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 شعبة الدراسات العربية 
 وحدة السرد املغريب احلديث 
 الفصل السادس/ أدب ونقد

 األستاذ: عبد الغين حسين 
 

 الرواية المغربية 

 
 نشأة الرواية المغربية 

إذا كانت نشأة الرواية والقصة القصرية ابملشرق العريب قد سبقت نشأة القصة القصرية بعقود، فإن وضع الرواية املغربية يعد 
تعيش يف تطورها وضعا إشكاليا يتمثل يف وقوعها األمر جعلها  وهذا  خمتلفا، إذ نشأت متأخرة عن القصة القصرية والسرية الذاتية.  

ت مرجعيات خمتلفة أبرزها: الرواية املشرقية والقصة القصرية والسرية، إضافة إىل السرد الطويل التقليدي حتت سلطة أشكال سردية ذا
 املتمثل بشكل خاص يف أدب الرحلة. 

األوىل يف املغرب األعمال السردية الطويلة  أن  ولعل من أبرز مظاهر هذا الوضع اإلشكايل الذي ميز نشأة الرواية املغربية  
سبعة و"  1967  " حملمد عزيز حلبايبجيل الظمأو"   1957  " لعبد اجمليد بن جلون يف الطفولة"   ، ومنها:سري ذاتية  ظهرت يف صيغة 

 . 1965" لعبد الكرمي غالب  أبواب

ويف هذا السياق يقول أمحد املديين متحداث عن الظهور املتأخر للرواية املغربية وما يطرحه من خضوعها للنموذج املشرقي: 
"إذا كانت القصة القصرية يف املغرب قد تصدرت األجناس األدبية املعروفة... فإن الرواية، على العكس من ذلك، تظل جنسا أدبيا 

اضع لوترية منتظمة يف تطوره... وابلنسبة للرواية املغربية تبدو الورطة أكرب ما دامت متثل العطب طري العود طري املراس، غري خ
)األدب املغريب احلديث املزدوج: عطبها اخلاص املتعلق بنشأهتا، وعطب تقليدها للرواية املشرقية اليت قلدت بدورها رواية الغرب"  

 . ألمحد املديين(
أتخر نشأة الطبقة البورجوازية إىل    سبب ظهور الرواية املتأخر يف األدب املغريب   وحسن الوزان كل من عبد هللا العروي  ويرجع  

عكس القصة اليت تعرب عن انشغاالت الفئات   " حسب تعبري جورج لوكاتش،الربجوازية  "ملحمةلكوهنا    ، اليت تعربر الرواية عن انشغاالهتا
ت التحوالت االجتماعية اليت طبعت فرتة األربعينيات واملزامنة لنهاية احلرب ويف هذا اإلطار يقول حسن الوزان: "سامه.  املهمشة

مهنية وبتطور -العاملية الثانية يف خلق جانب من شروط ظهور الرواية املغربية. وارتبطت التحوالت تلك، من جهة، بتغري البنية السوسيو
 .)األدب املغريب احلديث حلسن الوزاين(هامش األطر املثقفة داخلها، ومن جهة أخرى ابنبثاق برجوازية مغربية ابملدن الكربى كفاس"  

، أدت إىل نشأة الرواية يف األدب املغريب، لعل أبرزها تطور الكتابة وخالهلا  اخلمسينيات  قبلوقد تضافرت عوامل متعددة،  
الرحلة اليت حققت بعض التطور منذ الثالثينيات،  القصة التارخيية و قصرية وظهور أشكال جديدة من القصة الطويلة أمهها  القصصية ال

بعض التحوالت االجتماعية اليت إىل  إضافة    مثلما جند يف رحلة ابن املؤقت املراكشي،  ية،ئالرواالكتابة  فكانت ممهدة لالنتقال إىل  
 . وبداية ظهور الربجوازيةوتطور بنية النشر  توسع قاعدة املثقفني  شهدها املغرب واملتمثلة يف  

هذه العوامل كلها جعلت أواخر األربعينيات وبداية اخلمسينيات تشهد ظهور أوىل األعمال الروائية ابملغرب، قبل أن تنتقل 
 كتابه "الكتابة الروائية يف املغرب" رصدا لتطور وقد قدم أمحد اليبوري يف  الرواية املغربية تدرجييا إىل مرحلة النضج بداية من الستينيات.
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الكتابة القصصية الطويلة ابملغرب، بظهور نصني شبه روائيني خالل الثالثينيات واألربعينيات مها: "الرحلة املراكشية" البن املؤقت 
سينيات أبرزها: "وزير غرانطة" لعبد اهلادي و"الزاوية" للتهامي الوزان، قبل أن تظهر األعمال الروائية اليت بلغ عددها مخسة خالل اخلم

 بوطالب و"يف الطفولة" لعبد اجمليد بن جلون. 

