي من خبلؿ اجملموعة القصصية    ػ 

روسيكادا واألخريات لزىور ونيسي، والّّت حاولنا من خبلؽبا استنتاج قضايا الواقع االجتماعي، وأهنينا حبثنا خباسبة 
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 أّما اؼبنهج اؼبّتبع يف حبثنا قد استندنا على خطوات اؼبنهج التارىبي فيما ىبّص ,تتضّمن مبلحظات واستنتاجات
 ،إضافة إذل اؼبنهج الفّناعبانب الّنظري، أما اعبانب الّتطبيقي فقد  اعتمدنا اؼبنهج الوصفي الّتحليلي لبلستنباط 

: ولعّل أىّم ما شّدنا وجذبنا الختيار ىذا اؼبوضوع يتجّلى يف نقاط. 
. ػ الرغبة اؼبلّحة يف االقرتاب من الواقعة النّصية القصصية اعبزائرية دبختلف زواياىا

ػ تسليط الّضوء على بعض خبايا الواقع االجتماعي اؼبعيش باعبزائر وليس ىناؾ أفضل وسيلة كالقّصة الّّت لطاؼبا 
... اىتّمت هبذا اعبانب وعاعبتو كوهنا أقرب إذل اعبماىري ففي اجملتمع كّل يـو قّصة 

ػ ذخرية األفكار القومية للواقع االجتماعي اعبزائري الراىن، الّت ربملها اجملموعة قيد الّدرس التطبيقي والّت يتمحور 
. جّلها حوؿ اؼبوضوع

: قّلة الّدراسات األدبية خصوصا حوؿ دراسات الواقع االجتماعي من خبلؿ القّصة اعبزائرية، قبد يف ىذا اعبانبػ 
اجملموعة القصصية لزىور ونيسي الّّت جّل أعماؽبا تتمحور حوؿ االىتماـ بقضايا الوطن اعبزائري الرّاىن ومعاجة ما 

. يقع فيو والّتقرُّب من شعبيتو
ولعّل أىّم العوائق اّلّت اعرتضت حبثنا يف العمل، ىي طبيعة اؼبوضوع اؼبتشّبعة الّت يصعب اإلؼباـ بكّل ػ 

جوانبها، يف صعوبة انتقاء اؼباّدة العلمية وذلك لتشاهبها وكثرة اآلراء حوؿ اؼبوضوع حيث تعذر اإلؼباـ هبا كّلها، 
 .كما وجدنا صعوبة يف ربليل بعض اؼبواد يف الكتب ودراستها

وما عملنا ىذا إاّل إلسقاط الضوء على القضايا اإلنسانية االجتماعية يف القصة اعبزائرية، وأخريا ال نزعم 
. بأنّنا قد بلغنا الكماؿ راجني من اؼبوذل العزيز اغبكيم أف يوفّقنا يف ىذا العمل
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القصة في األدب العربي : المبحث األول 
 : العربي األدب في القّصة جذور(ا

 ال األجناس من جنس فأيّ  .أوروبا يف الّصناعي اجملتمع نشوء مع نشأ نسبيًّا حديثا فّنا القّصة فنّ  يعد
 السرعة عصر يف أنّنا ودبا يظهر، ذبعلو خارجية ومؤثّرات مؤّشرات عّدة ىناؾ بل صدفة وليد يكوف وال ىكذا يظهر

 زبتلف والفروسية والقّصة اؼبغامرات قصص من شكبلً  اؼباضي يف ازّبذ بعدما .األديبّ  اعبنس ىذا ظهر ، والّتطور
 العريب األدب إذل وانتقلت الغريب، األدب يف عناصرىا وأخذت تطورت وقد القديبة، القصصي الّسرد أساليب عن

 :بطورين العربية القّصة مّرت العرب،  وقد عند وتطّورىا القّصة نشأة على الّصحافة وساعدت
. والّتأسيس  البدايات  طور ( أ

  .الفنّية القّصة  طور ( ب
 واإلصبلح الّتعليم بني األغراض وتنّوعت وتأليف، ترصبة، و اقتباس من ومتداخلة متعاقبة مراحل فيو فاألّوؿ

 :والرّتفية والّتسلية، االجتماعي،
 مصر إذل اؼبهاجرين الشاميني األدباء أيدي على واإلقبليزية الفرنسية عن القّصة تُرصبت فقد :الّترجمة ـــ مرحلة1

 :ونبا بصفتني واّتصفت
  بالتغيري الّرغبة يف وأحاسيسو اجملتمع يناسب واقع الّذي الّرومانسي الّتيار من الرّتصبة ػػػ اختيار

 الرّتصبة لغة فقد كانت مغمورين، لكّتاب ألهّنا وأحداثها القّصة بشخصيات والتصّرؼ الرّتصبة، يف الفّّن  التدينّ 
 مع الرّتصبة ربّسنت وفكره،مث خيالو ونّشطت قارئ صبهور خلق يف أسهمت ولكّنها الّسجع، تعتمد ركيكة

 الّشخصيات وينطق واالختصار، باغبذؼ بالرّتصبة يتصّرؼ كاف ولكّنو ، بالفصحى االىتماـ بدأ حيث اؼبنفلوطي
 1عواطفهم وحرّكت القرّاء من قبوالً  ترصباتو نبوية وقد القت وأحاديث قرآنية بآيات الغربية
 دور ؽبا وكاف لؤلماـ، بالرّتصبة دفع لؤلصل، وىذا ما مطابق وبشكل راؽ بأسلوب الزيّات آلالف فرتر ػػ ترجم
 .الفنّية القّصة لكتابة الّتمهيد يف أساسي

 اؼبآسي تعاجل قصًصا منها أو اقتبسوا اؼبرتصبة، القصص األدباء قّلد :االجتماعي واإلصبلح الّتعليم  ػػػ قصص2
 :ومنهم لو ووعيهم بالواقع إحساسهم ليعرّبوا عن والعاطفية االجتماعية
  فلسفية قّصة اغبّق وىي قّصة غابة كتب :سورية من مراش ػػػ فرانسيس
 ىيغو لفيكتور البؤساء رواية منواؿ على(البائسني فجائع) قّصص كتب :سورية من العسلي ػػػ شكري

                                                           
.23ص (3ج)بطرس البستاني، أدباء العرب في األندلس وعصر االنبعاث، دار نظير عبود بيروت،

1
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 .بالية فاسدة بعادات مقّيد ؾبتمع يف الفتاة وضع تعاجل قصصا كتب : لبناف من البستاين ػػػػ سليم
 بأسلوب األوربّية اغبضارات وتأثري تالعادا فساد فيها يعاجل ىشاـ بن عيسى حديث كتب :مصر من ػػػػ اؼبويلحي

 اؼبقامة
 بأسلوب اإلقبليزي االحتبلؿ أيّاـ مصرية اجتماعية قضايا يعاجل (سطيح ليارل) كتب:مصر من إبراىيم ػػػ حافظ
 .أيضا  اؼبقامة

 اغببّ  األساسيّ  وموضوعها أحبلمو، ومداعبة القارئ إمتاع وتكمن غايتها يف :والّترفيو الّتسلية ــــ قصص3
 الّتعليمي الغرض بتأثري الفّنّ  البناء يف ىبوط القصص ىذه ويف اؼبثرية، قصص اؼبغامرات وكذلك اؼبتخّلف، دبعناه

. بالّشخصيات الكاتب إذل ربّكم إضافة الرّكيكة والّلغة التصّنع من كثري وفيها والرّتفيهي،
 وعشروف إحدى  كتب زيداف اّلذي جرجي ورائدىا الّتاريخ من الكاتب استمّدىا  وقد:الّتاريخية ــ القّصة4

 إضافة كثرية ومفاجآت عقدة غراميةٌ  رواية كلّ  ويف كبري، برواج وحظيت اإلسبلمي العريبّ  الّتاريخ تناولت رواية
 رغم (وزُنوبيا واغبجاج-كرببلء غادة) ومنها األجياؿ يف كبرياً  تأثريًا رواياتو كما أثّرت. واإلثارة الّتشويق إذل

 بن وعمر قريش سّيد يف األرناؤوط معروؼ ومنهم الّتارىبية الّرواية آخروف كّتاب عاجل وقد .الكبرية مبالغاهتا
 .العرياف سعيد وؿبّمد اعباـر علي وكذلك اػبطّاب

 (زينب رواية) :الفنّية القّصة بدايات : الفنّية ــــ القّصة5
 1911 عاـ أوربا يف و الّت كتبها العريب األدب يف فنّية رواية أوؿ ىيكل حسني حملّمد زينب تعترب رواية

 .مصري فبّلح بتوقيع 1914 عاـ ونشرىا
 عزيزة عّمو ابنة حبّ  من يأسو بعد زينب الفبّلحة وببُّ  اؼبتعّلم،  حامد ىو القصة بطل :قّصتها

 الّّت  و زينب أىلها، رغبة حسب تزّوجت عزيزة الّّت  فيفقدُ  إرادة بغري ضائًعا و يبقى, والّتقاليد العادات بسبب
 زينب بصوت القّصة وتنتهي العّماؿ رئيس إبراىيم رببّ  كانت ألهّنا أيضا ؿبتارة وكانت هتوى ال دبّن أىلها زّوجها

 1.حامد وىروب
 حديث حوؽبا ودار هبا يتعّلق فيها بدلّوه واحد ّكل وأدذل واؼبفّكرين األدباء من كثري فكر على القّصة استحوذت-

 قبل وذلك وجودىا وعدـ العريب أدبنا يف القّصة وجود قضّية ىي اعبدؿ فيها اشتدّ  الّّت  القضّية وكانت كثري،
 . أوروبا يف ظهورىا

 
                                                           

 24ص(3ج)أدباء العرب يف األندلس وعصر االنبعاث بطرس البستاين 1
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باح بالّلهو الرتويح عن الّنفس هبا اعبليلة، و يُقصد األدب فنوف من فنّ  القّصة تعترب
ُ
 1.باغبكمة العقل وتثقيف اؼب

 الّسامع القاريء ويتذّوُقها هبا وبسّ  الّّت  للمتعة الّنفوس يف مرموقًا مكانا احتّلت الّّت  الفنوف من الفنّ  و يعترب ىذا
 2. البيئات وتباين األعماؿ، العصور وتنوّع باختبلؼ

 ألفّ  ووجوًدا، تارىبًا األدب ألواف أعرؽ من الّنثر، ويعترب وسيلتوُ  الّتعبري أشكاؿ من شكبلً  يعدّ  أنّو كما
 مّرت حادثة لك وبػػكي أف إنساف كل يستطيع الناس، إذ صبيع فيها يشرتؾ إنسانّية خاصّية القصصي السرّ  دافع

 لسػماع يبيلُ  الطّفل  فبلزاؿ الّناس، بني مشرتؾٌ  قاسمٌ  وىي  اإلنساف، مع ُولدت فالقّصة  لو، تعّرض موقفا أو لو
 3.الّنفس عػن والرّتويح والّسهر للّسمر ؾبالسهم يف اغبكايات يتبادلوف النّاس والزاؿ جّدتو، حكايات

 اغبياة من مادتّو يستقي فنّ  ألنّو البشرية،ّ  الّنفس إذل األدبّية الفنوف أقرب من القّصة فنّ  أفّ  نرى ومن خبلؿ ىذا
 إذل ينقلو وما يستقيو ما اغبياة، ووُبيل تػػػػػػػلك واقػػػػػػػع من واػبربات الّتجارب وينقل ومّرىا، حبلوؽبا اعبارية اليومية
 خبلؿ ودلك من, اعبّيد العرض طريق عن وذلك القويّ  الّتأثري و الشػموؿ بروح تتمػػػػّيز صورة يف نسبيًّا ثابتة أشياء

 دالالت يُعطي واّلذي وتعبرياتو، وصُبلو كلماتو بني العبلقات تتماسك و ترتابػط اّلذي الّنسج احملكم األسلوب
 كاف فلقد األرض ىذه على اإلنساف غبياة وبكي فالَقصص  باؼبستغرب، األمر ىذا  وليس.ومؤثّرة جػػػػػػػّيدة

  اإلنساين، والّتاريخ باػبلق شّّت  معارؼ من قّصة كلُّ  ربويو ؼبا العاّمة، ودلك والثّقافة والعلم، األدب ىو القَصص
 بو تُقاس حضاري مظهر والقصص4.قصػػػػػة ولو إاّل  الّتاريخ يف شيء فما والّتقاليد، والعادات، والطّبيعة، واألدياف،

 لديها يوجد ال األمم من أو أّمة الشعوب، من شعبا ذبد يندر أف فإنو كذلك األمر والّشعوب،  وماداـ األممُ 
  .بو ربفل قصصي تراث

 فالفريق:فرؽ ثبلث إذل انقسموا وجودىا قد  عدـ أو القدًن العريبّ  أدبنا يف القّصة وجود قضّية أماـ النُّقاد إفّ -
اث العربّية األّمة وأفّ   القّصة، يعرفوا دل العرب أفّ  يرى األّوؿ،  واضُعو وأّوؿ  القصصي الفنّ  من خلو اإلسبلمي والرتُّ

 من القصص وأدب الّتمثيلي األدب أفّ  يروف فهم اإلسبلمّي، باألدب اػباصّ  اعبزء يف الربيطانّية اؼبعارؼ دائرة
 5.اإلسبلـ يف واؼبمنوعة احملّرمة الفنوف

                                                           
 393ينظر أضبد حسن الزيّات، تاريخ األدب العريب، دار الثّقافة ، بريوت ص1
 52ايا من الفكر العريب، اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب، القاىرة صضينظر الدكتور يوسف عز الّدين ؽ2
 279ضياء الصديقي، عّباس ؿبجوب، فصوؿ يف الّنقد األديب وتارىبو، دار الوفاء باؼبنصورة ص3
 95عدناف وزّاف، مطالعات يف األدب اؼبقارف، دار السعودية للّنشر والتوزيع ص4

147عدنان وزان، المطاعات في األدب المقارن ص
5
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 فنوف من فنّ  القصص :قاؿ حيث تربيره، اختلف وإف الزيّات حسن أضبد األستاذ الوجهة نفس اذّبو كما
 بو عناية وال لو، خطر فبل العرب عند أّما موضوعة، وقواعد  مرموقة، مكانة اإلفرنج عند لو اعبليلة، األدب

 القصصي، الّشعر يف قصورىم إذل دعت الّّت  واألسباب فيو، ؼبلك غناء وال منو، للّدين رجعة ال عّما النصرافهم
 وقد الناس، بطبائع اإلؼباـ ويتطلب وارذباؿ، بداىة أىل فالعرب والفكرة، الُرؤية تقتضي الفنّ  ىذا مزاولة أفّ  وىي

  وأقّلهم  للقوؿ، اختصارا الّناس أشد وىم والّتطويل، التحليل إذل وىي تفتقر عاداىا فيما الّنظر عن أنفسهم شغلوا
 أرضهم طبيعةُ  وحرمتهم الشديدة، واألخطار البعيدة لؤلسفار تعرضهم قلّ  وقد ، البحث يف تعّمًقا

  القصص من شيء تدوين يف والتفكري النشر مناىج الفارسي واعتقادىم خياؽبم وضيق دينهم، وبساطة
 التأثري ربت نشأت العربية القّصة أقر أفّ  حّقي، حيثُ  وبي األستاذ : القصة فنّ  من القدًن أدبنا جّرُدوا اّلذين ومن

 إذل ذىب كما القّصة، العريب وىي بذرة اجملتمع على غريبة بذرة أوربا من هتبُّ  الّت الرياح ضبلت فقد  األورويب،
 1.كوف الوحدة تنقصو فتات إال ىو ما ومقامات وأخبار سري شكل على قصص من العريب الرتاث وبويو ما أف

 :قاؿ حيثُ  ومنزلتها العرب عند القّصة نشأة عن حديثو معرض يف البستاين بطرس ىذا، مثل إذل      كما أشار
 وإف وأحاديث، ومقامات، حكايات، جاءتنا وإمّبا الفّن، راقية  قصصا) العرب عن أي) عنهم تأتنا دل إنّو

القّصة  فاكبدرت االكبطاط، عصر كاف  مث":قاؿ اغبديث، ىذا قولو من قليلة كلمات بعد نفسو ناقض قد كاف
 يشرتؾ خارقة حوادث تعداد عن عبارة وأصبحت العامّية يشبو ما أو ، العامية إذل لغتها وآلت مشؤوًما، اكبدارا

 2.اإلنساف يعيشها الّت الطبيعية اغبياة وجوىها أكثر يف تصور وال واعبّن، اإلنس فيها
 على الكتاب واطّلع) عشر الّتاسع القرف أي)الفائت  القرف يف الغربّية الثّقافة انتشرت ما أنو على 
 كما الفائت؟ القرف قبل مشؤوما اكبدار اكبدرت الّت ىذه قصص فأيّ  نقلها، على انكبوا حّت األعجمية القصص

 شعره العمـو وجو على األدب أصاب ما وأصاهبا العريب، أدبنا يف وجدت قديبة عربية قصص شك ببل إهنا  يقوؿ،
 تصدى ولقد .القدًن العريب أدبنا يف قصص وجود عدـ بشأف آنفا قرره ما ينقض هبذا وىو ...اكبطاط من ونثره
 ىذا مثل أفّ  مبّينني النقاد، من كثري القدًن العريب أدبنا يف راقيا فنا سبثل قصص وجود بعدـ االدعاء ىذا على للرد

 سواء واإلنكار اإلّدعاء ىذا مثل وإف العربية، الّلغة يف األديب الّتاريخ غبقائق واؼبغالطة االفرتاء من كثري فيو اإلّدعاء
 اػباصة وصياغتها الغريب دبفهومها الغربية القصة وضعوا ألهنم جاء إمبا ,العرب النقاد من أو أنفسهم من الغربيني

