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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )السیاق التاریخي ( إرھاصات األدب المغاربي  -:المحاضرة األولى

تشكل األدب المغاربي ضمن تحوالت تاریخیة و تیارات حضاریة ، وذلك بحكم المنطقة الجغرافیة التي ینتمي إلیھا، 
التاریخیة و األحداث و السیاسات و اإلدیولوجیات التي كان و المعروف أنّھا منطقة تواترت علیھا الكثیر من الحقب 

لھا تأثیر مباشر أو غیر مباشر في طبیعة اإلبداع الذي لم یلق في بدایات عھده االھتمام الالئق، و لكن مع التحوالت 
 .دولیا أمرا واقعا التاریخیة المتعاقبة و توالي الحقب الزمنیة استطاع أن یأخذ لنفسھ مكانة جعلت االحتفاء بھ محلیا و

وعلى الرغم من أن كتّاب عالمیین كانوا مزدوجي اللغة كتبوا بلغة غیر لغتھم أمثال الشاعر محمد إقبال الذي كتب 
ھو اآلخر كتب بھا، وكتب " یونیسكو"الذي كتب بالفرنسیة، وكذلك " ھنري ترویات"بالفارسیة ، والكاتب الروسي 

باإلنجلیزیة، إال أنھ لم تطرح إشكالیة االزدواجیة اللغویة بنفس الحدة ) شیكت" (كافكا"و) ایرلندا"( جیمس جویس"
 .التي طرحت بھا في العالم العربي، وخصوًصا في المغرب العربي

ولطالما تساءل النقاد في المغرب العربي، وخاصة في الجزائر والمغرب وتونس، عّما إذا كان اإلبداع المغاربي 
صنف ضمن خزانة األدب المغاربي؟ وھل تعتبر اللغة العربیة شرطًا ضروریًا لھذا المكتوب باللغة الفرنسیة ی

 التصنیف؟ وفي أیة ضفة یتموقع ھذا األدب؟

لقد خضع المغرب العربي الستبداد االستعمار من خالل فرض الظھیر البربري في المغرب، وسیاسة التجنیس في 
ي تونس، ولذلك یدخل األدب المكتوب باللغة الفرنسیة ضمن الجزائر، وسیاسة االستیطان في لیبیا، والمسیحیة ف

الفرانكفونیة التي انتھجتھا فرنسا في أواخر القرن التاسع عشر المیالدي من أجل تحقیق أھداف سیاسیة واقتصادیة، 
كما سجل في  - الذي توخى منھا" أونزیم ریكلوس"ویشیر بنسالم حمیش إلى أن واضع مفھومھا ھو الجغرافي 

 .، وأرادھا أداة لتنحیة اللغة العربیة والدیانة اإلسالمیة)فكرة لسانیة وعالقة جغرافیة(تعبیًرا عن  -1889تھ عام كتابا
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ضمن أدبیات الجغرافیا االستعماریة، «" فرنسا والجزائر والمستعمرات"وقد استعمل أونزیم ھذا المصطلح في كتابھ 
وكان بعض المتحمسین والمفتونین بالثقافة » ل اللغة الفرنسیةبغیة تحدید الفضاءات الجغرافیة التي كانت تستعم

 ." مقاطعات األدب الفرنسیة"الفرنسیة یقولون بأن الجزائر، أو شمال إفریقیا تستحق أن تكون إحدى 

نلحظ ذلك التحول الواضح في مواضیع الكتابات الروائیة المغاربیة  1945و مع نھایة الحرب العالمیة الثانیة في 
التي  1945مایو  8باللسان الفرنسي، و الجزائریة على وجھ الخصوص فلقد تبددت كل األوھام مع مجازر ال 

ارتكبھا الفرنسیون في حق المتظاھرین المحتفلین الجزائریین بنصر الحلفاء وحلول الموعد مع التاریخ لتقریر 
 ..مصیر الشعوب

مغزى، وتمثل في خروج الفت على ھذا التقلید ، وسار في  م شھدت حدثا ثقافیا أدبیا ذا 1948والواقع أن سنة 
ویتجلى ھذا الحدث من خالل . رحابھ كتاب األدب الكولونیالي االندماجي في الجزائر في تجاربھم األدبیة السابقة

وھما كاتبان ال نجد حاجة . لمالك بن نبي" لبیك" لعلي الحمامي و " روایة شمال إفریقیة  -إدریس"صدور روایتي
فقد كان . لإللحاح على أنھما كانا بعیدین عن الفكر االندماجي الذي تبناه كتاب الروایات التي سبقت نشر روایتیھما

األول أحد المناضلین الجزائریین الذین عرفوا بكفاحھم الطویل ضد االستعمار لیس فقط في الجزائر، بل في المغرب 
فقد عبر الحمامي عن كفاح شعوب شمال إفریقیا عبر . واالنعتاق العربي على اتساع رقعتھ واتحاد آمالھ في الحریة

. تاریخھا الموغل في القدم وتطلعھا للتحرر من نیر االستعمارات المتتالیة علیھ بالسالح وبالفكر والفن األدبي
ي، بل بقیادة عبد الكریم الخطاب 1923وآخرھا، فیما یخصھ ھو، إعالنھ مساندة ثورة الریف بالمغرب األقصى سنة 

 .ومناصرتھ لھ من خالل المشاركة فیھا شخصیا

وبناء على ھذا األساس یعطي المؤلف الحل، وال یترك بطلھ حائرا مستسلما، مثلما یالحظ في الروایات السابقة 
ومن ھنا جاء . ویتمثل الحل في توبة البطل، وتكفیره عن ذنوبھ بالذھاب إلى البقاع المقدسة لتأدیة فریضة الحج

 ."لبیك" لروایة عنوان ا

ھذان العمالن الروائیان مھدا الطریق لمزید من الجرأة في الطرح والتجریب األدبي المفعم بالمضامین السیاسیة 
 .والمواقف الواضحة من قضایا الواقع االجتماعي للناس وطموحھم السیاسي

رّدھا إرادة األدباء المغاربة في كتابة إّن ھذه النقلة النوعیة لألدب المغاربي الحدیث من حیث الخصوصیة و التمیّز م
أدب مغاربي یخلصھم من التبعیة للمشارقة، وقد فعلوا ذلك عندما كتبوا روایات و قصائد باللغة العربیة الفرنسیة، 

من المغرب ، ثم  "الطاھر بن جلون " و        "إدریس الشرایبي" من تونس و " محمد عزیزة"فكانت إبداعات 
 .من الجزائر" كاتب یاسین" و " محمد دیب" و " مولود فرعون" و " مولود معمري" روایات 