نا، من خالل تتبع نشأة الرواية واستوائها نوعا أدبيا قائما بذاته، وتتبع تطورها الفين يف األدب املغريب، رصد ثالث وميكن
لكن ما جيب اإلشارة إليه أن   . التأسيس واملرحلة الواقعية ومرحلة التجريب: مرحلة  مراحل أساسية تعد حمطات فاصلة يف مسريهتا، هي

احلديث عن هذه املراحل مشوب بكثري من احلذر يف الفصل بينها، بسبب التداخل الذي نشهده بينها، إذ أننا جند امتدادا ملرحلة يف 
ة الروائية يف املغرب( إىل احلديث عن "اجتاهات" للرواية . ولعل هذا ما دفع بعض الباحثني، ومنهم أمحد اليبوري )الكتابىمرحلة أخر 

املغربية بدل احلديث عن "مراحل". وهلذا فإن تقسيم تطور الرواية إىل مراحل يستند أساسا إىل االجتاه الغالب يف كل فرتة زمنية، دون 
 أن ينفي ذلك وجود اجتاهات أخر يف الفرتة نفسها. 

 

 التأسيس  المرحلة األوىل: 

. وميكن النظر إىل رواية "وزير غرانطة" اليت منتصف الستينياتإىل    مسينياتمن اخل  اليت متتد   األعمال الروائية املبكرةمتثلها  
لعبد اهلادي بوطالب بداية هلذه املرحلة وأتسيسا للكتابة الروائية ابملغرب بعد األعمال "شبه الروائية" خالل   1950صدرت سنة  

 تهامي الوزان. الثالثينيات واألربعينيات، على حد تعبري أمحد اليبوري، كالرحلة املراكشية البن املؤقت و"الزاوية" لل

وإذا كان األمر كذلك فإن بداية نشأة الرواية كانت حتمل أبعادا اترخيية وسريية، إذ تعرض رواية عبد اهلادي بوطالب حلياة 
هـ، حني ملع جنمه يف األدب والسياسة، إىل مقتله بفاس سنة   740الشاعر لسان الدين بن اخلطيب األندلسي )ذي الوزارتني( من  

صاحب ذلك من حتوالت سياسية تتمثل يف عالقة املرينيني مبلوك بين نصر بغرانطة، وما تعرض له الوزير من فتنة بعد هـ، وما   776
 اهتامه ابلزندقة، مث فراره إىل املغرب، لينتهي األمر بقتله وإحراق جثته بفاس بعد إحراق كتبه.

ياة الشاعر والوزير لسان الدين بن اخلطيب. وهو ما فالرواية، إذن، مبنية على وقائع من اتريخ املغرب واألندلس ومن ح
غليها بُعدا ختييليا يُبعدها عن جمال السرية الغريية ويقرهبا   يجيعلها جتمع بني الكتابة التارخيية والكتابة السريية. غري أن الكاتب يضف

لسرد، يف بداية الرواية. وهذا البعد التخييلي هو  من جمال الرواية، يتمثل يف بعض األحداث العجيبة اليت حتكيها العجوز، اليت تتوىل ا
يف األدب املغريب احلديث. لكنها رواية حتمل بعض مسات البداايت وأبرزها مزج التارخيي ابخليايل الذي جيعل "وزير غرانطة" أول رواية  

الثان من القرن التاسع عشر. وقد استمر والسريي ابلروائي. وهي مسات مل تسلم منها الرواية العربية نفسها يف بداايهتا خالل النصف  
 حضورها يف الرواية املغربية بعد ذلك بفرتة قبل أن تتمكن من أتسيس كياهنا اخلاص هبا. 

"يف الطفولة" لعبد اجمليد بن جلون و"سبعة أبواب" وقد شهدت اخلمسينيات وبداية الستينيات ظهور رواايت أخرى أمهها: 
 لعبد الكرمي غالب. 

، حبيث ميكن القول أبن 1مطبوعتان بطابع الكتابة السريية  1965و  1957ايتان اللتان ظهرات على التوايل سنيت  فهااتن الرو 
ليحكي   يعود من خالهلا بن جلون إىل طفولته ابملغرب وأجنلرتا"يف الطفولة" سرية ذاتية خالصة حتمل كل خصائص السرية الذاتية،  

أو بني ما يسميه أمحد اليبوري وتظل "سبعة أبواب" مرتاوحة بني الكتابتني الروائية والسريية،  تفاصيل ما احتفظت به ذاكرته منها.  

 
 . 1957على شكل حلقات في مجلة رسالة المغرب، ثم جمعها في كتاب سنة  1949بدأ بن جلون نشر سيرته "في الطفولة" منذ  1
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،  ملزاوجتها بني الطابعني اخليايل والواقعيضمن نوع "السرية الروائية"    ، تبعا لذلك،إذ ميكن تصنيفها"ملفوظ احلقيقة" وملفوظ التخييل"،  
يقول حممد مندور يف تقدميه للرواية: "هذه الذكرايت تصور جتربة حية عاشها الكاتب مع هيمنة الطابع الواقعي على معظم أحداثها.  