                                                           
، عن فصوؿ يف األدب والنقد األديب وتارىبو، ضياء الدين 21ينظر وبىي حقي، فجر القصة اؼبصرية، اؽبيئة اؼبصرية للكتاب ص1

 288 ص دار الوفاء باؼبنصورة,الّصدقي عباس ؿبجوب
 28اؼبرجع نفسو ص 2



 الفصل األول                                                                  الفن القصصي في األدب العربي

 

~ 9 ~ 
 

 الفن وجود عدـ تعميم يف خاطئ مقياس وىذا ، هبدوا فلم العريب الرتاث يف اللوف ىذا مثل عن فبحثوا كنموذج
 اجملتمع تصوير يف وأشكالو وألوانو، ومنهاجو، خصائصو، لو العربية يف فالقصص ، العريب األدب يف القصصي

.  1العريب
 ألف:مثل  مرتجم ىو ما منو قصصي فن العربية يف وجد قد أنو واغبق .وأحبلمو ووقائعو، وآالمو، بآمالو،

 حي قّصة :مثل الشعيب والقصص اؼبقامات قصص مثل بالعربية أصبل مكتوب ىو ما ومنو ودمنة، وكليلة وليلة ليلة
:  مثل القصص عن للّتعبري متعّددة بقوالب حفل العريب األدب بل إف تدمر، ملكة زنوبيا وقّصة ،  يقظاف بن

 حديثو القاص هبا يبدأ كاف الّّت  اؼبقّدمات من ذلك إذل وما  "يا مكاف وكاف"  أفّ  ووبكى" :الرّاوي قاؿ
 عرفوا قد العرب أفّ : يرى من الّنقاد ومن .2" أف وزعموا" "أف وبكى :"قالت من كأّمة أوؿ العرب بل القصصي،

 وتباين العرب حياة عن الغرب حياة خصائص عنو ودلك الختبلؼ الغربية القّصة مفهـو اختلف وإف الفنّ  ىذا
 اغبضاري وتطورىا أدهبا معها مكونات ظهرت من أّمة نبع الفن ىذا ، وألفّ  العربية اغبياة عن الغربية الطّبيعة

 الّتباين عن ناتج والغرب الّشرؽ يف القصص بني اؼبلحوظ واالختبلؼ الثقافية، وجذورىا اغبضارية ومقوماهتا
  3.وشخوصها كلماهتا أو عدد أو اظبها القصة نوع عن الّنظر بينهما بصرؼ الفكري

 بالعادل يّتصلوف العرب أخذ أف منذ وذلك مباشرة األوريب األدب من بتأثري ترعرعت القصرية القّصة أفّ  إاّل 
 العلمية البعثات خبلؿ من أو العرب، ببلد إذل وفدوا والتجارة اّلذين اؼباؿ رجاؿ واحملتلنّي و اؼببّشرين بواسطة العريب

 لآلداب األصلية الّلغات يف القراءة طريق أو عن الرّتصبة طريق عن الّتأثري إما ىذا وكاف العربية، الببلد أوفدهتا الّت
 اؼبغرب دوؿ رعايا وخاصة اغبديث العريب األدب يف تأثريا األكثر ىي األخرية الوسيلة ىذه كانت وردبا ، الغربية
 من لكثري جليلة خدمة هبذا فقّدموا العريب اؼبشرؽ دوؿ إذل نقلوىا وبالّتارل الغرب، مع اؼبباشر لتماسكها العريب

 4.اإلبداعي الّنشاط
 :العربية القّصة تطّور مراحل(ب

 ومؤثرات مؤّشرات عّدة ىناؾ بل صدفة، وليد يكوف وال ىكذا يظهر ال األجناس من جنس أيّ  إف
 19ؽ يف) القصرية أي القّصة)األديب  اعبنس ىذا ظهر والتطّور الّسرعة عصر يف أنّنا ودبا يظهر،  ذبعلو خارجية

                                                           
 23 صينظر عدناف ؿبّمد وزّاف، مطالعات يف األدب اؼبقارف، دار السعودية للّنشر والّتوزيع1
 765ينظر ؿبمود تيمور، دراسات يف القّصة واؼبسرح ، القاىرة ص2
 52ينظر يوسف عّز الدين، قضايا يف الفكر العريب، اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب ص3
 3، ص2ة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة، د طضينظر ؿبمد اؼبنور، األدب ومذاىبو، نو4
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 القصة خلق يف جوجوؿ أسهم وقد 1اإلنسانية، قصصو من وغريىا جوجوؿ للّروسي "اؼبعطف "قصة ظهرت عندما
 القصة تتطور أف اؼبمكن من يكن كما أنو دل الفّن، الشكل يف منها أكثر اؼبوضوع يف ترتكز إضافتو وكانت

 األرض إذل واذّبو واؼبوضوع، الّلغة ويف عصره يف سائًدا كاف اّلذي الرومانسي االذّباه ذباوز لقد. بدوهنا وتكتمل
  القّصة بني الفجوة واتسعت فيها، الّّت  والّلغة القصرية القصة شكل وحدد اؼبوضوع ، العادي واإلنساف والفبلح

 إنساف حياة من دافئة واقعية غبظة بسيطة لغة يف ربكي وتلك اػبرافية البطوالت وترسم منّمقة لغة يف الّت ربكي
 2.النهار طوؿ يكدح عادي

 ونزؿ اؼبزّوقة، اؼبنّمقة الّلغة وعن الّرومانسية عن ابتعد حّّت  واسعة خطوة العربية بالقّصة جوجوؿ دفع ولقد
 واقع مع يفرتؽ ال برباط حيث ربطها الدائم وصراعها اؼبتفردة، وشخصياهتا العابرة بلحظاهتا اليومية اغبياة إذل هبا

 الّت اإلثقاؿ كل من ومتخففا الوجود إذل الوليد بالطفل ىبرج جعلو ما اإلدراؾ و الفّّن  اغبسّ  من لو وكاف اغبياة،
 يقوؿ السياؽ ىذا ويف جوجوؿ رحم يف ولدت القصرية القّصة أفّ  الّنقاد من العديد أقرّ   فلقد3.و تقّدمو مبوه تعيق

 .جوجوؿ معطف ربت من صبيعنا أتينا لقد ترجنيف
 ليشّكل يسعى ألن بو إدجار األمريكي الكاتب كاف جوجوؿ، الّروسي فيو يربع كاف الذي الوقت ويف

 كما جاءت القصرية القّصة ؾباؿ يف فربع واػبياالت، الّرموز من االستفادة خبلؿ من وذلك جديد قصصي عادل
 رياضية تقنية حيث استخدـ عن جوجوؿ أسلوبو وىبتلف خيارل، واآلخر ربليلي بعضها قصرية كلها قصصو
 عناوين وحّت متوترة، وانفعاالت ؾبنوف عادل إذل مدركة عقبلنية من بالقارئ وتنطلق اؽبادئ اؼبناخ وصف من تنطلق
 على ؽبا ال مكاف  األخبلؽ ودروس التهذيب أف ":عنها دائما دافع الّت نظره وكانت وجهة قاسبة، جاءت قصصو

 4.الفّن اإلبداع يف اإلطبلؽ
أورد  ولقد األخبلؽ، تلده الفّن اإلبداع أف إذ اجملاؿ ىذا يف جامعة تعد الوجهة فهذه الحظنا، وإذا  
 يف القّصة أغبقو  تقّدـ :فيقوؿ ىو ثورف "األمريكي القصاص مواطنو عن يتحدث وىو ؽبا تعريف "إدجار أالف بو"

 العادية النثر ؾباالت تقدمو أف يبكن فبّا ظبوًّا، األرقى القرائح لتدريب شكّ  دوف مبلئمة أكثر ؾباال رأينا
 5....أثرىا جّيدا يدرؾ إالّ إدا  فطنا كاف ليوائم أحداثو إذا فكرة بشكل لنا قصتو القدير الكاتب يبّن ....األخرى

                                                           
   64ػ52فؤاد قنديل،  فّن كتابة القّصة،  ص1
 80ػ65ينظر اؼبرجع نفسو ص2
 27ـ ص1967موسى كردي، حوؿ القصة القصرية، ؾبلة الكلمة، العدد األوؿ3
 82 ، ص1972 ترصبة ؿبمد الدين صبحي، اجمللس األعلى لرعاية الفنوف واآلداب، دمشق،،وشن وارين، نظرية األدبأ4
 95ػ94الطّاىر أضبد اؼبّكي، القّصة القصرية، دراسات وـبتصرات ص5
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 الفرنسي يد على إاّل  ذلك بعد التقّن تطورىا مسريهتا و  يف حاظبا إقبازا تشهد دل القصرية القّصة أف القوؿ ويبكن
فموباساف  عشر، التاسع القرف من الثّاين الّنصف يف وذلك " تشيكوؼ أنطواف "والروسي  "موبساف دي جي "

 العصر يف األدبية االكتشافات أىمّ  ؿبدّدة، وكاف ىدا من غبظة وتعرّب عن منفصلة ذبيء القصرية القّصة أفّ  يرى
 عن للتعبري طبيعية وسيلة وكانت العصر، روح وافقت مزاجو والءمت موبساف الّت ارتضاىا القّصة ألفّ  اغبديث،
 القّصة سبب انتشار ىذا ولعل ,اؼبألوفة العادية الّصغرية األمور من اغبقائق اكتشاؼ غايتها اعبديدة الّت الواقعية
 1حّّت يومنا ىذا موباساف منذ القصرية

 ما خبلؼ على جاءت ألهنا األمر، بادئ يف موبساف قصص الناس رفض وأصيل، جديد عمل وكأيّ 
 ويف فرنسا وطنو يف باظبو وارتبطت عليو، أقبلوا الفن ىذا روعة أدركوا أف لبثوا ما ولكّنهم قصص، من سبقها

 .خارجها
 يف بالغ تأثري كاف لو كما القصرية، القّصة تطّور يف كبري صاحب أثر تشيكوؼ، فقد كاف ألنطواف بالنسبة أّما-

 اإلنسانية للتجربة نظره يف األّوؿ اؼبصدر بوصفها اغبياة من االغرتاؼ على وبرص كاف ألنّو بعده، ما جاء أغلب
ربكم  الّت والسياسية االجتماعية اغبياة اذّباه بالّسلبية واّتسمت اؼبوضوعات متنّوعة قصصو فكانت 2اػبصبة،

 أعماؽ يف الّروحي االكبطاط تصوير العادية األحداث من يهّمو وكاف عشر، التاسع القرف أواخر يف روسيا أقدار
 جو األسرة من القريبة العادية اغبياة نسيج دبحاكاة عنده القصرية القّصة تقـو كثرية أحياف ويف3اإلنسانية، النفس
 كما4ودقةػ، بعناية اؼبنتقاة الرمزية التفاصيل يعتمد تأثريي بأسلوب قصصو فقد كتب اغبنوف بالّدؼء قصصو وتتسم
اؼبطّولة وتفتقد إذل اغببكة اؼبثرية وىذا ما جعلو  االستهبلالت من واؽبروب واإلهباز الّتكييف فيها على يف يعتمد

. أستاذا من أساتذة القصة القصرية اغبديثة يف العادل 
 
 
 
 

                                                           
 5،7ص(ت دػ)، (بعةطوف دػ)ؾباىد اؼبنعم ؾباىد، صباليات القّصة القصرية واؼبعاصرة، دار الثّقافة للنشر والتوزيع1
، 2001( 1ط)إبراىيم نصر اهلل، آفاؽ التحوالت يف القّصة القصرية، شهادات ونصوص، اؼبؤسسة العربية للّدراسات والنشر 2

 43ػ42ص
 87الطاىر أضبد اؼبكي، القصة القصرية، دراسات وـبتارات ص3

4w.W.Wgoogle.com اؼبوقع اإللكرتوين ،اؼبوقع العاـ،
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 :ومقّوماتها القّصة عناصر(ج
 تنمية يف عليو يعتمد إذ فيها، الرّئيسي العنصر ويعدّ  القّصة، حولو تدور اّلذي اؼبوضوع ىو :الحدث (1 •

 الواقع، مشاكلو من يكوف بو و احمليطة اغبياة أحداثو من يستمدّ  القصّ  كاف وؼبّا الّشخصيات، وربريك اؼبواقف
 1.ؿبدد بزمن وتنتهي تبدأ حبيث اعبزئّيات بعرض وتنسيقها األحداث ىذه اختيار من لو البدّ  كاف

 وقوعو كيفية أوفىي ببياف إذا إالّ  وحدتو تتحّقق وال العمل، يف الّشخصية بتصوير اغبدثُ  يُعّن  فهو
 اغبدث ألفّ  والفعل بالفاعل كبريا اىتماما الكاتب من يتطّلب كما أجلو، من قاـ اّلذي والّسبب والّزماف واؼبكاف

 2 .العنصرين ىذين خبلصة ىو
 اعبديد، الواقعي االذّباه من بتأثري "موباساف '' الفرنسي الكاتب يد على القصصيّ  اغبدث مبلمح اّتضحت لقد

 ال واحد زمن ويف واحًدا، حدثًا تصّور عنده القّصة فقد كانت منفصلة، غبظات من تتشّكل اغبياة أفّ  يرى واّلذي
 فبيػِّزًا عنصرًا اغبدث ركن وَعّدوا هنجو على الُكّتاب جلُّ  سار "موباساف" دعوة ومنذُ  ، بعده أو قبلو فيما يفصِّل

  3.ذباوزه ينبغي ال فّّن  كأساس وحافظوا عليو للقّصة،
 القّصة يف تسري و بو هنايتو إذل القصصي العمل بداية من وشّده اؼبتلقيّ  اىتماـ توّفرىا هبب الّّت  العناصر وأىمّ 
 من ؾبموعة على ينطوي وىو العناصر، ىذه من أىم اغبدث زمن كذلك ويعدّ  والعاطفة، باغبياة نابضة روحا

 من ؾبموعة للحدث أفّ  كما قراءتو، زمن مث القصصي العمل وزمن القّصة وزمن اغببكة وىي زمن األزمنة
 حبكة يف واالنتظاـ الّتوقيع وحسن الّشخصيات نفوس عن كالّتعيري وسباسًكا قّوةً  تزيده أف شأهنا من اػبصائص

 4.والتبلحق الّسببية صفة يكتسب وأف الرّتابط شديدة
:  بإهباز ؽبما وسنعرض واغببكة اؼبعىن: نبا أساسياف ُعنصراف القصصي للحدث  يوجد :الحدث عناصر

 وجزًءا القّصة أساس الّدارسني بعض يعده بل أساسي،  عنصر فهو كبرية، أنبّية القصرية القّصة يف للمعىن :اؼبعىن(ا
 اؼبعىن خدمة على تعمل أف هبب والّشخصيات، اغبوادث أو والفاعل الفعل فإفّ  ولذلك اغبدث، عن ينفصل ال

 فالقّصة البناء ـبتلفة بالّتارل القّصة وكانت اغبدث عن دخيبلً  أصبح اؼبعىن تعمل دل وإفّ  آخرىا، إذل القّصة أّوؿ من

                                                           
 25ص1980عزيزة مريدف ، القّصة والّرواية، نشر دار الفكر دمشق 1
 30ص(2ط)رشاد رشدي، فّن القّصة القصرية، 2
 31، ص2009شريبط أضبد شريبط، تطّور البنية الفنّية يف القّصة اعبزائرية اؼبعاصرة،نشر دار القصبة 3
 32اؼبرجع نفسو ص4
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 فإفّ  شبّة ومن القصصي النصّ  انتشار يف ويطّوره كما أنو يشارؾ اإلنساف ىبدـ اّلذي اعبّيد باؼبعىن تكتمل الفنّية
دانة الّظواىر تغيري على عمبل وأكثر أعمق يكوف دوره

ُ
 1.األديبّ  النصّ  طرؼ من اؼب

 الّصراع طريق عن إما ذلك ويتم نتيجة، إذل يؤّدي الّذي القّصة حوادث تسلسلُ  باغببكة نعّن :اغببكة(ب  •
 من القارئ نفس يف الّدىشة إثارة اغببكة وظائف ومن اػبارجية، األحداث بتأثري وإّما الشخصيات، بني الوجداين

 الّتأثري حيث من كبريٌ  فرؽ الّدىشة أو الغرابة وإثارة االستطبلع، غببّ  إثارة تكوف أف تعدُّ  ال اغبكاية أف حيث
 ىذا و متسارعة، ويتمّ  سامية ىيئة على بأحداثها والتسلسل القّصة فيو ذُبري اّلذي العاـ اجملرى ىي  واغببكة.الفّّن 

 2.صبيًعا عناصرىا كلّ  بتظافر
 فيها وتتحّرؾ األحداث، فيها تدور الّّت  البيئة ىي هبا العناية هبب الّّت  القّصة بناء عناصر ومن: الفنّية البيئة(2

 أفّ  كما3اغبدث، بذكر يبدأ مث فبّهدًة ؽبا، و للقّصة مقّدمة هبعلها وذوقها واؼبكانّية الزمانية البيئة وىي الّشخصيات
قدر  مرّكزة  أف تكوف:خصائصها وأىمّ  فيو، اغبدث يقع اّلذي الطّبيعي اغبّيز فهي القّصة يف أساسّيا ركًنا تعدّ  البيئة

 اغبدث تصوير على الّسيطرة لو سّبت ذلك فعل كّلما االستطاعة، فهو قدر تنّوعها  القاصّ  يتجّنب وأف اإلمكاف،
 أساًسا تعدُّ  الّّت  القّصة صفات من ليست واألحداث الّشخصيات وكثرة التنوّع ألفّ  شخصّياتو، ورسم القصصيّ 

 4.منها اغبياة تتكّوف الّّت  اؼبنفصلة الّلحظات بتصوير
 يكفي عنو، وال الّتعبري يف يرغب ما بكلّ  مؤلّفها ومشاركة القّصة مع القارئ اندماج يف كبري أثر البيئة ولتصوير