 حیث مثل صدور الروایة منعرجا.  1952لمحمد دیب سنة" الدار الكبیرة" و قد بدا ذلك واضحا من خالل روایة 
أول روایة نزلت إلى "حاسما في تطور األدب الروائي الجزائري باللسان الفرنسي من حیث المضمون، إذ تعد 

الطبقات الدنیا في المجتمع، متحدثة عن ھموم البسطاء من عموم الشعب الجزائري،كما وصفت أحوالھم القاسیة 
 ومعاناتھم من الفقر والجوع والحرمان، في الخفاء،كما أنھا أول

ایة تتحدث عن النضال السیاسي في الجزائر، وعن مناضلین یعیشون مطاردین من طرف البولیس الفرنسي، كما رو
تطرح ألول مرة تساؤالت واضحة وصریحة عن الھویة الوطنیة، وعن مفھوم الوطن وسط الزیف الذي كانت 

 ."المدرسة االستعماریة تنشره وتلقنھ لألطفال الجزائریین في مدارسھا

استطاع كتاب ھذه المرحلة إذن، أن یطوروا مستوى األدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسیة شكال و بھذ 
التي  1945ماي  8و ھذا التقدم كان نتیجة لمجموعة من األسباب والعوامل المساعدة لعل أھمھا مذابح . ومضمونا

 وبفعل ذلك أضحت بوادر. قدحت شعلة الوعي الوطني ودفعن بھ لیبلغ ذروتھ

https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/page/view.php?id=44019
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إضافة طبعا . الثورة تلوح في أفق طالئع المناضلین الجزائریین الذین بذلوا أقصى جھودھم من أجل تفجیر الوضع
 .إلى نشاط األحزاب السیاسیة الوطنیة، وجمعیة العلماء المسلمین

ج من آثارھا كما أن ظروف الحرب العالمیة الثانیة قد تسببت في تفاقم األوضاع االجتماعیة والسیاسیة حتى أنھ لم ین
المدمرة أحد ال سیما الشریحة الواسعة من الجزائریین المحرومین أصال، فزاد حرمانھم على حرمان، من حھة، 

وأعطى الجزائریین فرصة أفضل من أجل تفھم مشاكلھم "غیر أن ذلك أسھم، من جھة أخرى، في تبدید األوھام 
فالجزائریون الذین اكتووا بنار الحرب " . ھمولیصبحوا على وعي ومعرفة بحقوقھم ورسم أفق واضح لمصیر

وأوربا، أدركوا بالتجربة جیدا قیمة ( السلطة االستعماریة في باریس)العالمیة الثانیة من أجل الدفاع عن المیتروبول 
ومن ھنا فصاعدا سیوجھ الجزائریون بشكل حاد . الحریة لدى الشعوب األخرى، بانتھاء الحرب العالمیة الثانیة

وسیلعب األدب دوره . السیاسي والعسكري والثقافي ضد آلیة االستعمار االستیطاني الفرنسي في الجزائر صراعھم
 في ھذا التحول إن على مستوى

 .مضامین نصوصھ أو أشكالھ، ال سیما الروایة منھ

إلى المسائل إلى اتجاه الروائیین باھتماماتھم العمیقة  1945وبالفعل أدت االستفاقة على ھول مذابح سطیف عام 
ولھذ مثل عقد الخمسینیات نقطة تحول في األدب الجزائري من خالل انصراف الكتاب تدریجیا عن . السیاسیة

فھذا أدى بھم إلى االنخراط بصورة مباشرة "المشكل االجتماعي، وااللتزام بالقضایا الوطنیة، أو كما سماه معمري ، 
، وعملوا بجدیة من أجل نصرتھا والدفاع عن القضیة الوطنیة "ةواقع األمة الجزائري العمیقة والثور"في غمار 

 . . فكریا و ثقافیا

، وبالتحدید مع نشر مولود فرعون  1950ویرى بعض الدارسین أن البدایة الفعلیة لھذه المرحلة تنطلق من سنة 
روایة تھادن "ثیل، ألنھا غیر أن ھذه الروایة، في نظر آخرین، ال تمثل ھذه المرحلة حق التم" نجل الفقیر" روایة 

وھي الفكرة التي ربما غرسھا في نفسھ تخرجھ في . المستعمر وال تجد ضیرا في التعایش بین األوروبیین و األھالي
  ."المدرسة العلیا لألساتذة ببوزریعة

  .األدب المغاربي  ةماھی - : المحاضرة الثانیة 

ألدبیة و النقدیة في المغرب و باقي بلدان شمال إفریقیا و الغالب على معظم الكتابات ا" األدب المغربي الحدیث "
الشرق األوسط ، إشكالیة ترتبط باالیدیولوجیا السائدة، و بالعقلیة الثقافیة المھیمنة، و بالخلفیات الفكریة التي ما زالت 

ھا المنابر و تتحكم في منظور الكتاب و المثقفین المغاربة إلى أدبھم المغربي، و ھي نفس النظرة التي تكرس
فاالیدیولوجیا المھیمنة في . المؤسسات الثقافیة في ھذه البلدان المھیمنة على إنتاج و إعادة إنتاج الثقافة العربیة 

الساحة الثقافیة و األدبیة و الفكریة بالمغرب ما زالت تتعامل مع مفھوم األدب المغربي بنفس االیدیولوجیا و بنفس 
ي الستینات و السبعینات من القرن الماضي، و كأن األدب المغربي الحدیث ال یمثلھ إال النظرة السیاسیة المھیمنة ف

وجھ واحد و وحید ھو وجھھ العربي أي المكتوب بالعربیة، و كأن األدب األمازیغي المغربي المكتوب منذ 
التراكم في الكتابات و في السبعینات من القرن الماضي ال یمثل األدب المغربي في شيء و ال ینتمي إلیھ، و كأن ھذا 

اإلبداع األدبي باألمازیغیة وفي أغلب المجاالت األدبیة ال یصنف ضمن األدب المغربي الحدیث حسب المنابر و 
 .المؤسسات الثقافیة و األدبیة بالمغرب ، و بقي مفھوم األدب المغربي محصورا في األدب المكتوب بالعربیة

و كان من المفروض أن یتغیر مفھوم األدب المغربي منذ السبعینات من القرن الماضي لیشمل األدب المغربي 
بمفھومھ الواسع و لیس بمفھومھ االیدیولوجي الذي یحتفي بنوع من األدب ھو المھیمن و ھو المكتوب بالعربیة و 