هذا الطابع السريي أيضا العنوان األصلي ويدل على  فعال، وهي جتربة السجن ستة أشهر رهن التحقيق، بتهمة اإلخالل ابألمن".  
 ، وهو "مذكرات سجني". حلقات  الذي نشرت به الرواية يف 

هكذا، إذن، ميكن النظر إىل هذه األعمال الثالثة: "وزير غرانطة" و"يف الطفولة" و"سبعة أبواب" بوصفها أعماال أتسيسية 
يف اتريخ الرواية املغربية. وبسبب طابعها التأسيسي فهي حتمل مسات عدم وضوح خصائص النوع الروائي، حيث جتمع بني الواقعي 

 يايل، وبني التارخيي والروائي والسريي، وإن كانت "يف الطفولة" أكثر متيزا النتمائها الواضح إىل نوع السرية الذاتية.واخل

يف هذه املرحلة: استمرار حضور املوضوع التارخيي )يف "وزير غرانطة"( جبانب   وهكذا فإن من أبرز خصائص الكتابة الروائية
اهتمام ابحلكاية والتتابع اخلطي من  خصائص الكتابة التقليدية  ، وحفاظ الكتابة الروائية على  املوضوع الوطين )يف "سبعة أبواب"(

 سك خبيوط السرد ويتحكم يفميليم الذي  السارد العحضور  ، و اليت تعتمد على العقدة وحلهااحلبكة التقليدية  اعتماد  ، و لألحداث
 )يف الطفولة(.   املشارك الذي يقدم رؤية مصاحبة للمسرود بوصفه شخصية سرديةلع على خباايها، أو السارد  أفعال الشخصيات ويطر 

إىل ما هو   طغى عليها الطابع اإلحايل وامليل ، إذ  النوعينضج ال الرواية املغربية موسومة بعدم ئص جمتمعة جعلت هذه اخلصا
بنوعيها: الذايت )سبعة أبواب    يةلكتابة السري ية ممتزجة اب، فجاءت الكتابة الروائأو غريه  السارد،/واقعي وما له صلة مباشرة حبياة الكاتب

وهذا ما نلمسه بشكل واضح يف رواية "سبعة أبواب" اليت تقف على حدود هناية هذه املرحلة .  يف الطفولة( والغريي )وزير غرانطة(  –
همة سرد األحداث، ليضمرن الرواية تعليقات األوىل من تطور الرواية املغربية، حيث يتخلى السارد/الكاتب، يف كثري من األحيان، عن م

يقدم من خالهلا وجهة نظره اخلاصة، كما يف قوله: "فالنوم انصراف عن عامل احلياة بكل مباهجها ومآسيها. وإذا كانت احلياة حمببة 
 م". إىل النفس، فكثريا ما تشتاق النفس كذلك إىل التخلص منها إىل عامل آخر فيه لذته وشقاؤه... عامل األحال

 وإىل ما بعد منتصفها بشكل خاص،   البداية احلقيقية للكتابة الروائية ابملغرب تتأخر إىل مرحلة الستينيات،  هذا جعل  كل
 لتفصلها بذلك فرتة طويلة عن بداية نظريهتا املشرقية. وهو ما يطرح مشكلة أصالة هذه الرواية كما حتدث عنها أمحد املديين. 

 

 المرحلة الواقعيةالمرحلة الثانية: 

بعد متخض   جتماعيةطرح املسألة اال، ويؤطرها على املستوى االجتماعي  متتد من منتصف الستينيات إىل منتصف السبعينيات
كان من أبرز جتلياهتا ظهور فوارق فادحة بني فئة فقرية حمرومة متثل القاعدة الواسعة من اهلرم االجتماعي،   عميقةأعطاب  االستقالل عن  

اينة اليت عمقت جراح املواطن العريب بعد احتالل الصه  67هزمية  القومي    ىعلى املستو   يؤطرها  كما ،  وفئة حمظوظة تعتلي قمة اهلرم
أجزاء أخرى من فلسطني وبعض البلدان العربية. أما على املستوى الثقايف فيؤطرها انتقال الرواية العربية ابملشرق إىل مرحلة جديدة من 

وحيدر حيدر   مع روائيني أبرزهم: صنع هللا إبراهيميف نشأهتا،    67اليت سامهت نكسة  التطور تتمثل يف ظهور جتربة الرواية اجلديدة  
 حمفوظ. وجنيب  