ـّ  اعبوّ  رسم من بدالً  واؼبكاف الّزماف نصّور أف البيئة تصوير عند  وبيط ما بكلّ  القارئ وبسّ  حّّت  ذكرنا كما العا
 .دقيًقا إحساًسا باألحداث

 وبالّتارل ، اغبقيقة إذل أقرب العمل فيكوف فيو األحداث تدور الذي الوسط إذل القّصة قراءة يف هبذبنا الكاتب إفّ 
 قّصتو وراء شخصياتو اختفت وكّلما الّتغيري، ىذا يف كذلك حاذقا، يكوف أف فبلبد الفنّية، الّناحية من دقّة أكثر

 5.الكماؿ بلغ قد فيكوف وافتعاؿ تصّنع دوف والواقع اغبقيقة األحداث و مع نعيش جعلنا
 الّّت  الّشخصية وجود من البدّ  بل ما، قّصة تأليف يف وحده اغبدث يكفي ال :أو الّشخصيات الّشخصية (3

 يتحّرؾ اّلذي اإلنساين الكائن ىي فالّشخصية  اغبياة، وسبنحها فيها اغبركة تبثّ  حبيثُ  حوؽبا، أو معها القّصة تدور
                                                           

 34شريبط أضبد شريبط،تطّور البنية الفنّية يف القّصة اعبزائرية اؼبعاصرة، ص1
 35 صشريبط أضبد شريبط، تطور البنية الفنية يف القصة اعبزائرية اؼبعاصرة،2
 30عزيزة مريدف القّصة والّرواية،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، ص3
 144رشاد رشدي، فّن القّصة القصرية ص4
 31اؼبرجع السابق ص5
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 إنسانّية شخصية من وراءه عّما يكشفّ  كرمز فيستخدـ اغبيواف من الّشخصية تكوف قد األحداث، سياؽ يف
 .ثانوية أو رئيسية القّصة يف الّشخصية تكوف وقد األخرى، الّتعليمية والقصص ودمنة كليلة يف كما

 يف تتمّثل وقد فيها، الّشخصيات تتعّدد وقد آخرىا، إذل أّوؽبا من واحدة شخصّية حوؿ القّصة تدور وقد  
 1.اخل.... سياسي أو بطورل أو اجتماعي دور أو نفسية حادثة الواحدة الّشخصية

 أو فعل اؼبفهـو هبذا فهي ما قصصي عمل داخل الّدرامي الّسلوؾ يف الّشر إفراز مصدر ىي  فالّشخصية  
 وصف أداة و موضوع أو وظيفة اؼبفهـو هبذا وىي اػبري، أو الشرّ  ىذا إلفراز تتعّرض ذاتو الوقت يف وىي حدث،
 اؼبرئي غري اػبلقي للخيط تبًعا وأىوائها ألىدافها وزُبضعها مستويات ثبلث تتشّكل ذلك وببعض والعرض، للّسرد
 نراىا الّثبلثة اؼبستويات ىذه كما أفّ . اؼبؤّلف عليو نطلق شخص وراءهُ  يكوف فيها واّلذي ويتحّكم يسرّيىا واّلذي
 ذات تكوف ال فالوظيفة مستوى، إذل مستوى من متدّرجة منسجمة غبمة تتشكل إذ بينها فيما الرّتابط شديدة

 يستمدّ  ذاتو حدّ  يف الفعل ىذا أفّ  كما للّشخصية والفعل اغبركة العاـ السُّلوؾ يف مكاهنا تبّوأت إذا إالّ  معىن
 بطابع متطّبعاً  هبعلو ما اػبصوصّية صفات من لو يكوف النصّ  يف ويذوب اؼبسرود اغبدث من األمر آخر معناىا

 2.متفّرد فّنّ 
 :منها شروط و الّشخصية يف تتوّفر أف هبب •

 وىذا الّتناقض عن بعيدة أي نفسها مع و متساومة مقنعة تكوف أف الّناجحة الّشخصية شروط من شرط أّوؿ  أف
 .القدـ منذ أرسطو اشرتطو ما

 3.آخرىا إذل أّوؽبا من القّصة بتطور متطّورة األحداث، مع ومتفاعلة وفّعالة حيوية تكوف ػ أف
 وعواطفها لذاهتا نفسها وبني بينها االحتكاؾ بو ونعّن ، الناجحة الّشخصية شروط من ثالث شرط إذف ػ الّصراع
 أو وروحو عقلو مع يكوف قد فالّصراع وروٌح، عقلٌ   واعبسم واإلنساف أخرى، شخصيات وبني بينها أو ، الّذاتية

 .اعبسم وتوازف ، العقل وخطرات الروح، نبسات إذف يصّور أف القاصّ  وعلى وعقلو، جسمو أو وروحو جسمو مع
 طاؿ األذىاف مهما يف حية تظل بل وال تنسى العقل فخطرات خالدة، شخصيتو هبعل الذي ىو الناجح والقاص

وىي 4والشر، اػبري من مزيج ىي بل ، كلها شرا وال كلها خريا الواقع يف ليست البشرية فالشخصية ، الزمن عليها

                                                           
 .27ػػػػ 26القّصة والّرواية ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ص عزيزة مريدف،1
 67ص1990عبد اؼبلك مرتاض، القّصة اعبزائرية اؼبعاصرة، اؼبؤّسسة الوطنية للكتاب اعبزائر 2
 28عزيزة مريدف ، القصة والّروايةص3
 28بدمشق ص عزيزة مريدف، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية،نشر دار الفكر4
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 نظرًا القصرية القّصة يف أكرب أنبّية ذات تكوف ولعّلها عنو، االستغناء يبكن ال القصصي العمل يف بارزًا دورًا تؤّدي
 اغبدث رُبّرؾ الّّت  فهي عرضها، يف والّدقة الرّتكيز القاصّ  من يتطّلب فبّا القصص من الّنوع ؽبذا اؼبساحة لضيق
 :اؼبّكي أضبد الطّاىر الدُّكتور ليقوؿ وتطّوره

 القّصة ألفّ  ، اجملّرد اػبرب إذل أقرب القّصة هبعل الفاعل فبا دوف وتصور الفعل تعملُ  وىي الشخصّية ىو اغبدثُ  "
 "تعمل وىي الّشخصية بتصوير إالّ  تتحّقق ال اغبدث ووحدة  وحدة، لو متكامبلً  حدثاً  تصّور

 للّشخصية يكوف حيث ضياء عزيز قصص أغلب يف القصصي العمل عناصر من مهّما عنصرًا الّشخصية وتشّكل
 األحداث تدور اّلذي الرّئيسي الرّابط ىي الّشخصية جعل خبلؿ من السيادة ىذه ونلمس ، السيادة أثر فيها

 الّّت  الّشخصية أعماؿ على يركز حيثُ  بالقّصة منو بالّسرية أشبو قالب يف جاءت قصصو من كثريًا إف بل حولو،
 1.ؽبا تعّرضت الّّت  اؼبواقف وعلى هبا قامت

 ذا بشريا كائنا أي فيزيقياً، شخًصا الورؽ من وحّقا فعبل الكائنة الّشخصية وبسبوف القرّاء من كثري وإف
 القارئ يقع ذلك ببعض توىم وبارعة قويّة دالالت من العادة مألوؼ يف السردي النصّ  وبمل فلّما واقع، وجود

 أو الّروائية الّشخصية تتوّىم فكانت اغبسباف ىذا وبسبوف قديباً  النُّقاد كاف وقد السردية، اػبديعة يف الّساذج
  2.ُيبلحظ ذلك  بعضهم أف حّّت  ، الّصفة ىذه أساس على تعامل أف هبب واقعية حّية اؼبسرحية أو القصصية

 أف بينهما والفرؽ .واؼبسرحية القّصة بني مشرتؾ أنّو واؼبعروؼ أكثر، أو شخصني بني يدور حديث :اغبوار. 
 عليو فيعتمد اؼبسرحية كاتب أّما وبذفو، أف يستطيع كما آخر إذل حني من يستخدمو أف يستطيع القصة كاتب
 والوضوح واالقتصاد الّتسلية من جوًّا يضفي اغبوار أفّ  شكّ  وال األشخاص، بني اغبوار على تقـو ألهّنا تاًما اعتمادا

 األسلوب عناصر من فنّيا عنصرًا باعتباره السرد جانب إذل فنّية غاية يؤّدي أف الطبيعي ومن القّصة، على
 العمل يف اغبوار يؤّديو اّلذي الّدور خطورة إذل وإدراكو الكاتب ثقافة إذل يوحي القصة يف العنصر وىذا القصصي

 3.الفّنّ 
 ىذا يكوف وأال باغبيويّة، اؼبليء لؤلسلوب الكاتب باستخداـ وذلك حيويتها، يف تكمن الّلغة أنبّية إف :الّلغة. 

 أو األلفاظ بعض أو األسلوبّية الّزخارؼ بعض يبكنو دلك إضافة وأنّو والتكّلف، بالّزخارؼ حافبلً  األسلوب

                                                           
 60عزيز ضياء، فّن القّصة ص1
 90ص ،4ط عبد اؼبلك مرتاض،القّصة اعبزائرية اؼبعاصرة، دار الغرب للّنشر والّتوزيع2
 ، والّتوزيع ىنري عويط، دار الّشروؽ للنشر يفلني فريد جورج يارد، إشراؼ الدّكتوراقبيب ؿبفوظ والقّصة القصرية، إعداد 3

 187، ص1988ط
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 أمر اللغة معرفة فإف لذلك فيها، الشخصية رسم على ويساعد القّصة يف فنًيا ىبدـ موقًفا كاف العامّية إذا الّتعابري
 ىو الناجح والكاتب الواقعي، وجودىا القّصة بو تنسب الذي اؼبادي الشكل كاتب ألف ولكل للقاص ضروري

ا، استعماال يستعملها كيف ويعرؼ اللغة زماـ يبلك الذي الركيك  األسلوب عن االبتعاد وباوؿ وأف جيدًّ
 زائدة لكلمة ؾباؿ ال حيث الّشعرية القصيدة تشبو اؼبعرّبة اّلمؤثرة اغبّية الكلمة على باعتمادىا والقّصة اؼبضطرب،

 .لغوي حشو أليّ  أو
: الجزائرية القصة :الثاني المبحث

 :والتطور النشأة-1
 ـبتلفة زوايا تناوؿ من سبكنت فقد وأعبلمو، حضوره لو فنا غدت قد اعبزائرية القّصة أف فيو ريب ال فبّا

 على هنضت أف بعد اؼبنثور األدب سّيدة أصبحت والّدقة، كما واإلوباء الرّتكيز من بنوع اجملتمع ربوع من ومتعددة
 .اعبمارل إحساسنا وكذلك وفضولنا تطلعاتنا إرضاء على وعملت اغبياة هبا وتطّورت ساقيها

 الفّنية الّلذة سبدّ  أف استطاعت كما ومشكبلهتم، الناس بقضايا مرتبط فنيا مبوذجا أيضا غدت وىكذا
 .اإلنساين بالكائن عضوية صلة ذات أخرى خصائص جانب إذل فّن عمل كل يبنحها الّت اعبمالية واؼبتعة
 بسبب وذلك ؽبا والّصحيحة الّدقيقة النشأة أو البداية ربديد يف يكمن ىنا نفسو يطرح الذي اإلشكاؿ ولكن

 األحياف   غالب يف القصصية االرتكاز على إذل فيعود نظرنا األخري يف ىذا اآلراء واختبلفها، ومصدر تضارب
 :األساس ىذا وعلى الفّن البناء يكتمل األقل على دبعظمها أو هبا الّت الفّنية األدوات سائر دوف

 الّشكل أنو  " القصصي اؼبقاؿ عن ليقوؿ النشأة، تاريخ ربديد يف يذىب "الركييب اهلل عبد"األستاذ قبد
 اإلصبلحي اؼبقاؿ عن تطور بل و األديب، اؼبقاؿ عن تطور وقد, اعبزائرية القّصة بو بدأت الذي األوؿ البدائي
 الّصورة فإف القصة لبداية األوذل البذرة ىو القصصي اؼبقاؿ كاف إذا "الحقا، ليقرر ولكن. األوذل بالّدرجة

 الّنص ىذا طبع وقد" عائشة" ىي ظهرت قصصية صورة أوؿ اعبزائرية، وأفّ  للقّصة اغبقيقية البداية ىي القصصية
  1928"1عاـ وذلك "وتبشري دعاية إذل حاجة يف اإلسبلـ" بعنواف الزاىري  سعيد  حملمد قصصية ؾبموعة ضمن

 الّت اؼبثرية القصة تلك اعبزائر ىي يف الّنثر عرفها قصصية ؿباولة أّوؿ أفّ  فيؤّكد  مرتاض، اؼبلك عبد الدكتور أّما
 " 1925 عاـ اؼبنشور " الزّاىري للسعيد والّرشيد فرانسوا " قصة يقصد  وىو,اعبزائر جريدة يف نشرت

                                                           
 53القصة اعبزائرية القصرية ص. عبد اهلل الركييب .د. 1
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 نشرهتا الّت "البؤساء على دمعة" قّصة ىي منشورة قّصة أّوؿ أفّ  أقّرت فقد "بامية أديب عايدة " الدكتورة أّما
 1926.1 عاـ أكتوبر 28و 18 يومي الّصادرين عدديها يف الشهاب جريدة
 :يقوؿ حبيث عائشة ىو القصصي اؽبيكل ما حد إذل مسّ  الذي الّنص أفّ  إذل حلي ابن اهلل عبد األستاذ ويشري
 ما حد إذل سبسّ  الّت الوحيدة احملاولة فهي القصصي، لئلطار استخدامو عن عاّمة بفكرنا سبّدنا  عائشة وؿباولة
 على داؿ وىذا الزّاىري، السعيد ؿبمد كتاب صبعو ما مّست الّت الوحيدة أهّنا هبذا يقصد وىو, القصصي اؽبيكل

  :قائبل آخر موضع يف يبنّي  وىو القصرية القّصة فن يف بإدراجو يسمح ما على يتوفر دل "عائشة " نص أفّ 
 العربية للقصة األوذل الّلبنة وضع الذي الرّائد ىو حوحو رضا أضبد الكاتب أفّ  فيها جداؿ ال الّت األوذل اغبقيقة"

 كاتبا سنوات عشر عن تقل ال مّدة عبأىا ربّمل الذي الوحيد الكاتب أنّو ىي الثانية اعبزائر، واغبقيقة يف اغبديثة
 2" كتاهبا من القصة فيو خلت زمن يف ,ومرتصبا ,وناقدا

 يبكن الركييب اهلل عبد وكذلك، حلي ابن اهلل وعبد مرتاض، اؼبلك عبد أعماؿ على االعتماد خبلؿ ومن ىنا إذل
 :اعبزائر يف القصة تطّور يف التالية اؼبراحل سبييز
 .النص أثقاؿ ليحدّ  الوصف إذل كثريا يبيل فيو الكاتب كاف حيث :القصصي  اؼبقاؿ مرحلة :أوال 
  للواقع اغبريف الّنقل إذل واؼبيل اغبديث على االىتماـ  انصب:ثانيا
  القّصة وغري القّصة من مزيج عن عبارة القصصي اؼبقاؿ  كاف :ثالثا
.  واغبكاية واؼبقامة والرواية اؼبقالة من خليط  أنّو :رابعا

 خصبة ماّدة اعبزائريني للقّصاصني فأعطت األدبية، األقبلـ معها وانفجرت التحريرية الّثورة وانفجرت
 وعن واألبطاؿ اجملاىدين، عن اغبديث قصصهم يف نلمح فصرنا ومتنوعة، جديدة موضوعات ؼبعاعبة دفعتهم

 الثورة فضائح وعن ضّد العدو، وصموده الّشعب كفاح وشجاعتها، وعن الّثورة يف اؼبرأة مشاركة وعن انتصاراهتم
 3. واؽبجرة واػبونة واالستعمار

 

                                                           

فنوف النثر األديب يف اعبزائر :عن عبد اؼبالك مرتاض ) 64الفن القصصي يف األدب اعبزائري اؼبعاصر ص.  شريبط أضبد شريبط 1.
 (163_162 ص1954,1931

 39القصة العربية اغبديثة يف ش اإلفريقي ص, ابن حليي عبد اهلل . 2
 1984اؼبؤسسة الوطنية للكتاب اعبزائر .  حّت االستقبلؿ 1954أدب النضاؿ يف اعبزائر من سنة , أنيسة بركات درار . 3
 .186ص.
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 ارتباط إنّو ومطاؿبو، البسيط اإلنساف بواقع وتلتـز الّساعة قضايا تعاجل الّت الواقعية القصصية فنشأت
 عن تعرب جديدة مضامني وظهرت وشرفو، وكرامتو ببلده ربرير سبيل يف يضّحي الذي اؼبناضل الشعب بواقع الّقصة

ثل اإلنسانية قيم
ُ
 والتضامن األخوة وروح اعبماعي التفكري و النضاؿ وأصبح قبل، من القصة يف تكن دل الُعليا واؼب

 .القصة يف بارزة ظبات
 ىذا. فنيا تعبريا وتعرّب عنو  بو، فتصوره الفناف إحساس لعكس الثوري الواقع إذل الّثورية القّصة اذّبهت

 اعبزائري الشعب نضاؿ ليكتبوا عن اغبماس األدباء يف وفّجر القّصة كّتاب أقبلـ على نفسو فرض الذي الواقع
 و :"ثائرة نفوس" ؾبموعتو عن وباػبصوص الّثورية القصص واقعية معرّبا عن الرّكييب اهلل عبد الدّكتور ىذا يف ليقوؿ.