ابات محمد خیر الدین، وعبد الكبیر الخطیبي و عبد أحیانا یتم االلتفات إلى األدب المغربي المكتوب بالفرنسیة ككت
في حین بقي األدب المغربي المكتوب باألمازیغیة أدبا غیر شرعي لم ...اللطیف اللعبي و الطاھر بنجلون و غیرھم

فمنذ الدواوین الشعریة األولى . یعترف بعد كأدب مغربي من طرف المؤسسات و المنابر الثقافیة و األدبیة المھیمنة
و التى ) 3(1978"إسكراف" ، و )2( 1974" إموزار" ، و دواوین )1( 1968لمحمد أمزال سنة " أمنار " ل مث

 1988"إماراین" دیوان في سوس وحدھا، إضافة إلى المجموعة القصصیة األولى  130وصلت اآلن إلى أكثر من 
المغرب، إلى جانب اإلنتاج  مجموعة قصصیة في 50، و ما تلتھا من إصدارات وصلت اآلن إلى أكثر من ) 4(
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الروائي و المسرحي و أدب األطفال ، فرغم كل ھذا الكم الذي عرفھ األدب المغربي المكتوب باألمازیغیة ما زالت 
النظرة االیدیولوجیة المتحكمة اآلن في الساحة الثقافیة و األدبیة ھي نفسھا المتحكمة منذ الثالثینات و األربعینات من 

ي النظرة التي ال ترى في األدب المغربي إال وجھھ المكتوب بالعربیة و ما عداه غیر شرعي من القرن الماضي، أ
  .وجھة نظرھا االیدیولوجیة

للكاتب و الناقد عبد الرحمان طنكول، و ھو أول  1984الصادر سنة ) 7" (األدب المغربي الحدیث" یمثل كتاب 1- 
و  1960ما صدر من كتب أدبیة و نقدیة بالمغرب ما بین مخصص لبیبلوغرافیا شاملة ل) في اعتقادي( كتاب 
" الثقافة المغربیة" و " األدب المغربي الحدیث" ففي المقدمة التي وضعھا الناقد للكتاب تستوقفنا مفاھیم مثل . 1984

إنتاجا  ، و كان من المنتظر من الناقد أن یشیر إلى بعض الكتب األمازیغیة باعتبارھا"النقد المغربي المعاصر" و 
لمجموعة من الشعراء، و  1974سنة " إموزار" أدبیا مغربیا والتي صدرت في الفترة التي شملھا بحثھ مثل دیوان 

لمحمد المستاوي، لكن یبقى ھذا العمل الذي قام بھ الناقد 1979"تاضصا د ئمطاون " و  1976" إسكراف" دیواني 
فالكتاب ال یمثل األدب المغربي كلھ كما ھو مكتوب في عنوانھ  ناقصا ما دام مقتصرا على الكتب الصادرة بالعربیة،

بقدرما یمثل األدب المغربي المكتوب بالعربیة، و لكن یمكن أن نجد عذرا للكاتب باعتبار أن تلك الفترة التي أصدر 
لثقافیة فیھا كتابھ ھي فترة ھیمنة الفكر القومي العربي بوجھیھ السلفي و الیساري على أغلب مفاصل الحیاة ا

 .المغربیة
للكاتب و الناقد ادریس الناقوري " دراسات في األدب المغربي المعاصر ) : 8" (المصطلح المشترك" كتاب  -2

القصة المغربیة القصیرة " و " الروایة المغربیة" ، و الكتاب جاء في شكل مقاالت و دراسات في 1977صدر سنة 
فمن خالل عنوان . و أغلبھا كان یلقیھا كأستاذ في الجامعة" ة المغربیةالمقال" و " الشعر المغربي المعاصر " و " 

الكتاب و من خالل العناوین الفرعیة في الكتاب یتبین لنا مدى ھیمنة الثقافة الشرقیة في األدب المغربي، فاألدب 
الناقوري أن ھناك أدبا المغربي لدى الناقد ھو األدب المكتوب بالعربیة فقط، فھل كان یمكن أن یدور في عقل الناقد 

مغربیا أمازیغیا ؟ الجواب نعم، ألن الحركة الثقافیة األمازیغیة التي انبثقت من الجامعة التي كان فیھا األستاذ مرت 
على ظھورھا آنذاك عشر سنوات و أصدرت بعض المؤلفات األدبیة، لكن یمكن أن تلتمس العذر للكاتب الناقد نظرا 

 .یرى في االختالف اللغوي إضعافا و منافسة للغتھ الرسمیةلما تشبع بھ من فكر قومي 
للكاتب و الناقد سعید  1999و الذي صدر سنة ) 9" (األدب و المؤسسة ، نحو ممارسة أدبیة جدیدة" في كتاب -3

، وظف 2011یقطین وھو من المثقفین القومیین الذین وقعوا على بیان یعارضون فیھ ترسیم اللغة األمازیغیة سنة 
  .)19ص (غربي الذي یكتب بالفرنسیة األدب المغربي الذي یكتب بالعربیة مقابل األدب الم" كاتب مفھوم ال

  :األدب المغاربي المكتوب باللغة الفرنسیة  - المحاضرة الثالثة 

 لعبت الثورة الجزائریة دورا كبیرا في حیاة الشعب الجزائري، وشملت العدید من مجاالت الحیاة، وقام بھا الشعب
الجزائري رغبة وإصرار منھ لطرد المستعمر، وذلك من أجل التغیر والخروج من الظالم الذي فرضتھ فرنسا علیھ، 

فكانت الثورة بذلك صراع مستمر من أجل الحریة، والمطالبة بالحقوق اإلنسانیة، وكان ثمن ذلك موت اآلالف 
صارات عظیمة، فالتغییر كان تغییرا جذریا الشھداء، وكان العزم موجودا في روح كل جزائري حیث حقق بھ انت

 1شامال في جمیع المیادین
عندما برز األدُب المكتوب بالفرنسیَّة في الجزائر والمْغرب وتونس بعد الحْرب العالمیَّة الثانیة، كان یحمل ھمَّ 

ر والحیاة الكریمة، فكان  رسالةً إلى الطَّبقة المثقَّفة شعوب مستْعمرٍة وفقیرة، مغلوبة على أْمِرھا، تْطَمح إلى التحرُّ
 .والسَّاحة الفرنسیَّة نفِسھا لتدرك معاناةَ ھذه الشعوب

كنموذٍج معبِّر، لكن ھذا األدب انحرف " األرض والدم"، و"ابن الفقیر"ویمكن اإلشادة ھنا بروایتي مولود فرعون 
ْحوة شیئًا فشیئًا، حتَّى أصبح منقِطًعا عن المجتمعات المغاربیَّة ومبادئِھا  ر مع اشتِداد ُعود الصَّ وقیَِمھا؛ بل تطوَّ