منتصف و األربعينيات    ما بني ، بعد الرتدد الذي عاشته  ابملغرب  البداية احلقيقية للكتابة الروائيةثل  مت  ا هنو بكهذه املرحلة  تاز  متو 
(، و"جيل الظمأ" حملمد 1966وأبرز عملني روائيني ظهرا يف هناية الستينيات مها: "دفنا املاضي" لعبد الكرمي غالب )  .الستينيات
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، ابملفهوم احلديثمغريب  أول عمل روائي    بوصفها عبد الكرمي غالب  لرواية "دفنا املاضي"    هبذا ميكن النظر إىلو (.  1967عزيز حلبايب )
 . ميز رواايت السبعينيات مل يتبلور فيها بعد، مثلما مل يتبلور بشكل واضح يف "جيل الظمأ"وإن كان البعد الواقعي الذي  

بعد حصول املغرب على االستقالل بعشر سنوات، "دفنا املاضي" تثري موضوع النضال الوطين، على الرغم من ظهورها  رواية  ف
)سنة عودة حممد   1955رببري وبداية تبلور احلركة الوطنية( و)سنة صدور الظهري ال  1930إذ حتكي عن فرتة زمنية متتد ما بني سنيت  

الطبقي ابملغرب(،   الوعي  املنفى وبداية تشكرل  يف موقفها من   أفرادهاحول أسرة تشهد اختالفا بني  وتدور أحداثها  اخلامس من 
ابنيه موقف املساندين لالحتالل،   عبد الغين وحممود   :االحتالل الفرنسي للمغرب، حيث يقف األب احلاج حممد التهامي جبانب 

يشاركان فينخرطان يف النضال الوطين و ويقف كل من عبد الرمحن وعبد العزيز موقفا معارضا هلم،  يشتغل حممود قاضيا حياكم الوطنيني،  ف
يتزامن موته مع عودة و  إعدام عبد العزيز. ويف آخر الرواية ميوت األب، و  يتم اعتقاهلما ليف املظاهرات اليت كانت تنظم ضد املستعمر، 

حتفه يف حادثة   إذ يلقىوينتهي األمر مبحمود إىل مصري شبيه مبصري والده،  وبزوغ فجر االستقالل.  من املنفى  حممد اخلامس  امللك  
 سري. 

صراعا  الوطين   النضال   موضوعف تصور  اليت  للرواية  مركزاي  موضوعا  األول بني    يعد  النموذج  ميثل  املواطنني:  من  منوذجني 
عبد  وميثل النموذج الثان )املناضل الوطين( كل من ،احلاج حممد التهامي وابنيه عبد الغين وحممودتخاذل واخلائن للقضية( كل من )امل

. وإضافة إىل املوضوع الوطين تثري الرواية موضوعا آخر كان حاضرا يف سرد ما قبل الستينيات أيضا هو صراع الرمحن وعبد العزيز
حملمد عزيز حلبايب. لكن غالاب جيعل هذا املوضوع يف روايته    "جيل الظمأ"له امتدادا بعد هذا أيضا يف رواية  ، الذي سنجد  األجيال
، من خالل صراع األب وعبد الغين وحممود )الذين ميثلون اجليل القدمي( مع كل من عبد الرمحن النضال الوطينمع موضوع  منسجما 

هذا الصراع ابنتصار اجليل اجلديد )رغم استشهاد عبد العزيز( واملوت الرمزي ، حبيث ينتهي  وعبد العزيز )اللذين ميثالن اجليل اجلديد( 
 للجيل القدمي من خالل موت األب وحممود واندحار االحتالل بعودة امللك من املنفى. 

اتريخ املغرب.   وهكذا فإن رواية "دفنا املاضي" تصنَّف ضمن رواايت املاضي، إباثرهتا موضوعا يعود إىل مرحلة ماضية من 
لحرة للمرحلة اليت ُكتبت فيها، ويُبعدها، من مثمَّ، عن االجتاه الواقعي الذي كانت ب

ُ
دايته وهو ما جيعلها بعيدة عن القضااي احلقيقية وامل

 احلقيقية خالل السبعينيات.

واقع ما بعد االستعمار من خالل الصراع حممد عزيز حلبايب موضوع صراع األجيال يف  فيعاجل فيها    " جيل الظمأ"   أما رواية
. وهو ما يعدر تقدما حنو االجتاه الواقعي الذي ساد يف الرواية بني اجليل القدمي واجليل اجلديد وانتصار اجليل اجلديد وثورته على التقاليد 

 املغربية بعد ذلك. 