 فيها، يقوؿ أف يستطيع ال ولكن يشاء ما فيها يقوؿ أف للّناقد يبكن قد اجملموعة ىذه ىنا، أفّ  أقّرىا الّت  اغبقيقة
 1.الواقع صميم من ألهنا

 " الطعنات" ىدوقة، البن" السبعة األشعة" مثل القصاصني من جملموعة كثرية قصصية ؾبموعات وظهرت
 دودوا،  ألبوا العيد "الزيتوف حبرية" ونيسي، لزىور "الناّعم الّرصيف" وطّار، األسبوع للطاىر ىذا يعودوف والشهداء

. "للرّكييب ثائرة نفوس"
 :الجزائرية للقصة الثوري المسار-2

 مثل العريب الوطن أقطار بعض يف وغريىا اعبزائرية القصة بني الّثوري اؼبسار يف كبري شبو ىناؾ كاف
 واللييب منها اعبزائري العربيني الّشعبني ؼبواجهة تصويرنبا خبلؿ من وذلك بعمق، معها تعاملت الّت الّليبية القّصة
 ؼبواجهة تصويرىا مواجهة يف كبري دور للقّصة فكاف ليبيا، يف وااليطارل اعبزائر، يف الفرنسي االستعمار من لكل

 .االستعمار
 اغبب يف العشاؽ حكاية ىو الّشرسة الفرنسية األوذل اغبملة نتائج فيو انعكست قصصي عمل أّوؿ ولعلّ 
 أبو الدكتور األستاذ وحققها 1849 كتبها سنة والذي مصطفى األمري يدعى الذي إبراىيم حملمد واالشتياؽ

 وأمبلؾ أمبلكو استنزؼ الذي االستعمار من معاناتو كاتبها صّب فيها وقد 1977 ونشرت اهلل سعد القاسم
. 2الثورة مع ُولدت قد العربية باللغة خاصة الناضجة الفنية اعبزائرية القصة أف بيد أسرتو،

                                                           
 24_23ص , 1982اعبزائر (ش و ف ت ). للركييب,  جملموعة نفوس ثائرة 2من مقدمة الطبعة  . 1
 20_19 دار األمة للنشر والتوزيع ص2009ط(القصرية والطويلة)دراسات يف القصة اعبزائرية, عمر بن قينة.د . 2
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 تزاؿ وال كانت العبلقة ىذه كوف تأكيد، إذل وبتاج شيئا يعد دل بالثورة التحريرية اعبزائري األدب عبلقة إف -
 الكلمة تقولو ما أصبل ذاتو من لينفث قلمو سّخر قد والدـ، والروح باألرض اؼبمتزج ىذا اعبزائري ،فالكاتب

 .جبميلو الوطن ؽبذا اعرتافا
 فقد الشكل، يف أثرىا عن يقل ال ؼبا القصة مضموف يف التحريرية الثورة أثّرت فقد اؼبضموف، مستوى وعلى

 الشعب صمود وصف فكثر الواقع، استلهمت جديدة موضوعات وخّلفتها اإلصبلحية اؼبوضوعات تقّلصت
 بعد مرحلة ما ففي1االجتماعية، اغبياة عن والتعبري اؼبناضلني بطوالت وتصوير اؼبستعمر قوى أماـ اعبزائري

 أبرز ومن غريىا، من أكثر االجتماعية  أصبح االىتماـ باؼبوضوعات 1962) عاـ بعد أي)االستقبلؿ 
وبعد .... ، ومعاناة الغربة، التهميش والعنصرية معاناة األطفاؿ اليتامى وضياعهم الفقر، :قبد اؼبوضوعات

 إذل ؽبم ودافعا اعبزائريني األدباءفإنّو إذا كانت اغبرب التحريرية عامبل اهبابيا يف تطوير بناء القّصة الفّن لدى 
 بعض يف يتمثل آخر أثرا اغبرب ؽبذه  اآلخرين، بتجارب واالحتكاؾ رفيعة عربية قصصية مباذج على اإلطبلع
. الفّن الضعف

 إحساسو يبليو وطّن وبدافع اؼبعارؾ بتصوير كبريا اىتماما اعبزائري القاص اىتم فقد :السليب التأثري       أما
 االلتزاـ ىذا أدى وقد الفرنسي، االستبداد مقاومة يف اؼبستميت ونضالو الشعب، كفاح بتصوير وااللتزاـ الواجب

 الّتشويق عنصر أو الرتكيز وغياب قصة واحدة يف السنني من عشرات كضغط الضعيفة الكتابات بعض بروز إذل
 اؼبرحلة، ىذه ُكتاب بعض لدى الواقعية والكتابة االلتزاـ فهم سوء إذل ىذا أسباب تعود  وقد2.األحداث وتزاحم

مبوه،  ؼبراحل حقيقيا وتصويرا للحدث أمينا يكوف نقبل أف يعدو ال عندىم فهو الواقعي، األدب يستوعبوا دل فبّن
 بتصويرىا، الكتاب وولوع اغبرب، تأثري إذل فعزتو الضعف ىذا مظاىر أىم نور سلماف الدكتورة ػبصت وقد

 وتكرير واؼبباشرة السطحية يف الوقوع إذل األحياف من كثري يف يقود تفصيلي بأسلوب جوانبها كل عن والتعبري
 عن فغاب مبدعني، منهم أكثر بلغاء عقائديني كتابا القاصني جعل فبا واؼبواقف، وتشابو الشخوص اؼبواضيع
 .والشرح التفسري يف وغرقوا اؼبفاجأة عنصر قصصهم

 االستعمار على وركزت جدية قضايا وعاعبت ومضمونا شكبل كبري حد إذل تطورت القصصية الصورة إف
 علي حملمد " الشهيد " قصة يف ذلك تقرأ مثلما االجتماعية، والفكرية واؼبشاكل اؼبادية وآثاره ـبالفاتو وكذا وأعوانو

 بو اؼبناجدة الزاوية من بل التعليمية الزاوية من ال الدين عن القصصية الصورة يف بعد فيما اغبديث اؼبيزايب، أصبح

                                                           
  16ص. 1682الشركة الوطنية للنشر والتوزيع اعبزائر , دخاف من قليب,اؽبادي لعبيدي يف تقديبو للمجموعة القصصية  .1
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 ؾبموعتو "يف حوحو رضا أضبد يعاعبها كما بالدين من التحدث اغبقيقية الدوافع وإخفاء ، باأللقاب والتظاىر
 ) الدّكاكني يف اغبّجاج حديث)صوره يف عاشور بن أضبد بشرية و مباذج

 واالستعمار، واؽبجرة البؤس، وأسباب والسياسة، األدب موضوعات القصصية الصورة عاعبت كما
 اجمليد لعبد وسوزاف الواقع، صميم ومن ، "األبيض والّدب الرجل "يف نقرأىا اؼبواضيع ىذه ومثل واالستغبلؿ

 .الطفولة وذكريات والقرية الطبيعة عن موضوعات العريب ؿبمد إلظباعيل الشافعي، ونقرأ
 إذل افتقارىا من الرغم على والكتاب األدباء، بو أحس الذي الفراغ ملئ يف فاعبل دورا القصصية الصورة     لعبت

  الفنية اؼبعاعبة
 الكتاب من طائفة برزت فقد اػبمسينيات وأوائل األربعينيات أواخر يف اعبزائرية للقصة الفعلي التطور بدأ

 موضوعات :أنبها عدة قضايا عاعبوا وقد ، القصصية واؼبقاالت الصور قبل من كتبوا اّلذين إذل إضافة اعبدد
 الذي حوحو رضا أضبد الكّتاب ىؤالء أبرز ومن الحقا، ذلك يف وسنفصل ..... نفسية واجتماعية و عاطفية

 القصص أغلب يف جلي بشكل ذلك ظهر وقد ,عناء من عنها ينجم وما اغبب دبشكبلت كبريا اىتماما اىتم
 مع عبلقاتو وحي ومن اليومية اغبياة واقع من موضوعاتو الكاتب استمد " الوحي صاحبة " ؾبموعة ربملها الّت

 تصوير يف النمطي الطابع عليها غلب وقد اػباصة، الذّكريات من قريبة هبعلها فبا فيها طرفا الغالب يف وكاف الّناس
 زمنية لفرتة تؤرخ ىامة أدبية وثيقة منها هبعل ىذا وكل اللغة، استعماؿ و العرض يف الّتقليدي والّسرد الّشخصيات

 1.اعبزائري أدبنا يف وتطّورىا القّصة نشأة مراحل من ىامة مرحلة وسبثل وفنية، اجتماعية معينة
    وغضبو، انفعالو حاالت ويف وشعوره وعاطفتو اإلنساف أدب مستوى إذل حوحو كتابات رضا وصلت       فقد

 يسفح دل حوحو لو رضا بأف أجـز أكاد" مرتاض اؼبلك عبد فيو قاؿ حّت الّنفسي، الّتصوير يف بارعا كاف فلقد
 مطمئنوف وكبن إذف نقر اآلف أف علينا فليس .... اعبزائر يف األوؿ القصة كاتب ألضحى الفرنسيوف الطاىر دمو
 2".منازع ببل اعبزائر يف لؤلقصوصة رائدا يعد أف الشهيد، الكاتب ىذا إذل

: أنبها  العوامل من جملموعة وفقا ذلك بعد تطورت وقد الفنية، القصة بواكري ظهرت الثانية العاؼبية اغبرب وبعد
 إذل اؼبلّحة ودعوهتا واالندثار، الّضياع من العربية الّلغة إنقاذ على اعبزائرينّي  اؼبسلمني العلماء صبعية حرص :أوال

 .العصر روح عن لتعرّب  عليها اغبفظ

                                                           
 35ص.(دوف طبعة)  1981الشركة الوطنية للنشر والتوزيع اعبزائر .أضبد منور قراءات يف القصة اعبزائرية  . 1
 184 ديواف اؼبطبوعات اعبزائر ص1954.1931عبد اؼبلك مرتاض فنوف النثر األديب يف اعبزائر   . 2
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 اغبركة بني قائما كاف الّصراع وىذا الفرنسية، اغبكومة عن فصلو وضرورة اػبرافات، من الّدين ربرير ضرورة :ثانيا
اغبركة اإلصبلحية، وبني االستعمار  ىذه جانب إذل األدب فوقف اإلصبلح، وأعداء االستعمار وبني اإلصبلحية

 من ىذا يؤيّدىا مستمدا موضوعاتو (أي اإلصبلحية(فوقف األدب إذل جانب اغبركة  األوذل. وأعداء اإلصبلح
 الّناس قلوب إذل وتقريبو بالدين التمّسك إذل صبيعها تدعوا القصصية، والصور القصصية اؼبقاالت فظهرت الصراع،

 أدبية صورة يف اإلسبلمي الّتاريخ لبعث القومي الرتاث إحياء على كذلك اغبركة فصيحة، وعملت عربية بلغة
 والعريب الديّن للقصص أبوابا وزبّصص واغبديث، القدًن العريب الّشعر من مباذج صحفها يف تنشر فكانت جديدة،
 ساىم اّلذي األمر وبعده، االحتبلؿ قبل اعبزائر تاريخ بدراسة االىتماـ إذل ذلك إذل إضافة تدعوا وكانت القدًن،

 وصبعية ،1926بالعاصمة (الرتقي نادي (منها كشفية ومنظمات دينية، صبعيات ثقافية و نوادي تأسيس يف
 ؿبي صبعية اؼبزىر، صبعية منها كثرية صبعيات فأنشأت الثورة، قياـ حّت الدعوة ىذه واستمرت األدب، إخواف
 1.اعبزائري  الوتر وصبعية بالبليدة التقدـ ونادي بقسنطينة، الفن الدين
ثل باألخبلؽ القويّ  والتمّسك القومي، الشعور وإيقاظ ،األدب تشجيع ذلك كل من اؽبدؼ كاف وقد

ُ
 العربية واؼب

  .اإلسبلمية
.  فقط شعرا ليس األدب أف من روحها وتنمية اللغة تأصيل يف القصة فضل إدراؾ :ثالثا
 تطور فقد ربريرىا، إذل والدعوة وتصوير ظروفها اؼبرأة عن اغبديث خبصوص الّتزمُّت واحملافظة نظرة تغيري :رابعا

. القصصية الكتابات معظم يف أساسية كشخصية اؼبرأة وبرزت التقاليد ىذه على وانتصر اجملتمع
 التحريرية الثورة عامل) وىو القصة كتابة إذل األدباء العلماء و دفع الذي القوي العامل ننسى أف  وال يبكن

 القرف، ىذا من1954سنة   من نوفمرب يف و اندلعت العظمى اعبزائرية التحريرية بالثورة اهلل جاء فلما  ( الكربى
 أىلو مع ؽبم وكاف مقاـ العريب الوطن يف ؽبم وكاف ويف كّل أرجائها، األرض من أصقاع يف اعبزائريوف وتشتت
فأنشئت  وجهة وجهة حركتها ويتابعوف خبطوة خطوة مسريهتا و يرتقبوف للقـو يقرؤوف أخذوا واختبلط، امتزاج
 2 .شيء كل قبل اعبزائرية بالثورة التعّرؼ بدافع القصة يف يعاعبوف اؼبهاجرين ىؤالء من طائفة

 اغبرية أجل من خاضها الّت اغبرب وعن اعبزائري، الشعب نضاؿ ليكتبوا عن اغبماس األدباء يف الثورة ففجرت
 .واالستقبلؿ
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 .اغبدث مع تنمو ال ثابتة شخصيات:خامسا
 إصبلحية ألىداؼ واإلرشاد بالوعظ احململة اػبطابية النربة :سادسا

 : ىو كما الحدث برسم االىتمام يكمن وفيها :القصصية الصورة مرحلة- (2
  اغبدث مع فيها تتفاعل ال بطريقة ثباهتا ويف ذاهتا يف الشخصيات رسم -
 واضح إسقاط يف الكاتب أفكار عن يعرب اغبوار -
 واعبزئيات التفاصيل ذكر فّن باالستطراد الرتكيز عدـ -
 ربليلو دوف الواقع وصف ، الوعظ ويسيطر اإلوباء يف ىبتفي السرد -
  القديبة القوية والرتاكيب الطويلة واعبملة  اؼبرتّسل األسلوب اعتماد -

 :االجتماعية القصة مرحلة 3)-
 القصة وبث " حلي ابن اهلل عبد " األستاذ وماداـ 1956 إذل 1947 من " حوحو رضا من يبثلها وأبرز 

 ما وال اجرتار ضرورة فبل اؼبذكورة، رسالتو يف الكفاية فيو دبا الوطن خارج اؼبكتوبة أو اؼبناضلة والقصة االجتماعية
 . بشأهنا قيل
 إذل القصة كتابة يف الرّيادة نسب قد الذي " خرايف صاحل  "األستاذ إذل النشأة ربديد يف الباحثني آراء إذل نعود
 ىذه يف لرمضاف أخرى و ريادة :ضبود رمضاف  "عن يقوؿ آخر كتاب ويف كتاب، يف مرة اعبيبلين عابد بن ؿبمد

 .اعبزائري األدب يف القّصة كتابة جرب من أوؿ فهو الفّت، العشرينات بعنواف يف نشرت الّت القصة
: الّتأخر والّضمور عوامل-3

 بالسمات اؼبتميزة الفنية والقصة األوذل بداياهتا يف الفنّية اعبزائرية القّصة مستوى تفصل بني الّت اؼبسافة إف
 يعود  ظهورىا تأخر يف والواقع شاسعة مسافة ذلك بعد جاءت الّت الدارسني معظم لدى عليها اؼبتفق واػبصائص

 الكاتب أعلنها واالجتماعية الّت السياسية األوضاع خاصة اعبزائر يف العربية بالثقافة أحاطت وظروؼ أوضاع إذل
 صبعية على ينتموف اؼبرحلة ىذه كتاب معظم إف ومضمونا، شكبل اؼبتدىور واقعو لتّيار فبثبل إنتاجو فجاء اعبزائري،

 فأصبحت العربية، واللغة اإلسبلمي الدين يف اؼبتمثلة اعبزائرية الشخصية اؼبقومات على اغبفاظ يف اؼبسلمني العلماء
 الشعراء يستطع ودل القصة، دوف بالشعر عهدىا أوؿ واىتمت األديب اإلبداع حركة ؿبور ىي اإلصبلح فكرة

 من لكل النشر أبواب تفتح العلماء صبعية جعل فبا للواقع، اغباظبة للتطورات اعبدلية العبلقة عبء ربمل دبفردىم
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 صبعية واستطاعت القصة فظهرت والتوجيهية، الدينية اإلصبلحية أىدافها من شيء األديب أسلوبو بو توظبت
 1.القومية مقاصد زبدـ أغراض كبو مسارىا توجيو الروحية وسلطتها الوطنية بقيمتها العلماء

 نضيف وال اآلف، عليو ىو ما إذل وصلت حّت سلكتها الّت احملطات تتبع إذل وبيلنا اعبزائرية القصة عن فاغبديث
 الّت اؼبنهجية اػبلفية ىذه عن دبعزؿ يؤسس أف ينبغي ال الذي موضوعنا لو يشهد ما بقدر الوقعة ىذه يف جديد

. البحث يتطلعها
 أكاديبية دراسات جانب إذل اعبزائر يف العربية القصة دبوضوع أحاطت قد التارىبية التوطئات من كثريا إف  

 الدارس لوال أف و الركييب، مرتاض اؼبلك كعبد ـبتصني أساتذة قبل من ومضموهنا شكلها حوؿ سبحورت أخرى
 من أو اؼبضموف حيث من سواءا مبلؿبها على الوقوؼ كبرية يف صعوبة هبد ال ألطوارىا واؼبتتبع اعبزائرية للقصة
 كبريا اىتماما لقي  الذي"لشعرا"آخر  جبنس قورنت ما إذا اعبزائري األدب يف متأخرة نشأت كوهنا الشكل حيث