اإلسالمیَّة، وغدا أداةً للتنكُّر لالنتِماء الحضاري، ومقاومة الرجوع للذَّات، والتَّشویش على المشروع اإلسالمي، فلم 
ما ِصْرنا أمام إنتاٍج نُعد أمام أدٍب ذاتيٍّ منحاز للعقیدة أو األْرض، أو اإلنسان العربي المسلِم الحرِّ أو المكبوت؛ وإنَّ 

 .غریٍب في اللُّغة والمرجعیَّة واألھداف
ا عِمل المستشرقون أنفُُسھم؛ إْذ آلى أصحابُھ على أنفُِسھم أن یتحدَّثوا باسم شعوبھم  غدا أكثَر حربًا على األصالة ممَّ

ل من المْوروث أن ال سبیل للنَّجاة من التخلُّف سوى بتقلید ال: عنوةً، ویَحتكروا الحقیقة المدَّعاة غْرب، بدًءا بالتنصُّ
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یني والثقافي، وتْغییر االنتماء من العربي اإلسالمي إلى المتوسِّطي  في إشارٍة إلى فرنسا والدَّولة العبریَّة  - الدِّ
 .المغتِصبة لفلسطین

مغرب العربي، ویُالحظ المراقب الحصیف أنَّ ھذا المخطَّط التغریبي، الَّذي ازداد نشاطًا بعد استِْقالل دول ال
ْحوة اإلسالمیَّة، قِد انقسم إلى جناحْیِن یكمل أحُدھُما اآلخر  .واستْفَحل غداةَ بروز تباشیر الصَّ

 
ى الطَّابع العلمي األكادیمي، یقوم بھ باحثون مسلمون من خریجي الجامعات  إذ نَِجد من جھٍة عمالً فكریًّا یتوخَّ

ونھ: ة قراءة اإلْسالمالفرنسیَّة والعاملین بھا، ینصبُّ على إعاد المناھج العلمیَّة : "قرآنًا وسنَّةً وتاریًخا، َوْفقًا لما یسمُّ
 :، والواقع أنَّ علمیَّة ھذه المدرسة تْقتصر على أمرین اثنین"الحدیثة

 
لھما  ."بدون أیَّة خلفیَّة أو موقف مسبق"مواجھة نصوص الشَّریعة ووقائع التَّاریخ : أوَّ

میَّة، وبعیًدا عن كلِّ انتماء شعوري للدین ولألمة في مسارھا، وبالتَّالي القفز من فوق تُراث بعقلیَّة غیر إسال: أي
ْخمة وضوابط الشَّرع  .القرون والتراكمات الفكریَّة الضَّ

 
ْھنیَّة قراءة انتِقائیة متحیِّزة للتَّاریخ وإلنتاج العلماء والمفكِّرین، فما یخدم أْھداف ھذه المدرسة وینسِجم : وثانیھما مع الذِّ
 .الغربیَّة

 
ا األصیل، فھو أُُصولي أرثوذكسي حتَّى ولو أجمعت علیھ األمَّة، وھكذا تقدح ھذه المدرسة  فھو علمي یُحتفى بھ، وأمَّ
في ابِن تیمیة وسیِّد قطب والمْودودي، وتتَّھُمھم باإلضرار باإلسالم، بینما تعتبر علي عبدالرازق ورفاعة الطھطاوي 

 !العشماوي مناراِت الھدى ومصابیح الدُّجى ومحمد سعید
 

: محمد الشرفي وھشام جعیط، والجزائریُّون: تلك ھي علمیَّة وأكادیمیَّة ھذا الفكر الذي ینخِرط في موكبھ التونسیَّان
وبالمناسبة رابح ھذا كان ھو مفتي الجرائد الشیوعیَّة في (محمد أركون وسلیمان زغیدور ورابح اسطمبولي، 

 .(إلى أن توفَّاه هللا الجزائر
 

ا في المغِرب، فھناك ظاھرة مغایِرة في الشَّكل، ومنسِجمة مع سابقتھا في المْنَحى والغایة، إْذ نَجد عمالً فكریًّا  أمَّ
یَُدْندن حول القومیَّة العربیَّة، لھ تواُصل وثیق مع أقطابِھا في المشِرق، یتجنَّى على اإلسالم األصیل، ویْدعو إلى 

، یتَّفق مع أطروحات الیساریِّین العرب، وأھم أقطابِھ المفكِّر محمد عابد الجابري، وعبد هللا "عقالني"إسالم 
 .العروي، وھو مكتوب بالعربیة یدعو إلى علمنة اإلسالم

 
ج م ا في الجھة األُخرى، وإذا انتقْلنا إلى العمل األدبيِّ البْحت، فإنَّنا نَِجده مرَّ بِمرحلَتین، فتدرَّ ن الكتابة الكالسیكیَّة أمَّ

إلى لوٍن جدید، ھو استلھام النصوص الدینیَّة من القرآن والسنَّة والتاریخ اإلسالمي، واستخدم ذلك في إْبداع روایاٍت 
وقصٍص تشتبِك فیھا بعض الحقائق مع كثیٍر من االفتِراءات، حیث یلوي المؤلِّفون أعناَق النُّصوص، ویْقرؤون 

فة من أجل أْحداث التَّاریخ قراء ھو  -" إسالم إنساني تقدُّمي علماني معصرن"، وخلق "تْدجینھا"ةً انتِقائیَّة متعسِّ
 .الَّذي یتبنَّاه اإلسالمیُّون" اإلسالم الظالمي األصولي المتحجر"في مواجھة  -اإلسالم الحقیقي في نظرھم 

 
ر نْوعي عند األُدباء الفرنكوفونیین الذین كانت جمھرت مون على اإلسالم،  -وما یزالون  -ھم فھو إًذا تطوُّ یتھجَّ

باعتباره جسًما غریبًا على النسیج الفكري واالجتماعي الَّذي یؤمنون بھ، فالمغربي محمد خیر الدین، صاحب 
ھا النقَّاد الغربیُّون من عیون األدب الفرنكوفوني، یعلن فیھا بصراحٍة إلحاَده واستھزاَءه بالدین اإلسالمي،  روایات یعدُّ

ر الجزائريُّ رشید میموني في روایة  مشھًدا في مدرسة قرآنیَّة یأتي فیھ بعبارات، یخجل منھا ) طمبیزا(ویصوِّ
بالقیم " األدیب المرموق"السفھاء، فضالً عن األتقیاء، ولوال الحیاء ألوردتُھا لیطَّلع القارئ على مدى استھتار 