فيها النفس التقليدي خالل السبعينيات، ومل تستطع التخلص من أثر املاضي االستعماري، فكانت ومن الرواايت اليت استمر  
زمنيا إىل   تنتمي. أي أهنا  1977  . وهي رواية صدرت سنةملبارك ربيع   "الريح الشتويةيف بعض جوانبها شبيهة برواية غالب: رواية "

تسري منوذج لرواايت املاضي، إذ  ومع ذلك فهي(. لنصف الثان من السبعينياتما بعد ا) ما يعرف مبرحلة التجريب يف الرواية املغربية
نشأة الطبقة العاملة   أبرزها: نتمي إىل فرتة سابقة من اتريخ املغرب،  ت  قضااي   يف معاجلتها   " سبعة أبواب"و  " دفنا املاضي"على هنج رواييت  

 : املذكوري ، مها من خالل شخصيتني انتزع املستعمر أرضهما  الوطينوالنضال أثناء االحتالل الفرنسي، الفقرية أبطراف املدن الكربى 
ميتلك وعيا عميقا العريب احلمدون الذي  و   اليت سلبت منه،  إىل اسرتداد أرضه  فينشغل ابلسعينظرة سطحية إىل الواقع    نطلق مني  الذي

 . نضال ضد املستعمروطن أبكمله و يرى القضية أبعد من جمرد أرض وأهنا قضية  
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وإذا كانت رواية مبارك ربيع متثل امتدادا لرواية اخلمسينيات والستينيات، لعودهتا إىل املاضي االستعماري ومعاجلتها قضااي 
بعيدة عما كان اجملتمع املغريب يعيشه من حتوالت واضطراابت، فإن مرحلة السبعينيات قد شهدت ظهور جيل من الروائيني الذين  

ة إىل املرحلة الواقعية اليت تستمد فيها مادهتا اإلبداعية من واقع اإلنسان املغريب، وتتجاوز ذلك لتعرب عن رؤية انتقلوا ابلرواية املغربي
 نقدية هلذا الواقع.

 وكان يف مقدمة هؤالء: حممد زفزاف وحممد شكري اللذان أصدرا عمليهما الروائيني األولني، ومها على التوايل: "املرأة والوردة"
. وهي تقدم صورة تتضمن نقدا الذعا للمجتمع وقد صنف حممد شكري عمله على أنه "سرية روائية" . 1972 سنة  " يفاخلبز احلاو"

املغريب وتناقضاته من خالل سرية متزج الواقعي ابخليايل وتالمس قضااي مستمدة من املعاانة اليومية لإلنسان املغريب كالرشوة والفساد 
 واملخدرات واجلنس... 

، وذلك بعد لقائه شاب هاجر إىل أرواب حبثا عن احلرية اليت افتقدها يف املغربعن    يروي زفزاف  " املرأة والوردة"ويف رواية  
عرب عالقة وممارستها  لتجسيد احلرية    فضاءالغرب    صبحي  . وبعد حتقيق حلم اهلجرةحكى له عن اجلنة األروبية  بصديق له من املهاجرين

 . سوزصديقته  واية  ، اليت متثلها يف الر ابملرأةالبطل  
 : منهاو ، املغريب  صلة ابلواقع االجتماعي ال  وتثري الرواية مجلة من القضااي ذات

والغرب   ،للفقر واجلوع وفقدان احلرية  مكاان بوصفه  املغرب  من خالل املقارنة بني  : وذلك  ثنائية الشرق والغرب .1
البطل )الذي يتوىل مهمة   اسرتجاع حتضر هذه املقارانت يف الرواية عن طريق  إذ    ،بوصفه مكاان للحرية والكرامة 

 حياته املاضية يف املغرب ومقابلتها مبا يعيشه يف أرواب. السرد أيضا( أجزاًء من 
هو ما جتلى . و عند زفزافللكتابة السردية  مركزية  : حيث يعد موضوع اإلنسان الفقري واملهمش تيمة  املهمشني  حياة .2

بشكل مبكر من خالل روايته األوىل هاته، إذ يرتبط حبياة املهمشني إاثرة القضااي اليت ترتبط حبياهتم كاملخدرات لديه  
 . اهلجرة  واجلنس

 : يثري زفزاف يف روايته موضوع احلرية الفردية، سواء من خالل ممارسات البطل/السارد أو من خاللقضية احلرية .3
، إذ تبدو هجرته إىل أرواب حمطمة لكل املعتقدات السابقة اليت تعد دين والتقاليد الثورة على الو إاثرة موضوع اإلحلاد  

 . ته الفرديةعنده تقييدا حلري
وهبذا تكون الرواية يف هذا اجلانب منوذجا لبداية املرحلة الواقعية اليت متتاز إباثرة مواضيع اجتماعية جديدة مل تكن مطروقة يف 

 تاز ابنتقاد األوضاع االجتماعية اليت ميزت املرحلة. رواايت املرحلة السابقة، كما مت 

 : وميتاز اجلانب الفين للرواية جبملة من اخلصائص نوجزها فيما يلي

عن طريق ، مع تراجع دور السارد العليم الذي مييز السرد التقليدي، وذلك  والرؤية السرديةتنويع أساليب السرد   .1
ووضعية الراوي املفارق غري العليم، )الذي يهيمن على سرد معظم فصول الرواية(  املزج بني وضعية الراوي املشارك  

ك إننا حمظوظون )روى حمدثي يف زمن غابر ما أييت: هذا العصر عصر مجع املال... وأقول لالذي يروي عن غريه  
ان أقلية بيضاء...( . وهو ما يعين تنويعا يف الرؤية السردية يف أرواب أكثر مما حنن عليه هنا يف الدار البيضاء. هنا تسرير