 اّل  ارتباطا مرتبط كونو الشعر جنس األذىاف ىو يف منبثقا كاف الذي األدب مفهـو يف الثقافية اؼبؤسسات قبل من
 2 .القديبة العربية بالبيئة شعوري

 االستعمار ظن فقد التدىور، من درجة ببلدنا بلغت السياسية فقد لؤلوضاع نظرا أنو، نرى وأيضا
 احتبلؿ على قرف دبرور للميبلد 1939 سنة احتفل أنو حّت القومية، شخصيتنا على سباما قضى انو الفرنسي
 .اعبزائرية والقومية اعبزائري الوطن لفكرة هناية االحتفاؿ ىذا وغدا اعبزائر،

 الوضع عن أدؽ تعبري و أحسن ذبد فبل آنفا إليو اؼبشار اعبزائر يف العربية الثقافية النهضة تأخر عن أما
 األمينّي، شعبا من اؼبسلمني إخواننا من قبعل أف  أردنا:يقوؿ حيث سارتر بوؿ جوف "كتبو ما اؼبتخلف، الثقايف
 متطلبات ولكن ..."لغتنا استعماؿ عليهم كبـر دل لو يهوف األمر كاف وقد %80 األميني اعبزائريني عدد ويبلغ
 أجنبية لغة اعبزائر يف تعترب العربية اللغة أف اؼبستعمرين، حيث  على التاريخ طريق سد وباوؿ أف االستعمارية النظم
 وليس بالفعل، ال بالقوة إال مكتوبة لغة تكوف أف على كّفت ولكنها هبا يتحّدثوف يزالوف ما أهنم و1830   منذ
 الّدين رجاؿ زبتار وىي و التشّثت التجزئة يف تبقهم لكي العرب دين صادرت قد الفرنسية اإلدارة فإف شيء ىذا

 عدـ على ربرص إهنا الناس، بني تفرؽ  الّت اػبرافات أنواع أحط على حافظت وقد عمبلئها، بني من اإلسبلمي
 جنسية من كبري وفيلسوؼ مثقف بشهادة حية صورة ىذه وتعد3اإلقطاع، معتقدات على وربافظ الثقافة انتشار

                                                           
 32_31ديواف اؼبطبوعات اعبامعية اعبزائر ص.االلتزاـ يف القصة اعبزائرية اؼبعاصرة .أضبد طالب  .1
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 األمية انتشار يف األقوى يكن دل إف قويا، عامبل كانت االستعمارية السيطرة تؤكد أفّ  فرنسي، وأصل فرنسية
 والعلمي، الثقايف التقدـ طريق يف أوذل وعقبة واعبهل
 جديدة نقدية حركة القرف ىذا من األوؿ النصف خبلؿ اعبزائر يف األدبية الساحة تعرؼ دل: والرتصبة النقد ػ ضعف

  :أنبها عوامل عدة إذل ذلك ويعود التسمية هبذه
 أو بالعربية سواءا اؼبثقفني من أنفسهم اؼبتنورين وأيضا ،التقليدي االذباه وسياسة االستعماري،  القمع

 ضد مورست الّت اإلقصاء سياسة وانتهاج العداء بسبب غريه قبل السياسي اجملاؿ على اىتمامهم انصب الفرنسية
 .والفرنسيني األتراؾ قبل من العربية اللغة

 الصحافة ظهرت نسبيا فقد مبكرا كاف ظهورىا أف رغم والنقد لؤلدب يكفي دبا مشّجعا دورا تلعب دل :الصحافة 
 أما اؼببشر، جريدة وىي 1847 سنة الكولونيارل التوجو وذات بالعربية واؼبكتوبة االحتبلؿ من بالفرنسية اؼبكتوبة
 اغبركة وؾببلت جرائد وطبع الدينية الكتّيبات بنشر اىتمت فقد ضعيفة، لكوهنا فزيادة النشر غبركة بالنسبة

 وكانت بالفرنسية اؼبثقفني يف واضح بشكل فصل قد االستعمار من اؼبوقف أف ويبدو األوذل، بالدرجة اإلصبلحية
 األديب النقد من االستفادة من يبكنهم دل الذي األمر العربية، عرب يعرفوف ال فبن األعم الغالب يف األوذل الفئة

 مقدمتهم ويف اإلصبلحيني النقاد من ؾبموعة خبلؿ من اؼبسلمني العلماء صبعية جرائد يف النقد الفرنسي، وذبسيد
 وؿبمد رضباين، الرضباف وعبد بكوشة، وضبزة ذياب بن وأضبد منصور، بن الوىاب وعبد اإلبراىيمي، البشري الشيخ

 1.فقط األديب اؼبقاؿ على جهودىم ركزوا ىؤالء أف حوحو وغريىم غري رضا و اعبيجلي
 اؼباضي، القرف هناية منذ الشاـ منطقة يف كما األجنبية، اللغات عن الرتصبة كبو تتجو حركة نشهد دل ػ  و ىكذا

 ضربو الذي اغبصار بفعل اعبزائر إذل يصل دل العربية، البلداف من غريىا يف أو اؼبنطقة ىذه يف ترجم ما وحّت
 .الببلد على االستعمار

 نظرة إليها ينظر كاف فقد الغربية، اغبضارة أحضاف يف اؼبرأة سقوط من إضافة إذل األسباب ال ننسى  اػبوؼ
 الغزؿ، شعر بوجود تسمح ال آنذاؾ والبيئة القصة، يف اؼبرأة عنصر أنبية مدى نعرؼ وكبن واحملافظة، التزمت
 الصورة كتبوا الذين بالرجل وحّت اؼبرأة وعبلقة اغبب موضوعات تعاجل أف أدبيا صنفا تكن دل الّت بالقصة فكيف

 مستعارة بأظباء يوقعوف كانوا وإمبا اغبقيقي اظبهم ذكر على هبرؤوا دل اؼبوضوعات ىذه مثل وعاعبوا القصصية

                                                           
كلية األدب والعلـو اإلنسانية القسم .رسالة قدمت لنيل شهادة اؼباجستري.النقد األديب اغبديث يف اعبزائر .ابن قربن عبد اهلل  . 1

 1987فؤاد مرعي  سنة .د. إشراؼ .جامعة حلب سوريا .اللغة العربية 
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 تعرض وعندما1.رشيد وىو مستعار باسم القصصية صوره يوقع كاف اعبيبلرل الذي العابد ؿبمد يفعل كاف مثلما
 يف التفكري اؼبستحيل من كاف  :جيلو  إذل بالنسبة أنو ذكر اعبزائري األدب يف اغبب موضوع إذل ديب ؿبمد

 2.اغبب عاطفة عن اغبديث
 على اؼببدعني يساعد ال الصحافة وأسلوب اإلصبلحية، اغبركة يساير الذي األدب تشجع كانت الصحف ػ إف

 .أدبية وجهة وتوجيههم الكتابة أسلوب تطوير
 اؼبشرؽ إذل كتاهبا بعض ىاجر أف بعد إال تتطور دل فهي األمية، انتشار إذل كذلك يعود ببلدنا يف القصة ػ تأخر
 .ويتذّوقو إنتاجهم يقرأ من وجدوا كما ؽبم متنّفسا اؼبشارقة صحافة يف فوجدوا العريب
 ؾباؿ يف قيمة لو وتصبح تأثريه، لو فيكوف ومضمونا، شكبل القصة يوجو متفحصا دارسا ناقدا قبد نكاد ػ و ال

 يف ملحوظا دورا تلعب دل الّت النقدية والدراسات القصصية النماذج بعض إال ؿبدودة كانت الرتصبة وحّت األدب
 إنو االحتبلؿ منذ السائد ىو عاـ بشكل الشعيب واألديب الشعيب القصص إف ودراستو، القصصي بإنتاجنا التعريف

 العربية البطوالت قصص فكثرت الرظبي، األدب تاريخ يف فراغا  ترؾ :ونقدا ونثرا شعرا أحاسيسو عن اؼبعرب
 3.واػبرافات واألساطري

 جنس أوؿ أنبتت إذ اػبصبة الرتبة دبثابة كانت فإهنا سلبية، صفات من التقليدية الثقافة ؽبذه ما ورغم
 .القصرية اعبزائرية القصة وىو أديب

 بالّدارجة أو بالفصحى منها كتب ما سواء العربية والبطوالت القدًن، العريب القصص الستلهاـ كاف وقد
 الرغم فعلى اؼبرحلة ىذه يف النقدية الساحة  فأّما.اعبزائرية القصة نشأة يف تأثريه يف ، القومي الرتاث بعث يف أثره
 الدراسات من خاليا ظل اؼبيداف األديب، فإف النقد اؼبستوى تبلغ ال آراء من واجملبلت اعبرائد بعض ربملو فبا

 تتبع علمية قصور عن قبم العجز ىذا أف شك وال اؼبرحلة، ىذه يف القصة تطور على ساعد فبا اعبادة النقدية
 والشرؽ الغرب سبقنا الّت القصرية للقصة بالنسبة وخاصة السريعة، الفنية الظواىر تطورات غبركة باألدب اؼبهتمني

 على ىيمن الذي الفكري اعبمود ربريات يف كبري لدور واجملبلت الصحف تكوف وقد بقصرية، ليست بفرتة إليها
 حّت الفرنسية، الرقابة تعشق من تلتفت دل وتسرتىا ومراوغتها تلميحها، رغم لكنها الزمن، من فرتة الثقافية اغبياة

                                                           
, ديواف اؼبطبوعات اعبامعية .ؿبمد صقر./ د.تر, (1967_1925)تطور األدب القصصي اعبزائري , عايدة أديب بامية 1

 306ص,1982اعبزائر 
 307اؼبرجع السابق ص .2
 50ص ,1983اعبزائر , الدار العربية للكتاب , القصة القصرية اعبزائرية اؼبؤسسة الوطنية للكتاب ,  عبد اهلل الركييب3
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 صبعية ؾبلة النطاؽ واسعة الشهرة نالت الّت اجملبلت أىم ومن صدورىا، فرتات من أطوؿ كانت تعطّلها فرتات إف
 وفصاحة لغوية عناية من أحاطت  ؼبا " الثّانية البصائر " ، و"األوذل البصائر "، "الشهاب ؾبلة" اؼبسلمني العلماء

 1.اإلصبلح إذل والدعوة واعبدية بالصدؽ اؼبتسمة نظراهتا عن فضبل األسلوب يف
 اؼبشرؽ مع الثقافية الصلة قويت فقد الثانية، العاؼبية اغبرب بعد جاء الذي الثقايف الوعي ىذا ولعل

 بشكل وللخطاب عاـ، بشكل لؤلدب السلفية النظرة تغيري يف أثر االنفتاح ؽبذا وكاف والوفود بالبعثات العريب،
 تلك عن ابتعدوا حبيث ذباوزية بنظرة األديب اعبنس ىذا اقتحاـ اعبرأة من بشيء وباولوف فقد كاف الكتاب خاص
 الكتاب مشاعر الثقافية االنتفاضة ىذه ىزت أف فكاف الشخصية وظبات فيها، يغيب الّت السكونية الرؤية

 طرح جديد جيل ظهر وىكذا اؼبغلقة، النمطية دائرة من إثرىا على خرجوا جديدة بديناميكية لتمدىم اعبزائريني
 مقاالت ؽبا خصص من أوؿ وىو حوحو رضا أضبد تبناىا الّت اؼبرأة كقضية الفرتة تلك لتطرح كانت ما قضايا
 كما األماـ إذل خطوات ىبطو أف هبب اعبزائر يف القصة فن بأف اقتنعوا أف بعد وآخروف ونيسي زىور مث منفردة

 مقاال ينشر أف إذل  حوحو برضا أدى الذي اعبزائر يف القصة فن عن ىبتلف الوعي ىذا اؼبشرؽ،ولعل يف عليو
 2. عاـ بشكل باألدب النهوض أجل من القصة بكتابة يهتموا أف الكتاب من فيو يطلب البصائر جبريدة

 جديد تقتضي فن وألهنا القصة ظهور تأخر وجد، إف نذكره دل فبا وغريىا األسباب ىذه لكافة ػ فنظرا
 بني متأرجحة بطيئا فبل غزو أف تنموا مبوا وثقافيا، اجتماعيا جديدا ؿبيطا. وازدىارىا تطورىا عن فضبل نشأهتا

 .التجديد رياح تطاؽبا أف قبل أخرى تارة القصصية والصورة القصة وبني اإلصبلحي، واؼبقاؿ القصصية
 :العوامل المساىمة في الظهور والتطور-4 

 جوىرىا يف كوهنا اؼبنهجي الرتتيب ضرورة تقتضيها طريقة سوى ليس العوامل ىذه بني الفصل يعد
 .ذاؾ أو العامل  بأسبقية القوؿ معو يصعب ما اؼبتبادلني والتأثري التأثر من فيها وبدث متشابكة مرتابطة
 بقية فيو انصهرت الذي العاـ اإلطار ذاتو الوقت يف وكانت عامبل كانت الوطنية، اغبركة أف لنا يبدوا ولكن

 حولو وسبحورت العوامل
 :الوطنية اغبركة •

 وظهرت التنظيم كبو زبطو فأخذت والنضج التبلور يف الوطنية اغبركة أخذت القرف ىذا عشرينات منذ
 الشيوعي اغبزب مث ، 1931 اعبزائريني اؼبسلمني العلماء صبعية مث ،1926 "أفريقيا مشاؿ بنجم  "بدءا األحزاب

                                                           
 32ديواف اؼبطبوعات اعبامعية اعبزائر ص,االلتزاـ يف القصة القصرية اعبزائرية اؼبعاصرة , أضبد طالب  .1
 15_14دار القصبة للنشر ص, مكونات السرد يف النص القصصي اعبزائري اعبديد ,عبد القادر بن سادل  .2
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 الذي السياسي النشاط عن النظر وبغض ،1944 واغبرية البياف أحباب مث ،1937 الشعب حزب مث ،1936
 القوؿ يبكن أو عميقة، وحضارية ثقافية أبعاد وراءه ىبفي السياسي الوجو أف إال األحزاب ؽبذه األوؿ اجملاؿ ىو
 جردا نورد أف األحسن من ونرى السياسي البعد يف تتجلى أف الظروؼ حكمت والفكرية، الثقافية الظاىرة أف

 النشاطات لسائر الرئيسي العصب كانت أهنا نشك ال والّت الوطنية اغبركة هبا مرت الّت التارىبية احملطات ألىم
 .1914 سكيكدة ؼبوانئ اإلمكانية اغبربية البواخر قصف ،1908 االشرتاكي للحزب اعبزائرية الفيدرالية كإنشاء

 :الصحافة دور •
 ذلك ولكن والسياسة، لئلصبلح األولوية وأعطت لؤلدب، كبري اىتماما تعر دل الصحافة أف فيو الشك فبا

 وظيفة بوصفو إليو ينظر كاف النشاطات من كغريه األدب ألف األوذل األدبية احملاوالت احتضنت أهنا ينفي ال
 عن فنيتو فضبل باألدب أف العناية ذلك مع لنا ويبدوا الغرض، ؽبذا يوظف أف وهبب الوطنية القصة زبدـ ووسيلة

 اؼبستوى معربة جريدة ثالث كانت "اؼببشر "فجديدة مبكرا اعبزائر يف العربية الصحافة لظهور نظرا كافية تكن دل
 1847.1 عاـ صدرتا إذ اؼبصريتني التنبيو والوقائع " بعد العادل

  ويبكن األحزاب وتعدد الوطنية اغبركة نضج بفضل اػبصوص، وجو على العشرينات منذ الصحفي النشاط وازدىر
 هنضة كتابو يف اعبزائر يف العربية للصحافة مفيدا فصبل أفرد الذي ،"مرتاض اؼبلك عبد" الدكتور مع تقرر أف

لن هبد  اعبزائر، يف اؼبعاصرة عاـ، والثقافية، بوجو األدبية النهضة يدرس من إف ،اعبزائر يف اؼبعاصر العريب األدب
 2. و اغنائها اعبزائر يف األدبية النهضة إذكاء على بعيد أثر ذات كانت العربية الصحافة من أف يقرر بأف

 اؼبسعى ذلك يباثل ما نر دل بالذات، القصرية القصة وترصبة باألدب، الشامية الصحافة اىتماـ رأينا وبعدما 
 اإلسبانية عن قصة بنقل " الرائد "صحيفتها عنيت منا والّت بعكس القريبة اعبزائر يف العربية للصحافة بالنسبة
 " ؾبلة وتلتها  "اغباضرة " جريدة تأسيس الثقافية باؼبسائل االىتماـ وازداد ،1862 سنة اإليطالية عن وأخرى
 األدب على ركزتا اللتاف اجمللتاف اىتمتا كما 1906 "الدين خري " ؾبلة مث ،1904 سنة "العظمى السعادة
 وجاءهتا الشعر، على ثورة أوؿ العظمى السعادة "قادت وقد ومناقشتها األدبية القضايا طرح إذل واالذباه بالتعمق

 3.تونسية قصة أوؿ نشر تبّن على الدين خري أقدـ بينما  العصر الشعر " دبفهـو
                                                           

 55اذباىات الرواية العربية يف اعبزائر ص.واسيّن األعرج  .1
 2الشركة الوطنية للنشر والتوزيع اعبزائر  ط .1954.1952عبد اؼبلك مرتاض هنضت األدب العريب اؼبعاصر يف اعبزائر  .2

 120ص .1983
عن اعبابري ؿبمد صاحل . 59ص.1985و للكتاب اعبزائر .ـ.البطل يف القصة التونسية حّت االستقبلؿ :مصطفى فاسي .3

 69الشعر التونسي اؼبعاصر ص
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 :اؼبقالة دور
 كانت وسياسية، اجتماعية موضوعات احتضاف على وقدرهتا حجمها حبكم اؼبقالة أف اؼبعروؼ من