 .واألخالق والفضیلة
 

ا الطَّور الثَّاني الَّ  آسیا جبار من الجزائر، وفاطمة المرنیسي، والطَّاھر بن جلون من : ذي تحدَّثنا عنھ فأبطالُھفأمَّ
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یقصد بذلك لیلة القدر، نال بھا جائزة غونكور " اللَّیلة المقدَّسة"المغرب، فھذا األخیر ألَّف منذ سنوات روایةً عنوانھا 
النَّماذج  - بدون تعلیق  -دیمة والحدیثة، وأحبُّ أن أنقل منھا التي تعتبر أكبر جائزة أدبیَّة في فرنسا ومستعمراتِھا الق

 :التَّالیة
 .كان یستعمل میكروفونًا لكي یسمعھ هللا على نحو أفضل: یقول عن المؤذن -
 بما أنَّ اإلسالم ھو أفضل الدیانات فلِماذا انتظر هللا طویالً حتى ینشره؟ -
، إنَّ  - بون أو منافقون ال یھمُّ  .ھم یتشابھون ولیسْت لي أي رغبة في معاشرتھممؤمنون متعصِّ
 

ا طریقة ھذا الفریق، فأكثر ذكاًء وخبثًا، فآسیا جبار  ة لجائزة نوبل في األدب  -أمَّ كتبْت  -التي رشَّحوھا أكثَر من مرَّ
، والعنوان وْحده )رةالمدینة المنوَّ : أي" (بعیًدا عن المدینة: "، والثانیة"التي قالت ال للمدینة: "روایتین، عنوان األولى

وایتین یحمل إشاراٍت واضحةً، فالبطلة فیِھما ھي السیدة فاطمة الزھراء  رھا الكاتبةُ  -رضي هللا عنھا  -في الرِّ وتصوِّ
یق  دة على الدولة اإلسالمیة بقیادة الصدِّ حابة الكرام، التي تظلم النِّساء وتھضم  - رضي هللا عنھ  -متمرِّ ومعھ الصَّ

سول  حقوقَھن، وفي للمدینة، باعتبارھا عاصمةَ الدَّولة " ال: "لذلك تقول -صلَّى هللا علْیھ وسلَّم  -مقّدمتِِھنَّ ابنة الرَّ
حابة "بعیًدا عن المدینة"اإلسالمیَّة، وترید أن تعیش   -رِضي هللا عنھم  -، وفي الكتابین تُورد المؤلِّفة على لسان الصَّ

ھراء بُھتانًا كثیًرا، لتنتھي إلى أنَّ ف  !رائدةَ حركة تحریر المرأة والدِّفاع عن حقوقھا - رضي هللا عنھا  -اطمة الزَّ
 

فكما زعموا أنَّ أبا ذرٍّ ھو سلف ماركس ولینین، تزُعم ھي ونظیراتُھا أنَّ ابنة رسوِل هللا قدوةَ نوال السعداوي 
 !وسیمون دي بوفوار وخلیدة مسعودي

الجنس "، وتصریحاتِھا الكثیرة لصحافة الحداثة، فقد ألَّفت "اإلسالمیَّة"وتستْوقِفنا فاطمة المرنیسي بُكتُبھا 
بفرنسا  1987الصادر في " الحریم السیاسي"؛ لكنَّھا اكتسبت الشھرة بكتاب 1975في سنة " واإلیدیولوجیا واإلسالم

حابي أبي بكر  لھا وأخطَرھا اتِّھامھا للصَّ باالفتِراء، وبوْضع  - ضي هللا عنھ ر - طبًعا، والَّذي یزخر بالغرائب، لعلَّ أوَّ
 !صلى هللا علیھ وسلم - سنةً بعد وفاة النَّبي  25؛ ألغراض سیاسیَّة "ال یفلح قوم ولَّوا أمرھم امرأة"حدیث 

 
ة في الجرح والتعدیل، تضعِّف حدیثًا رواه البخاري" عالمة االجتِماع"أي نعم، ھكذا أصبحت  د أنَّ ! مختصَّ ثم تؤكِّ

ثالثة أیَّام  -صلَّى هللا علیھ وسلَّم  -ُجْثمانھ ) ھكذا(سى قواعد الدیمقراطیَّة، إلى درجة أنَّ الصحابة نُسوا رسول هللا أرْ 
ا الحجاب فھو مخالف للمْشروع الثوري  بعد وفاتھ، ولم یفكِّروا في تغسیلھ وال دفنھ النشغالِھم بانتخاب َمن یخلفھ، أمَّ

سول، وھو من عق لقبولھ تحت وطأة المنافقین الَّذین  -ھكذا تقول  -لیَّة الجاھلیَّة، اضطرَّ محمد الَّذي كان یحملھ الرَّ
 !كانوا یرفضون تحریر المرأة

 
د : وتقول  !وأخالق المنافقین انتصر ھؤالء - في تحریر المرأة : أي –في المعركة بین حلم محمَّ

حُرس فیھ المرأة سوى عقیدتِھا، لكن یتغلَّب محمد رجل ثوري یحلم بمجتمع ال تَ : أجل، ھكذا ترى المرنیسي المسألة
  !علیھ مشروع المنافقین، وإًذا ال وْحي وال رسالة وال دین

 
 . األدب المغاربي الوظیفة و الجدوى -: المحاضرة الرابعة 

. من ثقافات وأعراق وعالقات وتواریخ وجغرافیا شمال غرب إفریقیا" المشترك"المغرب العربي كان دائما ذلك 
أن الفراعنة أنفسھم، رغم انتمائھم إلى شمال إفریقیا، كانوا یعون ھذه الخاصیة ولذلك فحین فكروا في التوسع،  ویبدو

قبل المیالد بآالف السنین، فعلوا ذلك لكن غربا جھة الشام ولم یفكروا في المغرب العربي وھي الخاصیة التي 
ل موافقة المجتمع السیاسي المصري على إمكانیة تكررت في التسعینیات من القرن الماضي عند فتح النقاش حو

ما !". ال،مصر مشرقیة ولیست مغاربیة"انضمام مصر إلى اتحاد المغرب العربي حیث كان الجواب باإلجماع 
یجمع المغرب العربي كان دائما التاریخ والجغرافیا واللغة التي كانت حتى دخول اإلسالم ھي اللغة األمازیغیة ثم 

التي كان وراءھا االستعمار الغربي، " صدمة الحداثة"ومع . اللغة العربیة بعد القرن السابع المیالديإنضافت إلیھا 
األدب المكتوب الذي صار رغم حداثة سنھ،خمسون عاما من :على الوجود الثقافي المغاربي" مشترك جدید"دخل 