 ويف أسلوب السرد.
عامية )قل يل أما زلت تتخدر؟ أريد أن أقول: هل ما زلت الإىل  يف كثري من األحيان  اليت تتحول    اللغة البسيطة  .2

اللغة الفصحى، كيف؟(تكمي ال . وهنا سنشهد ألول مرة توظيف العامية املغربية يف احلوار والتخلي عن صفاء 
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ويعدر حماكاة للغة الواقعية اليت توظفها شخصيات الرواية بوصفها   بشكل يعكس األوضاع االجتماعية للشخصيات
 مناذج اجتماعية.

)يف سنوات الذي يتذكر السارد من خالله حياته يف املغرب االسرتجاع املتمثلة خاصة يف  الزمنية: اتاملفارقكثرة  .3
 . معينة، سنوات منطبعة كحد السكني يف ذاكريت وقليب، كنا نعان من اجلوع الشديد والفقر(

 ، سواء أكانت روائيةأعمال زفزاف السردية يف خمتلف مراحلها  سم ت  ، إن كانتهذه اخلصائص املضمونية والفنيةواخلالصة أن  
يف أم قصصية، فإهنا متثل يف الوقت نفسه نقطة حتول يف الرواية املغربية حنو مرحلة ترتبط فيها ارتباطا وثيقا بواقعها االجتماعي، وتعمل  

 اآلن نفسه على جتديد أساليبها يف الكتابة السردية. 

)ما بني منتصف الستينيات ومنتصف   املرحلة الواقعيةوهكذا، ومن خالل النظر يف أبرز األعمال الروائية اليت تنتمي إىل  
  : السبعينيات( ميكننا استخالص مجلة من اخلصائص املوضوعية والفنية اليت تسم الكتابة الروائية خالل هذه املرحلة 

قضااي جديدة ظهرت يف اجملتمع املغريب مع تفاقم األوضاع    أاثرت الرواية املنتمية إىل هذه املرحلة  فعلى مستوى املوضوع
 االجتماعية واتساع اهلوة بني الفئات الفقرية والفئات احملظوظة، وأمهها: 

 مثلما جند يف رواييت: "املرأة والوردة" حملمد  ...واملخدرات واجلنس واهلجرة  األمية و   الفقر، كطرح قضااي املهمشني .1
 د شكري. و"اخلبز احلايف" حملمزفزاف  

 "الريح الشتويةكان له امتداد إىل ما بعد هذه املرحلة يف "و   " دفنا املاضيالذي طرحه غالب يف "،  املوضوع الوطين .2
 . ملبارك ربيع 

 " لغالب.دفنا املاضي"للحبايب و  "جيل الظمأ"  ، الذي يتجلى بوضوح يف رواييتصراع األجيال .3
". ويعرب عن وعي ابهلوة احلضارية الشاسعة املرأة والوردةرواية "وهو موضوع جتسده بوضوح    : ثنائية الشرق والغرب .4

اليت تفصل بني املغرب، بوصفه جزءا من الشرق، وأرواب اليت صارت متثل حلما لكثري من املغاربة الباحثني عن اخلبز 
 طيب صال " للموسم اهلجرة إىل الشمالأو احلرية. وهو موضوع يستحضر ما طُرح يف بعض الرواايت املشرقية ك"

 " لسهيل إدريس.احلي الالتيينو"

 : ميكن إمجال أبرز اخلصائص فيما يلي  أسلوب الكتابة الروائية وعلى مستوى  

 إذ أصبحت الكتابة الروائية أكثر متيرزا و"جتنُّسا"، وأضحت ،  االنتقال الواضح حنو الكتابة الروائية مبفهومها الغريب .1
أكثر استقالال عن الكتابة السريية اليت جندها يف أعمال من قبيل "وزير غرانطة" و"سبعة أبواب" و"دفنا املاضي". 

، مع أن البعد السريي للكتابة الروائية ظل حاضرا يف ما جعل الكتابة الروائية أكثر نضجا من الناحية الفنيةوهذا  
 بعض األعمال كرواييت زفزاف وشكري. 