 موضوعو وباصر أف لكاتبها تسمح حبيث اؼبرونة من وىي عامة بصفة واؼبصلحني اؼبثقفني أيدي يف قويا سبلحا
 وبالتارل وربليلها فيها للنظر اؼبتسارعة األحداث ؼبواكبة فريدة فرصة ذلك ويف آخر غدا موضوعا ليعاجل اليـو

 راكب، أو متنقل وىو واحدة جلسو يف تقرأ متعب، غري شكل للقارئ بالنسبة وىي خبلؽبا من اؼبتلقي مساعدة
 شك وال مغرية، كوهنا حبكم تعوض، ال ثقة ؿبل كوهنا عن فضبل اؼبستجدات ؼبتابعة فرصة لو، بالنسبة ففيها
 .الكتابة على الناشؤوف فيها يتمرف ساحة ذلك، كل إذل باإلضافة أهنا،

 وىي العربية، اعبزائرية الصحافة يف األخرى، األلواف سائر على طغى قد األديب اللوف ىذا قبد أف غزو فبل
واضحة  ؿبددة أىداؼ ػبدمة ولكن الذىّن والرتؼ اؼبتعة أجل من أصحاهبا ينشئها دل الّت الصحافة

 اؼبقاؿ بني اؼبزج إذل فعمدوا فبلة، ثقيلة تأيت ال حّت ويعذهبا كتاباهتم يطعم ما القصصي، الطابع يف وجدوا ولقد
 ما مثل قصدا ووظفوىا األساليب ىذه ابتكروا الذين األسبلؼ مع تواصلهم يؤكدوف ذلك يف وكأهنم والقصة،

 على اغبيوانات تداعيات  " ويف اؼبتأدبة "يقظاف بن حي " فلسفة ويف اعباحظ استطرادات يف قبده
 .العريب األدب يف اػبالدة األعماؿ من وغريىا الّصفا إلخواف"اإلنساف
 :اؼبشرقي التأثري

 الكتابات من مهم رصيد على يتوفر العريب األدب أصبح العاؼبية الثانية اغبرب بعد أنو القوؿ يبكن
 لغات العرب وتعلم الرتصبة ونشاط الثقافات وامتزاج بالغرب االحتكاؾ تعمق بفعل والطويلة، القصرية القصصية

 والعزلة، اغبصار سياسة اعبزائر على يبارس الفرنسي، االستعمار فيو كاف الذي الوقت ويف وـبتلفة، كثرية أجنبية
 لديهم يكن ودل الضائعة، الذات واسرتجاع للمقاومة ـبتلفة أساليب ابتكروا بل األيدي، مكتويف اعبزائريني يقف دل

 "عبده ؿبمد "مثل اعبزائر إذل اؼبشارقة رحبلت شّت منها بطرؽ التواصل فتم العريب، اؼبشرؽ كبو التوجو أفضل من
 والبشري "باديس ابن"و "الونيسي ضبداف"ومنهم الشرؽ إذل جزائرية<اؿ الشخصيات ورحبلت "شوقي أضبد "و

 عاـ اعبزائر إذل "أبيض جورج" كرحلة الوفود تبادؿ ومنها"..وغريىم حوحو وأضبد رضا والورتبلين اإلبراىيمي
 اؼبصري، ومنها الصحفي اؼبوسيقي، والوفد للتمثيل اؼبصرية ،والفرقة1922 عاـ اؼبصرية "الدين عز"وفرقة ،1921

 أجل من أو الدراسة، مقاعد على سواءا بينهم صبعت الّت األياـ حبكم واؼبغاربة، اؼبشارقة بني الكتابات تبادؿ
 اؼبشارقة من وأف اؼبشرقية، العربية الصحف يف نشروا كتاباهتم اعبزائريني أف ،ومنها اإلصبلحية للنهضة التخطيط

 حاوؿ كلما اؼبقاومة، أىل إليها هتتدي الّت الوسائل من وغريىا جزائرية صحف يف كتاباهتم نشر أعيد من
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 يف العريب اؼبشرؽ وبلداف اعبزائر بني التفاعل ظاىرة " مرتاض اؼبالك عبد ويؤكد اػبناؽ، عليهم يضيق أف اؼبستعمر
 :فيقوؿ واألديب الثقايف اجملاؿ

 الثقافة ينبوع من االغرتاؼ إذل سباقني يكونوا أف استطاعوا ...تارىبية ظروؼ حبكم اؼبشارقة كاف وإذا
 ،  الغربية اؼبشرقة الثقافة من األخذ موقف يف األمر أوؿ كانوا اعبزائريني فإف العصرية الغربية كذا الرتاثية العربية
 شديدي كانوا فإهنم اعبزائريني، من الفرنسية جانب إذل يتقنوف العربية كانوا الذين من كثري وجود من الرغم فعلى
 من الرغم على اؼبشرقي العريب األدب يف الروحي متاعهم يلتمسوف فكانوا الغربية، الثقافة من االغرتاؼ من اغبذر

 ال من ىناؾ أف على اغبديث الغريب الرتاث أو القدًن، العريب الرتاث من إما استمد قد يكوف أف يعدو ال أنو
 2 ع ح بعد ظهروا الذين الشباب جيل إذل الفضل ويرجع الفّن، اغبافر أو العامل فيضيف العوامل، هبذه يكتفي

 .اؼبتشددة واحملافظة اؼباضي قيود سئمت جديدة بروح يتميزوف وكانوا ،
 ...وغريىم شيباف الرضباف وعبد حوحو، رضا أضبد"بينهم من"الصفا إخواف أنفسهم ظبوا من ىؤالء ومن

العباسي،  اؽبجري الرابع القرف عرفها الّت التمردية اغبركة بتلك التشبو على داللة وحده، التسمية اختيار ويف
 الطويل التغيري أجل من تامة سرية على حافظ تنظيم يف واألدب، واؼبعرفة العلم طريق بسلوؾ سبردىم وانطبع
  .أيضا مؤثر دور الشعيب للقصص كاف أنو "الركييب اهلل عبد"الدكتور أوضح وقد اؼبدى،

 واػبرافات الدينية والقصص البطوالت وقصص الشعبية السري بتداوؿ يبوج كاف الذي اعبزائري فالواقع
 التحدي واشتداد الزمن مر على التعبريية، األشكاؿ ىذه من جعل للمواطن اليومي بالواقع األلصق وىي واألمثاؿ،

 حضور وتأكيد الذات إلثبات وسدا للتعويض وأداة للتنفيس فسحة الثقايف الغزو موجات وتصاعد االستعماري
 الذي اؼبلحوف الشعر فيو دبا الشعيب األدب يف التعبري أشكاؿ عليها تغلب ظاىرة القصصي الطابع أف ودبا اؽبوية
 ثقافية لو خلفية شك، دوف األدب ىذا وهناية، فإف ووسط بداية لو قصصي بنسيجة مفعم قصائده تأيت ما كثريا

 تضفي أهنا حّت بالقص، ومولعة مفعمة كانت الشعبية الذىنية أف والشك الثقافية الكتابة يف تأثريىا سبارس
 القايد بني تشابو عبلقة وضعهم ذلك ومن معينة اجتماعية عبلقة لتجسيد جامدة أدوات على أحيانا القصصية
 بني وأيضا الدراىم،الدراىم، يرّدد أنو على صوتو وترصبوا الصوت وفخامة اغبجم بينهما الشبو فوجو والّدؼ،

. منني قائبل يردد الذي الفقري الفبلح وبني الضعيف، وصوتو الناي شكل
 القصة ظهور تأخر أسرار من القصصي، األديب اللوف ازدراء يكوف أف فيو نستغرب الذي الوقت ويف

 1."اؼبديّن أضبد" الباحث ذلك إذل ذىب كما يف اؼبغرب، القصرية
                                                           

 .22فن القصة القصرية باؼبغرب ص: أضبد اؼبديّن .1
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 ملء الفراغ يف كبري دورا لعبت وأشكاؽبا مضامينها اختبلؼ على اعبزائرية الّشعبية القّصة أفّ  القوؿ وصبلة

 عن ودفاعو دباضيو وتعلقو اعبزائري الّشعب روح عن عرّبت أهّنا كما العريب األدب فيها ضُعف فرتة يف األديب
 1.وجوده وكيانو
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 :االتجاه االجتماعي في القصة الجزائرية

ت هبا القّصة القصرية، لكوهنا كانت والزالت سبّثل لساف اؼبرحلة يف ضجتماعية والفنّية الّّت نوالنظرا للوظيفة ا
 من منتصف اتداءابتعّدد أصواهتا، وتعّقد شبكاهتا، فإهّنا حظيت دبكانة ىاّمة يف مساحة األدب العريّب اغبديث، 

: القرف العشرين، حيث غدت منافسة للّرواية لعّدة عوامل أنّبها

العامل الّزمّن حيث يعّد دبقدور الكاتب الّروائي، إنفاؽ حجم زمّن كبري إلقباز عمل روائي، وكذا القاريء تغرّي بفعل 
ثريات العصرية الّّت جعلتو يوّد الّذىاب مباشرة إذل عمق القضايا اؼبصريية الّّت تشغلو أو تدور حولو، إضافة إذل تأاؿ

. نشغاالتو ونبومواتزاحم اؼبوضوعات فيقع  ذىن الكاتب ، وتعد 

فخاصّية الّتكثيف الّلغوي وتعّدد الّدالالت الّّت سبتلكها القّصة الفنّية، غدت الوسيلة األقبح للّتعبري عن انشغاالت 
الكّتاب، ولذلك أضحى عدد القّصاص يفوؽ عدد الّروائيني وإذا كاف ىذا واقع القّصة العربية، فإف القّصة اعبزائرية 

 1القصرية، ال تنفصل عن ىذا الواقع حبيث عرفت تنّوعا يف اؼبضامني واألشكاؿ 

اإلبداع األديب "الّّت أبرزت يف كتاهبا " مداـ دي ستايل"وقد أرجع الّدارسوف إرىاصات ىذا اؼبنهج إذل 
" ماركس"أثّر، القائم بني األعماؿ األدبية واجملتمع، كما قبد أيضا كل من تير واؿثأتجتماعية تتبادؿ اؿالوعبلقتو بالّنظم ا

نطبلقا من ىذه الّنظرية،  اوكثريا من أمثاؽبم قد أصبعوا على أّف األدب يتأثّر باجملتمع، و" ستاؿ لوال" "بليخانوؼ"
. يتأّسس اؼبنهج االجتماعي 

نطلق اؼبنهج االجتماعي من الّنظرية الّّت ترى أّف االديب  ال ينتج أدبا بنفسو  وإمبا ينتجو جملتمعو، منذ تفكريه ا"
، "نتهائو  منهاابالكتابة ويف أُثناء فبارستو ؽبا، عقب 

ّف العمل الفّّن الناجح ىو الّذي يقّدـ للمجتمع شيئا يتفاعل معو ويفيد منو، ويساير روح العصر السائدة يف بيئة ا و
 2.من البيئات

جتماعية، مستندا على اؼبنهج الربّدث الدكتور عبد اؼبلك مرتاض عن القصص الّّت ؽبا دور كبري يف العناية بالقضايا ا
باؼبئة، 81ذل زىاء إ" الصداع"إذ هبد أف نسبة العناية هبذه القضايا ترقى لدى أضبد اؼبنور يف ؾبموعتو : اإلحصائي 

                                                           
               3ػػػ 2 ص2009اربد، عادل الكتب اغبديث  باديس فيغورل، دراسات يف القصة والرواية، جامعة األمري عبد القادر اعبزائر1

 41 .40ص ذباىات نقد القصة القصرية يف اعبزائر، دار ىومةاضبيدات مسكجوب،  2
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 القرار" باؼبئة، وترقى لدى غببيب السائح يف ؾبموعتو 72إذل زىاء " األضواء والفئراف " ومصطفى فاسي يف ؾبموعتو 
.   باؼبئة 40الصعود كبو األسفل الكاتب وقصص أخرى إذل " بن ىدوقة يف ؾبموعتو اباؼبئة، ولدى 70إذل 

ستقصاء القصص الّت عاعبت موضوع الفقر وموضوع اؽبجرة، واألرض اولقد حاوؿ الدكتور عبد اؼبلك مرتاض 
عتماده على اؼبنهجية اإلحصائية وجد اجتماعية، وباالوالسكن متتبعا يف ذلك مدى تصوير الكتاب ؽبذه اؼبضامني 

ىي اؽبّم اؼبشرتؾ بني صبيع الكتاب اعبزائريني "أربعا وعشرين قّصة عاعبت موضوع الفقر، ألف ىذه  الظاىرة يف نظره 
  1"الذين تناولوا كتابة القّصة 

ثنتاف، ال ؾبموعة واحدة، مثلو مثل ابن ىدوقة لو يف حقيقة األمر ؾبموعتاف اوقد يثب إذل ذىن القارىء أف 
اغببيب السائح وال  هبوز من أجل ذلك أف نقيم حكمنا ىذا اّلذي ىو يف غري صاحل ىذا االذباه االجتماعي  يف 

فلن قبد فيها إال " األشعة السبعة"وذلك حق، فلننظر يف اجملموعة الثانية الّت ىي  اؼبضموف القصصي ؽبذا الكاتب
جتماعي للقّصة اعبزائرية ىي الفقر واؽبجرة االجتماعية اؼبضموف، فهناؾ ؿباور مشرتكة يف اؼبضموف اأربع قصص 

جتماعية، الوالّسكن فالفقر ؿبور مستحوذ على خياؿ صبيع الكتاب يف ىذه اجملموعات فهو سبب لكثري من القضايا ا
 2.كالّنقل والّسكن واؽبجرة 

: السيرة الذاتية لألديبة زىور ونيسي

 زىور ونيسي من أدباء جيل الّثورة الّتحريرية، وأبرز كاتبة للقّصة القصرية بني األدبيات اعبزائريات، تتمّيز
ارل وتركيزىا الّشديد على اؼبرأة اعبزائرية، زوجة أو أّما مثّقفة، أو أمّية أو ضجتماعي والفكري والنّ البغناىا الّسياسي وا

وجندية يف جبهة الّتحرير الوطّن، وقد عرّبت عن ىذه الّصور اإلنسانية يف ؾبموعتها األوذل أوحضرية، أريفية، 
ويعّد موضوع الّثورة " على الّشاطيء اآلخر"ّمت كّل قصصها إذل ؾبموعتها الثّانية ضخري تعبري، مثّ " الّرصيف الّنائم"

. واؼبعارؾ

                                                           
 55ذباىات نقد القصة القصرية يف اعبزائر صاضبيدات مسكجوب ،1
  83 ص،4،2007 ط للنشر والتوزيع،بؾ مرتاض ، القصة اعبزائرية اؼبعاصرة، دار الغريؿعبد ادل2
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الّّت يعاجل حدثها موضوعا "ابنة األقدار "قد سبتزج القّصة واػباطرة القصصية معاً يف عمل واحد كما يف
 1.جتماعيا وىو اػبيانة الّزوجيةا

ـ بقسنطينة، ؾباىدة يف ثورة التحرير اعبزائرية، ربمل وساـ اؼبقاوؿ، ووساـ االستحقاؽ 1936 ولدت سنة 
ؾبلة نسائية جزائرية " مرأة ترأس وتديراالوطّن، أوؿ 

: المشوار الّسياسي

:  مرأة جزائرية يعهد ؽبا دبنصب وزارياوىي أّوؿ " لعهد الشاذرل بن جديد" السّيدة زىور ونيسي من الوجوه السياسية 

ـ 1982يف يناير "ؿبّمد بن أضبد عبد الغّن "جتماعية يف حكومة الػ وزيرة للّشؤوف ا

ـ، وزيرة للرّتبية الوطنية يف الّتعديل 1984سنة "اغبميد براىيمي  عبد"ػ مث وزيرة للحماية االجتماعية يف حكومة 
 2.ـ 1986 فرباير 18الوزاري 

بنة مدينة اعبسور اؼبعلقة، دل تقطع صلتها جبسر الكتابة الّّت ظّلت وفّية ؽبا، ليبقى جسرىا األساسي الّّت تواصلت من ا
خبللو مع الذين أحّبوىا وقرؤوىا ويف سّن متقّدمة  

مرأة حاولت اؽبذه السّيدة الّّت تعترب من الرّائدات، فهي من أوائل نواب الربؼباف اعبزائرية  من الناس،وأوؿ 
وأّوؿ وزيرة يف تاريخ اعبزائر اؼبستقّلة وردّبا يف تاريخ اعبزائر قديبو " يوميات مدرسة حرة "كتابة رواية من خبلؿ عملها 

وحديثو أثبتت وفاءىا للكتابة، وكانت الرحلة فعل شاّؽ، وكانت زبدتو تلك الّرواية الّّت تلّخصها يف أهّنا رحلة إذل 
أغوار تاريخ مدينة، رمز لكل الوطن، برقمها اؼبقدس سبعة يف جسورىا وقصباهتا وأوليائها، وما وبملو كل ذلك وغريه 

لبراطها السّيدة زىور بالسياسة إالّ أهّنا دل ا ورغم 1977نتخاهبا نائب يف الربؼبافاي وموروث شعيب، مثّ ثراتمن زخم 
" الّرصيف الّنائم" عرفت بالكثري من الكتب "غبنني"وآخر "جسر البوح"تقطع يوما صلتها بالكتابة األدبية وقبل رواية 

باعبزائر، من 1974ؾبموعة قصصية صدرت سنة "على الّشاطيء اآلخر"وىي ؾبموعة قصصية صدرت بالقاىرة،
وىي أيضا 1982مرأة جزائرية، مثّ الّظبلؿ اؼبمتدة سنة ا باعبزائر، وىي أّوؿ رواية كتبتها 1978يوميات مدرسة حرّة 