اني، رافدا من روافد األدب العالمي الوجود لألدب المغاربي مقارنة مع خمسمائة سنة من الحضور لألدب البریط
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لكن تبقى اللغة العربیة . عربیة وفرنسیة وإسبانیة وإنجلیزیة وأمازیغیة: بسبب غنى اللغات التي یكتب بھا أصال
ولعل الحضور القوي للغة العربیة نابع من كون الكتابة . األقوى حضورا من بین كل لغات األدب المغاربي المكتوب

تابة عن الذات لمخاطب ھو الذات أیضا بینما یبقى الحضور األقل قوة للغات التعبیر الغربیة باللغة األم ھو ك
األخرى، خاصة الفرنسیة، التي اعتمدھا بعض الكتاب المغاربیین للتعبیر عن رؤاھم وتصوراتھم من خالل الكتابة 

ة بأغلب الكتاب المغاربیین الذین لھذه السبب المركزي، ألقت لغات التعبیر الغربی. عن الذات لمخاطب ھو اآلخر
الذي اعتبر األدب المغاربي المكتوب باللغة الفرنسیة   استعانوا بھا إلى التھمیش واإلقصاء سواء في األدب الفرنسي

بالنظر إلى أصول كتابھ أو إلى مضامین أعمالھ بل وحتى التراكیب اللغویة المشغلة في نصوصھ وھي " أدبا أجنبیا"
تحیل بشكل غامض على التراكیب العربیة في شكلھا القبلي السابق للترجمة إلى اللغة الفرنسیة، كما التراكیب التي 

تعرض ذات الكتاب وذات األدب للتھمیش واإلقصاء من لدن إخوانھم القیمین على األدب المغاربي المكتوب باللغة 
 "...فولكلوریة"مضامین أعمالھم وأن تصوراتھم و" استعماریة"العربیة الذین اعتبروا لغة أعمالھم لغة 

بین اآلداب المغاربیة بصیغة الجمع ولكنھ في اآلن ذاتھ احتفاء " المشترك"إن االحتفاء باألدب المغاربي ھو احتفاء بـ
في " غنى الوحدة"ولعل . بین ھذه اآلداب التي تغتني بما یعزز وحدتھا كما تغتني بما یقوي تنوعھا" المختلف فیھ"بـ

الحاجة الملحة لنھضة مغاربیة "المغاربي یتمثل في شبھ اإلجماع داخل األوساط األدبیة المغاربیة على األدب 
التوزیع "في األدب المغاربي فیتمثل في " غنى التنوع"،أما"ضرورة تحدیث المجتمع المغاربي"وعلى " شاملة

لمغرب العربي، والجزائر عاصمة لھذا األدب النامي الذي صارت بموجبھ تونس عاصمة للشعر في ا" الجغرافي
للروایة، في حین صار المغرب عاصمة للقصة القصیرة والقصة القصیرة جدا معززا مكانتھ خالل السنوات الثالثة 

من خالل " مدرسة القصة المغربیة الغدویة: المدرسة الحائیة"﴾ بإعالن تأسیس 2008- 2007-2006الماضیة ﴿
الحاجة إلى مدرسة للقصة "، وثانیھا بیان حول "المدرسة الحائیة"سمیة خمس بیانات كان أولھا بیان حول الت

، ورابعھا بیان حول بدایات المدرسة وامتداداتھا، "المدرسة الحائیة"، وثالثھا بیان حول األفق التجریبي لـ"القصیرة
  .يفي وطن اإلبداع السرد" عصر الظلمات"إنھاء ": المدرسة الحائیة"وخامسھا بیان حول رھانات 

 

  :المشروعیة التاریخیة األدب المغاربي و -: المحاضرة الخامسة

، وبالتحدید مع نشر مولود فرعون  1950ویرى بعض الدارسین أن البدایة الفعلیة لھذه المرحلة تنطلق من سنة 
ایة تھادن رو"غیر أن ھذه الروایة، في نظر آخرین، ال تمثل ھذه المرحلة حق التمثیل، ألنھا " نجل الفقیر" روایة 

وھي الفكرة التي ربما غرسھا في نفسھ تخرجھ في . المستعمر وال تجد ضیرا في التعایش بین األوروبیین و األھالي
 ."المدرسة العلیا لألساتذة ببوزریعة

لمولد " الربوة المنسیة" أما عن الروایة التي مثلت ھذه المرحلة بحق في نظر الفریق األخیر إنما ھي روایة 
المالحظ ھنا أن أعمال معمري كلھا تسیر في خط متواز مع تطور الوقائع السیاسیة في الجزائر، فروایة و. معمري

، تبتدئ وقائعھا في فترة ما قبل الحرب العالمیة الثانیة، لتصور الوضع في الجزائر في ظل "الربوة المنسیة"
إنھا فترة الیأس و القنوط بدون إمكانیة حیث یعبر الكاتب عن مآسي الشعب وأحزانھ وبؤسھ، . االحتالل الفرنسي

وأیا كان األمر، فإن بوادر األمل بدأت تلوح، كنتیجة للتغیرات التي . للعثور على حل، ألن االستعمار ال یقدم حلوال
 .طرأت على الوضع السیاسي في الجزائر

، كما "الحلقة في جمیع مراحلھاداروا حول "فتصور البطل أرزقي واحدا من الذین " نوم العادل"أما روایتھ األخرى 
المساواة العدالة، : یقال؛ فقد بدأت رحلتھ في المدرسة الفرنسیة في قریة جزائریة وفي ھذه المدرسة تعلم كلمات مثل

 .الحریة، اإلنسانیة

فترة  وكانت حیاة المدرسة بالنسبة ألرزقي تجربة مریرة ولكنھ لم یعترف بما یعانیھ آنذاك ولم یستسلم إال بعد مرور
فقد صادف صعوبات بالغة في تعلم مواضیع عسیرة بلغة أجنبیة، بل واألكثر من ھذا فقد كان منبوذا، ولكن . طویلة

 اعتزازه بما حققھ من نجاح في مدرستھ دعم جھوده الضخمة، وساعده
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 لكت علیھ كلوفضال، طبعا، على ایمانھ بالعلوم التي تعلمھا، فقد استوعبھا جیدا لدرجة م. على تخطي التجربة

وقد أراد أن یعرف شعبھ بأفكاره، فیحدد أ رزقي مرحلة جدیدة من العالقة بین األب . مشاعره وكل شيء حولھ
 .واالبن في العائلیة والمجتمع وكذلك مع اآلخر