ويعود ذلك إىل هيمنة الوعي االجتماعي لدى :  ملضمون االجتماعي والقومي على حساب الشكلهتمام اباال .2
 ، وإىل رؤيتهم اجلديدة للكتابة الروائية بوصفها وسيلة لتحرير اجملتمع والتعبري عن مهوم املقهورين.الروائيني املغاربة

ى بتغم يصبح الشكل غاية تُ لسبعينيات، حيث ساليت تبدأ من منتصف ايف املرحلة التالية  وهذا األمر سيشهد حتوال  
 لدى فئة من الروائيني الذي خاضوا غمار التجريب من خالل جتربة "الرواية اجلديدة".   من الكتابة الروائية

. وهي حتضر يف جممل األعمال اليت القريبة من الواقع واملعربة عن مهوم الطبقات املهمشة وتطلعاهتا  اللغة البسيطة .3
 االجتاه الواقعي يف الرواية املغربية.متثل  
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بداية السبعينيات، نذ  مكتابة الروائية الواقعية  انتقاال واضحا حنو ال  شهدت  أهنا  لة حاملر هذه  حول    وما ميكن أن ننهي به احلديث
كما شهدت أيضا تطويرا يف أساليب الكتابة الروائية. مع روائيني أمثال حممد شكري وحممد زفزاف ومبارك ربيع وعبد هللا العروي...  

. وال غرابة يف ذلك إذا هذا االنتقال متأخرا عن القصة القصرية اليت حققت انتقاهلا حنو الواقعية منذ أواخر اخلمسينياتوقد جاء  
 علمنا أن نشأة الرواية املغربية قد جاءت متأخرة زمنيا عن نشأة القصة القصرية. 

 

 المرحلة التجريبية )الرواية الجديدة( الثة: المرحلة الث

. وتعود تسميتها ابملرحلة التجريبية إىل ما حققته الرواية املغربية  ميكن حتديدها زمنيا من منتصف السبعينيات إىل وقتنا احلاضر
عين انتهاء الرواية الواقعية اليت ظلت تخالهلا من جتاوز يف أساليب الكتابة الروائية. لكن من املهم أن نشري إىل أن بداية هذه املرحلة ال  

حاضرة يف املشهد الروائي املغريب بعد ذلك، وما تزال. وميكن النظر إىل الرواية الواقعية، اليت نشأت يف املرحلة السابقة، على أهنا 
منتهية. وهلذا فإن حديثنا عن "املرحلة التجريبية" يف الرواية املغربية    "مرحلة""اجتاه" إبداعي يستمر يف فرض حضوره، أكثر مما هي  

، دون أن ينفي ذلك عن هذه عدد كبري من الروائيني حنو االهتمام ابلشكل الروائي أكثر من اهتمامهم مبضمونهالبنير ل توجه  اليعود إىل  
 . خمتلفةوإاثرهتا قضااي اجتماعية وسياسية    ابلواقع الوثيق  الرواية ارتباطها  

أدت إىل نشأة الرواية املغربية اجلديدة وظهور تيار   ، ثقافية واجتماعية وقومية، عوامل خمتلفةيف هذه املرحلة  افرت  ضت   وقد 
 : أبرزها و   ،فيها  التجريب

ألن روب غرييي وميشال بوتور واناتيل ساروت. وقد كان للتعليم   مع ُكتراب أمثال ظهور الرواية اجلديدة بفرنسا   .1
انتشار اللغة الفرنسية دور يف سرعة أتثر الرواية املغربية هبذا االجتاه اجلديد القائم على كسر قواعد السرد الفرنسي و 
 التقليدي. 

إدوار اخلراط  و صنع هللا إبراهيم  مع كتاب أمثال  بتأثري من الرواية اجلديدة الغربية،    الرواية اجلديدة ابملشرقظهور   .2
 حيدر حيدر... و 

 73، وبعد حرب  67خاصة بعد هزمية  بعد توايل اهلزائم أمام االحتالل الصهيون، و   العربية   املشاريع القومية اهنيار   .3
 اليت خيبت آمال املثقفني العرب، ومنهم املغاربة، بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد. 

تماعية، وهيمنة احلكم بفعل تفاقم األزمات والفوارق االج  بعد احلصول على االستقالل املثقف املغريب  خيبة أمل   .4
والدميقراطية التنموية  املشاريع  حتقيق  يف  اآلمال  وتبخر  احلرايت،  على  والتضييق  مرحلة الشمويل،  وقد كانت   .

، وخاصة بعد بني النظام السياسي وبني فئات واسعة من املثقفني اليسارينيمتعددة  السبعينيات مرحلة صدامات  
 . 1972و  1971الفاشلني سنيت االنقالبني العسكريني  

فكل هذه العوامل أدت إىل ظهور نوع من الكتابة الروائية اليت تتمرد على األمناط السائدة، وتعلن رفض فئة من الروائيني 
زمن "  وه  أول عمل روائي جترييباملغاربة لألوضاع القائمة بطرق خمتلفة منها تفرغ بعضهم للمسألة اجلمالية يف الكتابة الروائية، فكان  

 دخول الرواية املغربية جتربة "الرواية اجلديدة".  1976  سنة  أمحد املديين   " الذي أعلن بهبني الوالدة واحللم

ومتتاز هذه الرواية بنهجها منهج الرواية اجلديدة يف أرواب يف ختليها عن االهتمام ابلشخصيات ومتاسك األحداث وخمتلف 
، غة أتمالت شخصية تفتقد فصوهلا إىل ما يربط عادة بني فصول الرواية من تطور األحداثتقنيات الكتابة التقليدية، لتأيت يف صي

 (. 410-409)حلمدان:   لريى فيها بعض النقاد عمال فوضواي يف الكتابة الروائية
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 وما بعدها(:   410ن: اوقد خلص محيد حلمدان أبرز مظاهر التجريب يف هذه الرواية يف ثالثة هي )حلمد 

وهي عالقة قائمة على التفكك وانعدام التسلسل الزمين الذي جيعل املقطع   العالقة بني املقاطع الروائية:طبيعة   .1
 مرتبطا مبا قبله. 