. ؾبموعة قصصية 
                                                           

من منشورات إرباد كّتاب  ،(1985ػػػػػ1947)شريبط، تطّور البنية الفنية يف القّصة اعبزائرية اؼبعاصرة شريبط أضبد1
  .123ص1998العرب

4 
 htm .//www:httpaljahidhiya.dz /encyclop//mileffar/o-o/zhour_aunissi .  
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وىي ؾبموعة قصصية، وؾبموعة أخرى وىي  ،"عجائز القمر" ، مث1994وىي ثاين رواية ؽبا صدرت " لوقبة والغوؿ"
 1.ـ1999صدرت "روسيكادا "

ونيسي أدبية جزائرية ال تغيب بأعماؽبا القصصية والّروائية، فهي زىور األصوات البارزة الّت : يقوؿ عبد القادر كعباف
اللغة الثوري على غرار "صاحبة مقولة  عربت عن أفكارىا العاكسة للنضاؿ تعدمن أظباء أدبية أخرى آسيا جبار

". بيّت" من مبدعي الفرنسية ىي زبدهتا سبلحا يف الكتابة شأف الكثريا

عن  منذ بداياهتا من ىناؾ أظباء قليلة، لكّنها عرفت كيف تعرّب  سيعود إذل مراحل تطور القصة القصرية يف اعبزائر
مرحلة الثورة، سيكتشف من خبلؽبا أف الدور الّنسوي يف مواجهة اؼبستعمر ؽبا دور كبري، إّف أعماؿ زىور ونيسي دل 

 2. الّصدفة أو العبثضتأيت دبح

بن انفعااليت األوذل باعبزائر ، ومن ىذه األحياء، وحّي اتقوؿ ونيسي أف اؼبعرفة ىي مصدر بداية أؼبي الكبري، ومولد }
كمسافر يف باخرة . القراءة....... باديس خصوصا، حيث توجد اؼبدرسة العربية األوذل باعبزائر بدأ اتصارل بالكتب

لتهمت كل كتاب وصل إرل، ودل أقف عند كاتب معني، أو نوع واحد من اال يعرؼ اؼبكاف الذي ستصل إليو فقد 
ء الذي أقصده صحيح أف ىناؾ مواينء صغرية كنت أعتقد أف يأنواع القراءة، فكل كتاب أتصوره وىو بعينو الشاط

ظمأ نفسي الذي الزلت أحبث فيو حّت ... يروي  ظمأ مث أكتشف بعد ذلك أف ذلك السراب ال.... وراءىا النهاية
 3.ومازلت مسافرة ببل ربديد، باحثة منقبة وأفكاري ما تزاؿ تتجّدد وتتشّكل على الّدواـ.اليـو 

 :والعنوانقراءة في الشكل 

: ذبليات الواقع االجتماعي من خبلؽبا (روسيكادا)قراءة يف عنواف اجملموعة القصصية 

يعترب عنواف اجملموعة القصصية لزىور ونيسي، ينم عن ـبيلة داللية ثرية باؼبعاين، ومعاين اؼبعاين اؼبخبوءة فيها وراء 
:  وىي تسمية فينيقية تتكوف من كلمتني" روسيكادا"اؼبظهر اللغوي اػبارجي للنص فهو عنواف واقعي ذو منزع مكاين، 

وتعّن اؼبنارة ومعناىا الكامل رأس اؼبنارة، وىي االسم البلّتيّن القدًن ؼبدينة سكيكدة  ": وكادا"وتعّن رأس، و": روس"
. بشرؽ اعبزائر، وىذا يظهر تعلق األديبة الكبري باؼبكاف

                                                           
1. htm .//www:httpaljahidhiya.dz /encyclop//mileffar/o-o/zhour_aunissi   

 .20:11:37، 2015 /23/1عبد القادر كعباف، دراسة ونقد أديب، قراءات يف قصص روسيكادا،   2
  .17ص2007زىور ونيسي روسيكادا واألخريات، ؾبموعة األعماؿ الكاملة، دار ىومة للطباعة والنشر والتوزيع اعبزائر  3
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وىذه اجملموعة القصصية تضّم اثنّت عشرة قّصة قصرية تقتنص أفكارىا من واقع اعبزائر اؼبعاصر واغبارل 
: ويتمثل يف 

إّف االذباه السائد يف األدب يتمثل يف صياغة اؽبمـو االجتماعية واؼبشكبلت السياسّية الّت تعصف باإلنساف 
. يف أشكاؿ التعبري الؤلديب اؼبختلفة، تبعا للمهمة اؼبلقاة على عانق األديب اؼببدع الذي يعد صاحب القضية األوذل

الّّت ربكم الّساحة اعبزائريّة يف ظروفها اؼبتأّزمة اؼبتوتّرة،  فقد عربت قصص اجملموعة عن الظّروؼ اػباصة واػباصة جدا،
وتفاعبلهتا اؼبتخالفة، فكانت القصص مصورة تصوير صادقا، للواقع وأحداثو متماشيا مع تلك األحداث القاىرة، فقد 
ركض الّزمن البّلىث مع اؼبتغريات من دوف توقّعنا للقصص التقريرية اؼبتميزة يف اإلصبلح االجتماعي، فاؼبتتبع ألعماؿ 
زىور ونيسي، سيكتشف ودوف شّك أهنا تعترب صوتا متمّيزا بصورة خاّصة عندما تعزؼ على أوتار اؽبّم الوطّن غبن 
اغبزف واألسى، كما أف قصصها ربمل ظبات اؼبفكر الغيور القلق الذي ال يتواىن عن البحث اؼبتواصل عن كل ماىو 

. حقيقي وقومي ووطّن وإنساين يف ىذا الكوف 

 (روسيكادا  ): البعد االجتماعي من خالل المجموعة القصصية

: جحيم وذىبــــ قصة 1

 وىي القّصة األوذل، يف اجملموعة القصصية، ىذا العنواف مرّكب من مفردتني، ذبمعاف بني متناقضني اعبحيم 
جتماعية، أال اوىو العذاب، والّذىب متعة ونعيم، وقد جاءت ىذه األخرية من سّت صفحات ربكي وتعاجل فكرة 

وىي ىجرة الّشباب اعبزائري، والّرضا بالذؿ يف ببلد اآلخرين، أىوف من العيش يف ببلده والعنواف نداء ؽبذا الشباب 
شقى بالعمل يف ببلدؾ وربمل جحيم الفقر، وذىابك ىو عدـ ا.......ضل من ذىب غريهأؼفجحيم ببلده 

االغرتاب،  والسعادة يف أحضاف الوطن، وقد ذكرت زىور اعبحيم قبل الذىب ومعىن ذلك انو يف أقصى حاالت 
العذاب والشقاء، ذبد السعادة كونو مهما سافر وىاجر إذل الغربة إال ويف األخري لن يلمك إال وطنك، فالغربة معاناة 

الغربة شعور بالوحدة رغم عشرات الناس من حولك، شعور بالوحشة واليأس، كأنك  }:وذّؿ ومهانة، لتقوؿ القاصة
وحدؾ يف عاؼبك، يف مدينة رائعة، لكنها ليست مدينتك ىكذا ربب دائما، أف تصبح مدينتك، أف لكل مدينة، 

 1{.مهما فعلت، فأنت أجنيب...أصحاهبا وشعبيتها أما أنت فلست إال سائحا غريبا أجنبيا
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يف تنطلق اؼببدعة زىور يف قصتها األوذل .صعوبة العيش مقابل اؽبناء والرّاحة أال وىو الذىب والوطن: فاعبحيم يعّن
من منطلق سريارل من الواقع اؼبرعب حيث ذبمع بني كلمتني متناقضتني األوذل جحيم الّت ذكرىا اهلل يف اآليات 

 االنفطار، والفّجار صبع فاجر وىو اؼبّتصف بالفجور وىو 14اآلية  {وإّف الفّجار لفي جحيم}القرآنية كقولو تعاذل 
وكأف القاصة تعّن من خبلؽبا ذلك القلب الصادؽ اؼبخلص احملب هلل تشري "ذىب " ضد الربور، أما الكلمة الثانية

  .ىذه القصة أف بعد كل ضيق فرجا وأف العذاب يتبلشى بالتمسك حبباؿ الصرب اؼبتينة

:  ـ قّصة ليس عيبا أن يبكي الرجال2

الليل شديد } فمضموهنا االجتماعي يتحّدث عن الّضياع اّلذي يعانيو اإلنساف اؼبهّدد يف أمنو لتقوؿ الكاتبة 
 1.{يل والنهار وال يشبعؿالظلمة، والّتيو شاسع، يفتح فمو كمن يبحث عن فريسة كل غبظة يف اؿ

فهي تتحّدث عن االغتياالت اؼبتواصلة الّّت تلتهم العقوؿ النرّية بالدرجة األوذل، والقلوب اغبكيمة وىي ضحايا 
النـو سلطاف رغم اعبهاد، القـو لؤلحياء وكبن بني وبني، ال كبن }:يصعب إقباهبا ولو طاؿ الزمن، تقوؿ ونيسي

 2.{...باألحياء، وال كبن باألموات

نتضار افاألرؽ يسيطر على اعبحيم ألهنم مشاريع أصوات الرعب واؽبلع يأكل كل غبظة من حياهتم، يف 
ليس "اؼبوت احملتم، ويف ىذه القّصة أيضا تصور اؼبوت وعمليات االغتياؿ وغرؽ األرض بدماء األبرياء، فالعنواف وبيل 

فكيف ال يبكي الرجاؿ ؽبوؿ ما أدل بأرضهم من قتل ودمار، فالرجاؿ يبكوف لعظمة اؼبصيبة  ": عيبا أف يبكي الرجاؿ

ففي القصة تعاطف كبري مع ىذه الشروبة من البشر من قبل األديبة حيث أهنا ترى أف البكاء حق وىو نفس 
العملة الّت تستعملها اؼبرأة حيث غبظات ضعفها وكأف الرجل طفل يف عيوف ونيسي يبكن لدموعو أف تعكس حزنو 

 وفرحو يف آف واحد

ر على أبواب االغتياالت، ىذه البداية وإمبا ىي صرخة آالـ وعذاب وقهر من اؼبوت ظوشراسة اؼبوت اؼبنت
. عثّر الّرجاؿ حني يبكوف، فإذا فعلوا فهذا يعّن اإلنتصار توحلفاءه ؼ
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ستسبلـ شريف للمصري ينظروف إذل حرقة ايف ... ليس عيبا أف يبكي الّرجاؿ ... والّرجاؿ يبكوف ويضحكوف  }
 1{...وأصابعهم تشعل الّنار من جديد وكّل مرّة ...الرّقص رؤوسهم تتحرؾ مع اإليقاع 

: سّكر وذبابقصة ـ 3

 لبلنتباه باعبمع بني متناقضني أيضا لكّنهما مرتبطاف يف أغلب األحياف، خاصة إذا تف الؼا فهذا العنو
انعدمت النظافة فأينما كاف سكر وجد ذباب، فالسكر دليل على البياض والنقاء، أّما الّذباب فيعّن اإلزعاج، 

. والفوضى والتفاىة

جاءت ىذه القصة من طبس صفحات وىي تتناوؿ قضية من قضايا اجملتمع، وإف كانت ال تقل أنبية عن 
. األوذل فهي ذبسد مشكلة صعبة فيو، أال وىي حجم القذارة والفساد بني يف اجملتمع وطغيانو على ماىو صبيل وطاىر

الطاوالت ...الرجبلف هبلساف على كرسيني أبيضني أصبل، رماد بني أثر االستعماؿ وقلة النظافة }:تقوؿ ونيسي 
تشكو ضبابا مكثفا ال تزيلو إال صباه مطهرات ذات مواد قوية، ذبابات نشيطة غبـو تنتقل من الطاولة، إذل فناجني 

 2...القهوة، إذل وجوه اعبالسني، مث تستقر بإصرار يف ملعقة الّرجل 

فالقّصة تروي حاضر لوصف اؼبكاف اؼبّتسخ وقد جاءت ذبابات صبع داللة على الكثرة والّتكاثر يف القذارة 
: الّّت تضفي اجملتمع اعبزائري، وأينما وجد طهر إال وكثر الفساد تقوؿ الكاتبة

قهوة؟ ىل ىي ىذه الكراسي والطاوالت؟ وقد أصبحت : ىل ىو ىذا اؼباء اؼبلوث اؼبصبوغ والذي أطلق عليو ؾبازا}
حلبة ؼبباراة أجنبية بني ذباب نشيط وكأنو يتعاطى اؼبنشطات؟ ىل ىو ىذا النادؿ ورداءه الذي دل يعرؼ اؼباء 

 3{.والصابوف مند اغبرب الكونية األوذل

ففي ىذا الّنص نرى رمز يصرّح البلمبوالت وفساد األخبلؽ، وتدىور اغبالة الّسياسية واالجتماعية وبكي 
كبطاط القيم، عنف االغتياؿ، غياب العدؿ، كثرة النفاؽ ا
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  :بدلة العيدقصة ـ 4

قصة ربمل يف طياهتا ذكريات من اؼباضي، تستحضرىا الكاتبة لتقارف فرحة اؼباضي بفرحة اغباضر اؼبخطئة 
كوهنا فقدت صبلحيتها يف ىذا الزمن بسبب رواء األذواؽ، وفساد العاطفة، ففرحة األمس سببها الكربياء والعنفواف 

باؼبباديء األصلية ، أما اليـو فقد ضاعت األصالة وسط ركاـ اغبضارة واإلعجاب بثقافة الغرب وغريه من اجملتمعات، 
. ثر األعمى هباتأواؿ

وىذا داللة على أف اؼبباديء واألخبلؽ صارت كاؼببلبس، تتبدؿ حسب اؼبزاج، ومن اؼبباديء الفاضلة يف 
 (دببو )زمن الثورة واعبهاد، حّب الّشاب اعبزائري اّلذي فّضل حّب وطنو، على حبو  غببيبتو مضحيا بو مثل الشاب

اّلذي رفض االستسبلـ غببيبتو حورية، وترؾ الوطن يعاين ويبلت االستعمار، يقوؿ الفّت بعد رفضو اؽبروب مع حبيبتو 
 1"وأنا لست جبانا... أنا أيضا أحّبك، ولكّّن أحبُّ وطّن قبل كل شيء آخر، واؽبرب يف مثل ىذه الظروؼ جنب :"

. فتصرّح الكاتبة زىور ونيسي أف القلوب  أصبحت تتغرّي كتغرّي الّلباس 

: ـ قّصة نجمة الراعي5

 تستكشف الّصراع الوطّن الّدرامي ىذه اغبالة االجتماعية أال وىي موازنة بني الرّبح واػبسارة، وعيوف الشّر 
تتلّصص كاشفة أسرار الكوف الضعيف، وعرب ميزاف الرّبح واػبسارة وربّوؿ اإلنساف إذل رقم يف ملحمة الّدـ الّنازؼ من 

غتياالت اإلغراء، االطُّموح، طموح يف غد أفضل بعيد عن : جروح الوطن فنجمة الرّاعي من خبلؿ القّصة تعّن
آالمي ثقيلة آالـ دل أتعرض ؽبا يف أي مرض }:وأمراض اإلجراـ والتوحش اإلرىايب اّلذي أصاب اعبزائر فتقوؿ

 2{... تضغط على الزناد ال سبل،األصابع

فاعبزائر يف وضعها اؼبأساوي حباجة لنجمة الراعي، سبّدىا باألمل وتنري درهبا يف رحلتها الّطويلة للبحث عن 
السبلـ ووقف العنف اؼبغتاؿ للعقوؿ اؼبفكرة، حّّت الرباءة يف اعبزائر حباجة إذل قبمة هتديها إذل الطريق، فقد صارت 

يرفعاف علمني صغريين بألواف  مشرقة  (ىناء ورياض)عن باقي األلعاب الربيئة  اغبرب لعبة يلعبها األطفاؿ وربلوا
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... ولعبة اغبرب أقدر األلعاب ... خطوات عسكرية، غبن ضباسي وبّرؾ اػبطوات الربيئة، أخواف حبيباف عدّواف
 1.الصغار يقلدوف ال غري

: القرية الصغيرة قصة ـ ـــ6

نتشار اجتماعية معروفة وال زبفى عن العيوف، أّف العادل ؾبرد قرية صغرية، لسرعة ا وىذه القصة تعاجل حالة 
كانت تظنو بطلة القصة  الفتاة الساذجة الّت تقف فيها على أىواء األنثى، ورغباهتا وتطلعاهتا  األخبار عكس ما

بنة زوجها الصبية اعبميلة، تنحرؼ وتدفع  هبا ااػبرية والشريرة ،من خبلؿ زوجة أب تستطيع دبكرىا وكيدىا أف ذبعل 
إذل مهاوي الرذيلة لتبعدىا عنها وعن البيت الذي تعيش فيو والّت أدت هبا إذل قرار أف تصبح فتاة أخرى بتغيري 

فأبت تغيري مظهرىا، لتصبح غري معروفة  ناسية تغيري ذاهتا، بعد وقوعها يف مكر زوجة أبيها ،...شكلها، ولوف شعرىا
وأف األخبار لن تنتشر يف ىذا العادل الكبري  مرأة جديدة، فيتحقق ؽبا ذلك لكنها تظن أف ال أحد يعرفها ،اولتصبح 

تنطق ...تدفع اؼبرأة شبن كل مضاؼ، إليو إكراميات معتربة للعامبلت....ىبلق اهلل ما يشاء}:والصغري، تقوؿ ونيسي
غري مدركة أف الكرة االرضية ،قد ... إذل سيارة فخمة، كانت تنتضرىا على الرصيف لتبتلعها يف غبظة حلم من الزمن 

 2{أصبحت قرية صغرية

إّف اغبياة كما تصورىا اجملموعة قائمة ال رجاء وال أمل فيها النبثاؽ عزة فجر واضح قريب، يزيل تلك العتمة 
الّّت زبفي معها شهوة القتل والّت تقف باؼبرصاد للجميع تفرقهم وتتعرض ؽبم لتبدو اللوحة الكلية للموقف الوطّن 