، لھا الجزاء الثاني من  1955، في السیاق نفسھ، لیضیف في سنة  1952سنة " الدار الكبیرة" كما یأتي نشر دیب
التي امتصت ھموم اإلنسان الجزائري، الذي كان الشعر واألدب الشفھي عامة ھو زاده الروحي " الحریق"ثالثیةال

فجاء العمل لتمثل مذكرات الشعب الجزائري، أو كان ھو الجزائر نفسھا كما وصفھا معظم النقاد في . الرئیسي
أن النار قد بدأت ولن تتوقف " القریة، وتنتھي إلى فھي تتناول حیاة العمال في المدنیة وحیاة الفالحین في. الجزائر

 ."أبدا أنھا تستمر مشتعلة ببطء و بعماء إلى أن تعم ألسنتھا الدمویة البالد كلھا

فقد صور . وعلى العموم ال تخرج الدار الكبیرة عن أطر تقالید الكتابة التي یمثلھا فرعون ومعمري أحسن تمثیل
 .ة للحي من بؤس وجوع وتعسف السلطات االستعماریةخاللھا الحیاة الیومیة المأساوی

وإذا ألقینا نظرة إلى األسلوب نجده أكثر حداثة من أسلوب معمري، فھو وجیز ومعبر مع نوع من اإلحساس بالیأس 
عالم مشبع بالمشاھد المطولة، و تتعاقب شاعریة . والخوف الصوفي في اإلدراك المادي الجلي للعالم من حوالیھ

وتتوقف الثالثیة عند أعتاب النبوءة بما سیكون، تاركة ما كان إلى روایتھ التي صدرت . نزعة طبیعیةخفیفة مع 
 ."صیف افریقي"، تحتد عنوان  1959عام

وتتمیز ھذه الروایة بإحكام فني شدید یتجاوز بھ دیب حدود الزمان و المكان، یواكب الثورة الجزائریة التي اندلعت 
من الجزائر كلھا، یختار التاجر و صاحب االرض و الموظف الصغیر والطالبة و  ویعمد إلى اختیار نماذجھ

یختار أیضا الثوري و الفالح و الخائن والمتردد، كما یختار فرنسا بكل ما یمثل استعمارھا من قیم تخون    الخادمة، 
 ."الثورة الفرنسیة، یختار لھا وجھھا الھمجي المتوحش الذي یعبث بكل قیمھا

دأت تتحدد خصوصیات الكتابة األدبیة المغاربیة التي جعلت من الفكر و التاریخ و المرویات التراثیة و ھكذا ب
 .الشفویة و الكتابیة محاور كبرى لھا محققة بذلك انزیاحھا النوعي عن الكتابة المشرقیة

 

  :أشكال األدب المغاربي المكتوب  باللغة الفرنسیة  -: المحاضرة السادسة

 : الروایة -أ

  ،" غادة أم القرى " بالرغم من المحاوالت األولى في التألیف الروائي باللغة العربیة في الجزائر مع رضا حوحو 

، إال أن الروایة الجزائریة ذات التعبیر الفرنسي، على ید كوكبة من " الطالب المنكوب " وعبد المجید الشافعي 
رنسیة، وحصلوا على نصیب وافر من الثقافة الفرنسیة دون أن الروائیین الجزائریین الذین تعلموا في المدرسة الف

  .إحساسھم المرھف بنبض مجتمعھم یفقدوا

وھي روایات  1957، الدروب الوعرة  1953، األرض و الدم  1950نجل الفقیر : ومن بین ھذه الروایات نجد    
  .لمولود فرعون 

ه دون أن یحصل على أدنى مقابل للحیاة الكریمة، نظرا تتناول روایة نجل الفقیر حیاة الفالح الذي یكدح بسواعد
الستیالء الغزاة على أرضھ، ثم تأتي األرض والدم لتحوز جائزة االدب الشعبي في فرنسا ثم ثالث روایاتھ وھي 

إلى جانب إنتاج مولود فرعون، ظھر في نفس الفترة . الدروب الوعرة والتي تتناول النواحي االجتماعیة والعقائدیة 
تتناول الوقع القبائلي في صراحة مع المستعمر   1952.سنة" بداع مولود معمري ممثال في الربوة المنسیة إ
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، لیكشف عن الوطنیة و الثورة واحتضان الشعب لھا ثم تلیھا  1956سنة " نوم العادل" الفرنسي ثم روایتھ الثانیة 
  .بعد االستقالل 1956سنة " األفیون والعصا "الروایة الثالثة 

و تكمن القیمة الرفیعة ألعمالھ األدبیة والفنیة في أن أدبھ تكریس لحریة الجنس البشري والدعوة لسعادتھم، والنضال 
  .ضد كل ما یعذب اإلنسان و یشوه روحھ ومقاومة استغالل ألخیھ اإلنسان

ت الواقع االجتماعي، بعادات وھي ثالثیة لمحمد دیب وقد تناول الكاتب في الروایا...   النول الحریق،  الكبیرة، الدار
  .وتقالید سكانھ في الدار الكبیرة

روایة لمالك حداد عربیة السمات، فرنسیة اللغة بطلھا خالد بن طوبال :)  1961( رصیف األزھار لم یعد یجیب 
. األوانغیر أن النزعة الوطنیة تتغلب لكن بعد قوات . الذي انقسم على نفسھ بین عشیقتھ الفرنسیة وزوجتھ العربیة 

 1958،االنطباع األخیر    1956نجمة: وللكاتب حداد إبداع ثري في ھذا الموضوع منھ مجموعة من الروایات منھا
  .وغیرھا 1960، والتلمیذ والدرس  1959، سأھبك غرالة 

 الشعر -ب

حتالل وسیاستھ لقد كانت نشأة الشعر الجزائري باللسان الفرنسي مصاحبة لظھور األدب الفرانكفوني، وھذا بفعل اال
ذلك أن السلطة االستعماریة أدركت أن توطید أركان وجودھا في الجزائر مرھون باستھداف . الشاملة في البلد

  :و إذا دققنا في تتبع مراحل ظھور نصوصھ، یمكن نقسمھا إلى مراحل، وھي. السكان جسدا وروحا

الدقیف للكلمة، بل كانت ھناك محاوالت بسیطة أو  لم یكن ھناك شعر بالمعني :العالمیتین الحربین  بین  ما مرحلة -
م ، ورغم وجود عدد من الجزائریین 19منذ أواخر القرن. إرھاصات لقرض الشعر بالفرنسیة رغم انتشار التعلیم