العاـ، لوحة موشاة بالسواد واغبزف تفض مضجع اإلنساف وتضغط عليو متواترًا األمر اّلذي هبعلنا نشري بأصابع 
 الوطن وضياع اإلنساف تلويتاالهتاـ، باذباه كل من يشارؾ يف 

وهنا الوطّن واالجتماعي تعرّب بصورة عاّمة عن ضياع اإلنساف وغربتو على ـكما أف قصص اجملموعة دبض
 اؼبستوى احمللي، وترسم فيو كثري من مواضع اػبطوط اؼبتقاطعة واؼبتوازية لذلك الضياع وتلك الغربة، مبلورة بأسلوهبا

اؼبباشر ورؤيتها الفكرية الّّت تتفهم القضية جبميع أبعادىا اغبادة واؼبؤؼبة، فمن خبلؽبا نرى أف للواقع االجتماعي  الغري
ربجر القلوب، كسيطرة القوي على والسكن، ومشكل الفقر، : من خبلؿ اؼبضموف، ينجلي يف عدة قضايا أنبها

حلم الرباءة، ومشكل العنوسة  ونتشار دار اليتامى، وامشكل الطبلؽ وتعدد الزوجات، وغتياؿ، الاوالضعيف، 
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:  االسم الحلمـــ  قصةـ7

باالسم اغبلم ىو نتاج من األفكار : إف الواقع الذي تصوره القاصة األدبية يف ىذا النص القصصي اؼبعنوف 
اؼبتعّفنة والقذرة، اؼبتنّقلة من فرد آلخر، وكذا ـبلفات اؼباضي، من التخلف االجتماعي والثقايف، ومن خبللو تفهم ما 

ويتجلى يف عدة مشكبلت أبرزىا تسلط الزوج،  ذبسده القاصة من قضية حقوؽ اإلنساف على مستوى األسرة ،
وتعدد الزوجات، وكذلك الطبلؽ وما ينجم عنو من معاناة لؤلطفاؿ الذين يعتربوف الضحية ما يؤدي هبم إذل فساد 
اجملتمع بأسره، وكذا قضّية اػبلفيات االجتماعية الّت تفرؽ بني الذكر واألنثى من خبلؿ رغبة الرجل يف عدـ إقباب 

. اإلناث

سم حلم من األحبلـ الصغرية، ألطفاؿ صغار دل افاالسم اغبلم ىو عنواف يوحي للوىلة األوذل بأف لكل 
يفهموا قساوة اغبياة ،كل ما وبلموف بو ىو عادل أفضل، فوردة، وسعيد، فاطمة، حدة، أظباء ألطفاؿ ربمل أحبلما 

. بسيطة وبريئة، عانت من مشاكل األسرة

ربلم دبحيط أفضل من البيت اؼبكتظ بنساء أبيها األربعة، أّمها وأخواهتا، فرتى اؼبدرسة ىي اؼببلذ : فوردة
يف اغبقيقة األطفاؿ باؼبدرسة ىم إخويت، أّمنا اؼبعلمة وأبونا اؼبعلم واؼبدرسة بيتنا }:الوحيد لكل ما تعانيو، لتقوؿ

 1{غط علّي بقضبانوضقفص ي الفسيح اؼبشرؽ، ال أشعر فيو بالقلق أو اػبوؼ، أحّب اؼبدرسة أما البيت فهو

ف حرما من حناهنما، لكنو يكره أباه ألف ذلك دل يتحقق يذؿفيحلم ىو اآلخر بالعيش مع والديو اؼبطلقني اؿّ :أّما سعيد 
عكس ذلك على نفسيتو فصار يكره معلمتو، ويكره كل الرجاؿ ألنو يرى فيهم وجو افلسبب أنانية كل منهما وقد 

أيب صعب شديد، دل ... أنا أحّب أف أدرس عند اؼبعلمة ، ال أحب اؼبعلم كل الرجاؿ  يشبهوف أيب }:أبيو، يقوؿ
 2{ عليوذبنو وحده وليس ألّمي اغبق أف تستحواأنّن   يكررّ ءأظبع منو ولو كلمة طيبة، أو ؼبسة حنونة رغم أنو ما فّت

حلمها كاف أف تصبح وربضن أباىا الذي ال يأيت لزيارهتا عند أمها اؼبطلقة، وتكره أمها ا الّّت تنجح باستمرار : فاطمة
أنا أحّب حّصة }:لعدـ ؾبيئو، فهي ذبب حصة اؼبعلم  كوهنا ترى فيو األب الذي اّلذي حرمت من عطفو فتقوؿ

 3{اؼبُّعلمة لست أدري ؼبا؟، لكن اّلذي أدريو أّف اؼبُّعلم يشبو أيب يف كّل شيء

                                                           
  .752اجملموعة القصصية روسيكادا واألخريات ص 1
  .754ػػػػ753 اؼبصدر نفسو 2
  .755در نفسو صصادل3
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ظبها اّلذي وبمل خلفيات تشاؤمية، من إقباب األنثى دوف الذكر، ا فحلمها ؿبدود حلمها الوحيد تغيري :أّما حدة
ختاروا رل حّّت رُبّد أّمي عن إقباب البنات اهّنم أ اقالو}:وىو يعّن اغبدة، قديبا لتحد اؼبرأة عن إقباب البنات لتقوؿ

 1{اّلذي أدريو أف أيب دائما حزين، ألنّنا بنات ...ولكن دل تتوقف أّمي عن ذلك

جتماعية أنبُّها  الّطبلؽ وخلفياتو، كره اؼبرأة للضرة، مصري األطفاؿ اففي ىذه القّصة تصوير لعّدة قضايا 
جراء التفكك األسري، فضياعهم يعّن ضياع اجملتمع، فبّا يؤّدي إذل الفساد، وتفّشي العنف واالستغبلؿ، فكّلهم أبرياء 

. وبلموف بالتخّلص من أخطاء أوليائهم  فيدفعوف شبنها حزنا

. وأؼبا وتشّردا ووبرمهم من أبسط اغبقوؽ، حّّت االسم اعبميل بسبب اعبهل

  قّصة روسيكاداػ ػػػػ8

لتفاتة إذل معاناة طفل يتيم االّت تعترب عنواف اجملموعة دبعىن االسم القدًن ؼبدينة سكيكدة، أّما مضموهنا فهو 
 يف أوكارىا زببأواّلذي تركتو أّمو يف الّسجن إباف االستعمار وىو رضيع، فيّتخد من روسيكادا ملجأ لو رل (ناصر )

روسيكادا أيّتها اؼبدينة البّلىية  : رغم كل اؼبعاناة وعدـ الراحة الشعور بالضياع ليقوؿ

 2.حّبك رغم الّ مباالتك وإنبالك أحبُّ ليلك وهنارؾأأتدرين أنّّن 

يف أحشاء أمو اؼبقطوعة اليدين وىو يعاين من ويبلت الشارع والغربة، فقد سحب  (ناصر)الطفل كاف فقد 
جسمو الّنحيل من ذكرياتو الثقيلة يرتعش جسمو وتكتمل يقظتو ليدخل يف عاؼبو اؼبعتاد عادل الّسفوح وألصوات 

األكثر صبلبة يبّر على الكثريين وىو وبس اػبطى صلباً جبسم كبيل وعقل مارد، وبّث اػبطى كبو بيت معنّي كاف 
تسامة فيها كثريا من الوّد واأللفة البيت ال يزاؿ بعيًدا لكنو كلما خطى خطوة ابصبيل مّر هبم يقرئهم الّسبلـ مصحوبا ب

ىا ىو عمري يتحرؾ بسرعة الضوء }: نتضاره على أحّر من اعبمر، ليقوؿاإليو إال وشعر براحة كبرية إهّنا روسيكادا يف 
 3{...ستوعبت كّل اؼبأساةاوكأنّّن اؼبسؤوؿ األّوؿ عن جراح العادل وكأّف مأسايت قد 
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 :ويف هناية ىذا البحث نستنتج ما يلي
لكوهنما أحد اؼبكونات الرئيسية الّت ال " اؼبعىن واغببكة" ػػػػ ال ىبلو أي عمل قصصي من عنصرين مهمني نبا1

 .يبكن االستغناء عنهما
ىي الكائن اإلنساين الذي يتحرؾ يف سياؽ األحداث فهي عنصر مهم داخل اي عمل قصصي : ػػػػ الشخصيات2

 .نعتمد عليو يف القصة 
 ػػػػػ ال ىبلو أي عمل قصصي  من اغبوار الذي يتعلق بالشخوص  فهو يضفي جّوا من التسلية واالقتصاد 3

 .والوضوح على القصة
ػػػػػ إف معرفة اللغة أمر ضروري للقاص ولكل كاتب فعليو أف يكوف متمكن ويعرؼ كيفية استعماؽبا استعماال 4

 .جيدا باالبتعاد عن األسلوب الركيك واستخداـ الكلمة اغبية اؼبؤثرّة اؼبعرّبة 
 ساعدت الصحافة على نشأة القصة وتطورىا عند العرب باإلضافة إذل اؼبقالة الّت أسهمت يف تطورىا وذلك ػػػػ5

. جتماعية وسياسية التناوؽبا موضوعات 
قرتب األدب من الواقع وعرّب عن ـبتلف جوانبو اػ ػػػػ6
 قبد الدّكتور عبد اؼبلك مرتاض  ينستمّد القاصوف قصصهم من الواقع وعرّبوا عنو، ومن بني ىؤالء القاصاػ ػػػػػ7

. حاوؿ استقصاء القصص الّت عاعبت موضوع الفقر وموضوع اؽبجرة والّسكن واألرض
ػ لقد كاف ألدباء الثورة وجهودىم فضل كبري يف تطور فن القصة القصرية يف األدب اعبزائري اؼبعاصر رغم ػػػػ8

الظروؼ الصعبة ورغم سياسة االستعمار الفرنسي الّت حاولت بكّل أساليبها اػباصة القضاء على ثقافة اجملتمع 
. اعبزائري وكبحهم وحصرىم يف دائرة اعبهل والتخّلف

تنّوعت موضوعات القصّة اعبزائرية وعاعبت عدة قضايا من الواقع االجتماعي وجّلها سبحور حوؿ مشاكل ػػػػ 9
. اجملتمع وتطلعاتو 

جتماعية  عن مشاكل اإلنساف ؾبّسدة قصصها من امواضيع عن  القاّصة زىور ونيسي يف قصصها ربدثتػ ػػػػ10
 .ومشكل الفقر وكذلك مشاكل األسرة  (اغبرقة)الواقع اؼبعاش كهجرة الّشباب 
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ػ القرآف الكرًن،رواية ورش من نافع 

ػ إبراىيم نصر اهلل، آفاؽ التحوالت يف القصة القصرية ، شهادات ونصوص اؼبؤسسة العربية للدراسات 1
 2001، 1ط

ػ أضبد اؼبديّن، فن القصة القصرية يف اؼبغرب دار العودة بريوت 2

 26ػ أضبد حسن الزيّات، تاريخ األدب العريب دار الثقافة بريوت، ط3

ػ أضبد طالب، االلتزاـ يف القصة اعبزائرية اؼبعاصرة، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية اعبزائر 4

 1981ػأضبد اؼبنور، قراءات يف القصة اعبزائرية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع اعبزائر5

حّت االستقبلؿ، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب 1954ػ أنيسة بركات درار، أدب الضاؿ يف اعبزائر سنة 6
 1984اعبزائر 

ػ اوشن دارين، أدب النضاؿ يف اعبزائر، ترصبة ؿبمد الدين صبحي، اجمللس األعلى لرعاية الفنوف 7
 1972واألدب دمشق 

ػ باديس فيغورل، دراسات يف القصة والرواية، جامعة األمري عبد القادر اعبزائر عادل الكتب اغبديث 8
2009 

ػ بطرس البستاين، أدب قصة العرب يف األندلس وعصر االنبعاث، دار نظري عبود، بريوت للنشر 9
 12والتوزيع

 حامد النساج وآخروف، األدب العريب اغبديث اؼبرحلة الثانية من الثانوية من الثانوية مطابع وزارة 10
 2003الرتبية والتعليم 

ػ ضبيدات مسكجوب، اذباىات نقد القصة القصرية يف اعبزائر دار ىومة للنشر والطباعة والتعليم 11
2001 

ػ زىور ونيسي، روسيكادا واألخريات، ؾبموعة األعماؿ القصصية الكاملة، دار ىومة للنشر 12
 2007والتوزيع

 1975، 2ػ رشاد رشدي، فن القصة القصرية دار العودة ط13

، ط14  بريوت  19ػلويس معلوؼ، اؼبنجد يف اللغة واألدب والعلـو
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 (د،ط)، (د، ت)ػ ؾباىد اؼبنعم ؾباىد، صباليات القصة القصرية، دار الثقافة 15

 (د، ط )ػ ؿبمد اؼبنور، األدب ومذاىبو، هنضة مصر للطباعة والتوزيع القاىرة16

 1991ػ ؿبمد عناين، األدب وفنونو، اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب القاىرة 17

 1987ػ ؿبمد غراـ، اذباىات القصة اؼبعاصرة يف اؼبغرب منشورات ارباد الطبلب دمشق 18

 عن اعبابري 1985ػ مصطفى فاسي البطل يف القصة التونسية حّت االستقبلؿ وللكتاب اعبزائر 19
ؿبمد صاحل الشعر التونسي اؼبعاصر 

 1967ػ موسى كردي، حوؿ القصة القصرية، ؾبلة الكلمة العدد األوؿ 20

ػ قبيب ؿبفوظ، القصة القصرية، إعداد إيفلني غريد جورج يارد، إشراؼ الدكتور ىنري عويط، دار 21
 1988الشروؽ للنشر والتوزيع 

 1 ط1981يف رحاب الرفع والتحرير دار اؼببليني بريوت ػ نور سلماف، األدب اعبزائري22

ػ ضياء الصديقي عباس ؿبجوب، فصوؿ يف النقد األديب وتارىبو دار الوفاء باؼبنصورة للنشر 23

ترصبة الدكتور ؿبمد صقر  (1967، 1925)ػ عايدة أديب بامية، تطور األدب القصصي اعبزائري24
  1982ديواف اؼبطبوعات اعبامعية اعبزائر 

 2009ػ عمر بن قينة، دراسات يف القصة اعبزائرية القصرية والطويلة دار األمة للنشر والتوزيع 25

ػ عدناف وزاف، مطالعات يف األدب اؼبقارف، دار السعودية للنشر والتوزيع 26

ػ عبد اهلل الركييب، القصة اعبزائرية القصرية، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب، الدار العربية للكتاب اعبزائر 27
1983 

 1990ػ عبد اؼبلك مرتاض، القصة اعبزائرية اؼبعاصرة، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب اعبزائر 28

ػ عبد اهلل بن سادل، مكونات السرد يف النص القصصي اعبزائري اعبديد، دار القصبة للنشر والتوزيع 29

ػ عزيزة مريدف، القصة والرواية، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، دار الفكر للنشر والتوزيع 30

ػ عبد اهلل الركييب، نفوس ثائرة، من مقدمة من الطبعة الثانية للمجموعة، اعبزائر للنشر 31
 1982والتوزيع
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، 2بريوت نيساف طػ سارتر جوف بوؿ، اؼبعارؾ يف اعبزائر، ترصبة عايدة سهيل إدريس، دار األدب 32
 ػ 1958

ػ شريبط أضبد شريبط، الفن القصصي يف األدب اعبزائري اؼبعاصر عن عبد اؼبلك مرتاض، فنوف النثر 33
( 1954، 1931)األديب يف اعبزائر 

ػ شريبط أضبد شريبط، تطور البنية الفنية يف القصة اعبزائرية اؼبعاصرة، دار القصبة للنشر 34
  2009والتوزيع

ػ اؽبادي لعبيدي بتقديبو للمجموعة القصصية دخاف من قليب الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 35
 1682اعبزائر

ػ يوسف عز الدين، قضايا يف الفكر العريب اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب القاىرة للطباعة والتوزيع 36

ػ وبي حقي، فجر القصة اؼبصرية اؽبيئة اؼبصرية للكتاب عن فصوؿ يف األدب والنقد األديب وتارىبو، 37
دار الوفاء باؼبنصورة للنشر والتوزيع 

:  اؼبعاجم والقواميس

 (د،ت)ػ ابن منظور، لساف العرب احمليط، إعداد وتصنيف يوسف خليط دار العرب بريوت 38

  1980ػ صاحل العثيمني، أصوؿ التفسري ،دار الفكر بريوت39

ػ عبنة من العلماء، اؼبعجم الوسيط بريوت دار الفكر 40

 2ػ الفريوز آبادي، ؾبد الدين بن يعقوب، القاموس احمليط ، ط41

 1980، القاىرة دار الغريب 5ػ الشيخ مناع القطاف، مباحث يف علـو القرآف ط42

:  اؼبذكرت

ػ اوريدة عّبود اؼبكاف يف القصة اعبزائرية الثورية، دراسة بنيوية لنفوس ثائرة لعبد اهلل الرّكييب 43

ػ عبد اهلل ابن قرين، النقد األديب اغبديث يف اعبزائر، رسالة قدمت لنيل شهادة اؼباجيستري كلية 44
 1987اآلداب والعلـو اإلنسانية قسم اللغة العربية جامعة حلب سوريا إشراؼ الدكتور فؤاد مرعي

: اؼبواقع اإللكرتونية 
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  23/1/2015ػ عبد القادر كعباف دراسة ونقد أديب قراءات يف قصص روسيكادا 45

46-http/www.algahidhiya.asso.dz/encyclop//millefor/o-o/zhour-
aunissi.html 
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