. الذین درسوا الطب واألدب و القانون الفرنسي، فإننا ال نعلم أنھم أنتجوا شعرا بالفرنسیة قبل األربعینیات إال نادرا
تأثر األدباء الجزائریین بالشعر الفرنسي في ھذه المرحلة، رغم وجود إشارات تدل "قد نفى أبو القاسم سعد اهللا و

فقد ترجم العدید من األدباء لشعراء فرنسیین، منھم أحمد رضا . على أن بعضھم قد تأثر خاصة في مجال الترجمة
  .یكن شاعرا فد ترجم لفیكتور ھیجو، ولم. حوحو؛ حینما كان في الحجاز

أما في بدایة األربعینیات فقد قام إسماعیل العربي بترجمة بعض القصائد الفرنسیة إلى العربیة، ولكنھ لم یكن شاعرا 
  .ومنھ، فإن ھذه المرحلة غلبت علیھا طابع الترجمة التي كان لھا الدور األكبر في التأثر باآلداب الفرنسیة. أیضا

قد جاءت ھذه المرحلة عقب المأساة الوطنیة في الثامن من ماي وما خلفتھ في ل  :1962إلى 1945  بین  ما مرحلة -
فلقد . قلوب الجزائریین من ألم وشعور بالقھر والظلم، فشكلت منعطفا حاسما في في اتجاه الكفاح ومساره وأدواتھ

الثانیة التي  أحدثت ھذه مجازر جرحا عمیقا في وجدان الجزائریین، خاصة وقد صادفت نھایة للحرب العالمیة
وبفعل ذلك فقد تبلور الوعي الوطني لما یحدث في العالم لدى جمیع فئات .قررت مصیر الكثیر من البلدان و الشعوب

وكان ھذا الوعي راسخا بعد الیوم في الدفاع عن الجزائر بمختلف الوسائل . المجتمع في السعي نحو االستقالل
  ي شجع على تنشیط الحركات السیاسیة في الداخل والخارجالشيء الذ. المتاحة عسكریا وسیاسیا وفكریا

ولیس غریبا أن یكون صوت القلم ھو أیضا حاضرا في مختلف المنابر والمجالت والجرائد التي كانت تنشط ھذا . 
 وھنا ظھرت العدید من الدواوین الشعریة باللغة الفرنسیة،. المسعى الجدید بنشر إبداعات األدباء سواء شعرا أو نثر

فقد ولدت ثورة التحریر الوطني تصورا فرض أشكاال شعریة . "وأثناءھا 1954خاصة مع اندالع ثورة أول نوفمبر 
جعلت من الشعر الفرنكفوني الجزائري شعرا مكافحا ولیس تأملیا أو ذاتیا، وأضفى علیھ ھاجسھ المتفائل ونزعتھ 

  .اإلنسانیة النشطة

 : المسرح -ج
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واالستقالل  1945توبة بالفرنسیة في الفترة ما بین نھایة الحرب العالمیة الثانیة شكلت النصوص المسرحیة المك
رافدا إبداعیا اغتنى بھ رصید الفن السابع الجزائري إن على صعید الموضوعات المطروقة أو  1962الوطني 

. سائد في الجزائر آنئذأسلوب التناول أو الرؤیة الفنیة في تساوق مباشر مع الظرف التاریخي والسیاسي والثقافي ال
وھو العامل الذي جعل جل المسرحیات التي ظھرت في ھذه الفترة تنحو بدورھا في االتجاه الثوري، وأھمھا تلك 

التي عرضت على " األجداد یزدادون ضراوة" و " الجثة المطوقة " مثل مسرحیة " كاتب یاسین " التي قدمھا 
أو / دائرة االنتقام" ، ثم نشرت مع نصوص أخرى بعنوان " بروكسل "خشبة المسرح أثناء الثورة التحریریة في 

  .وھو المنحى الذي حمل كاتب یاسین لواءه بكل جدارة واستحقاق، وبلغ معھ مستوى عالمیا.  1959"القصاص سنة 

الیة في و الواقع أن كاتب یاسین في مسعاه اإلبداعي، بدا معززا برصید ثري یستمده من تجارب ثقافتھ الفرنسیة الع
بما یعني تلك الثقافة لم تقف حائال بینھ وبین إبراز روحھ . المجال اإلبداعي األدبي والمسرحي بوجھ خاص

فمسرحیاتھ كلھا ینتظمھا موضوع . الجزائریة وثقافتھ العربیة، روح شعب یتمسك بمقوماتھ الروحیة وطابعھ األصیل
" وھو ما تجسده أعمال . عن نفسھا من خالل نضال مستمیت التي تبحث" الجزائر" واحد بتجلیات متنوعة، أال وھو 

  " .المرأة المتوحشة"، و" الجثة المطوقة " و " األسالف یزدادون ضراوة

أصوات " و باإلضافة إلى ھذه األعمال لكاتب یاسین، وھناك أعمال لكتاب آخرین لقیت صدى أقل، مثل مسرحیة 
  .وغیرھا.. لمحمد بودیا 1962" الزیتونة " و " لمیالد ا" لحسین بوزاھر، ومسرحیة  1960،"في القصبة

 :  القصیرة القصة -د

القصة المكتوبة باللغة الفرنسیة قد تعذر إنتاجھا قبل االستقالل، ولم یتجاوز عددھا الستین قصة، وقد عالجت في 
  "الجبالحصاد و " و " لقاء الربیع " بدایتھا موضوعات اجتماعیة مثلھا كل من مالك واري في قصصھ 

  ، وبعد الخمسینات بدأت تھتم بالوضع السیاسي" اعترفات مسلم القرن الحالي " بقصتھ "" حمزة بوبكر " و   

التي عالج " الحمار الوحشي " في المقھى ومولود معمري في قصتھ " ، ومثلھا كل من دیب بمجموعتھ القصصیة 
د أظھرت القصة القصیرة المكتوبة باللغة الفرنسیة وق. فیھا قضیة صدام الحضارات عن الحرب العالمیة الثالثة

  .بعض التفوق على نظیرتھا العربیة، إال أنھا لم تخصص لجانب الحرب النصیب األوفى 

" و " عمر " ،مثال تقابل فیھا العدید من شخصیات ثالثیتھ الروائیة مثل  1955" في المقھى " ففي قصة محمد دیب 
، حیث یقدم محمد دیب إضافات جدیدة، یتعلق بعضھا بأحداث قد أشار إلیھا " الصغیرة ابنة العم " و " العمة حسناء 

" ؛ الموضوع الذي یخصھ بقصة مستقلة ھي قصة "ابنة العم الصغیرة" إشارات سریعة فقط كزواج .. في الثالثیة
  .، إشارة إلى التطور الذي حدث في حیاة األبطال أو في وعیھم" زواج بدیع 