وهو ما يدل على تداخل بني الشخصيات الروائية، فيضع القارئ أمام صعوبة حتديد هويتها   تداخل الضمائر: .2
 بوضوح. 

الزمان: .3 ا  اختالل  احلكائي  الزمان  ينعدم  الزمنيةإذ  الفرتات  تتداخل  كما  األحداث،  حيتوي   لذي 
 )املاضي/احلاضر/املستقبل( بشكل يربك القارئ. 

يفتتح، بذلك، مرحلة التجريب يف الرواية وهذه املظاهر كلها تدل على كسر املديين يف روايته قواعد الكتابة السردية السائدة، ل
 .املغربية

الذين خاضوا غمار من الكتاب  جيل جديد  بظهور    ا ونوعي  اكمي    اتطور ية ابملغرب  ئالكتابة الرواعرفت    بداية من الثمانينياتو 
يف  سابقيل الاجلاستمرار  أمثال أمحد املديين وامليلودي شغموم وعبد هللا العروي وبنسامل محيش وحممد عز الدين التازي، مع التجريب 

، وخوض بعض الكتاب من هذا اجليل، أمثال مبارك وحممد شكري وعبد الكرمي غالبزفزاف وحممد : مبارك ربيع  من أمثال الكتابة
تسعى ربيع، جتربة الكتابة الروائية اجلديدة، واستمرارهم، جبانب روائيني آخرين، يف كتابة الرواية الواقعية اليت حتافظ على قواعد السرد و 

 ضوع االجتماعي. إىل حتقيق نوع من التوازن بني التجديد الفين ومعاجلة املو 

 : اليت تبدأ من منتصف السبعينيات فيما يلي  ملرحلةذه ااخلصائص العامة هل وهكذا ميكن إمجال  

 لألعمال الروائية واتساع دائرة الكتاب  التطور الكمي .1
مساهتا املوضوعية والفنية اخلاصة اليت ترتبط اليت حتمل  ستمرار التجارب السابقة  وذلك اب  :تباين أساليب الكتابة .2

مع   وشكري،  غالب و   زفزاف و   مبارك ربيعابملرحلتني األوىل والثانية )مرحلة التأسيس واملرحلة الواقعية( مع أمثال:  
من الكتاب املتأثرين أبساليب الكتابة الروائية اجلديدة يف الغرب ويف املشرق العريب من أمثال   جيل جديد ظهور  
وبذلك، فإن تسمية هذه املرحلة ابملرحلة   عز الدين التازي وامليلودي شغموم وبنسامل محيش وعبد هللا العروي. حممد  

 التجريبية ال يعين إلغاء األبعاد اإلحالية )التارخيية واالجتماعية( اليت ظلت مستمرة يف إنتاجات روائية متعددة. 
والتطلع حنو احلرية   خر وثنائية الذات واآلتناول قضااي املهمشني  اليت تمبوضوعاته االجتماعية    ترسخ االجتاه الواقعي .3

. وقد ظل هذا االجتاه مستمرا حىت عند بعض الكتاب املمارسني للتجريب أمثال أمحد املديين وعبد هللا والدميقراطية
 .العروي وحممد برادة وبنسامل محيش

 .مع إصدار أمحد املديين روايته زمن بني الوالدة واحللم ،بداية جتربة الرواية اجلديدة .4

اليت تتجلى يف أعمال روائية  صها  ئ ت هذه املرحلة، فإننا نقف عند بعض خصاوملا كانت جتربة الرواية اجلديدة أهم جتربة ومسمم 
لبنسامل   "جمنون احلكم" و  " مةالعالر و"يع  ملبارك رب  " بدر زمانهو"  ، لعبد هللا العروي "أوراقو"  ، للميلودي شغموم  " عني الفرس"  ابرزة هي: 

 محيش.

 فيما يلي:   اليت تشرتك فيها هذه األعمال الروائية  اخلصائص  إمجال ميكن  و 
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الذي أصبح غاية يف ذاته، من خالل "شعرنة" اللغة وكسر اإليقاع الزمين وتنويع الرؤى السردية   االهتمام ابألسلوب  .1
 وتغريب الفضاء الروائي.

: إذ يصعب على قارئ هذه األعمال تتبع خيوط السرد، بسبب غياب واحلبكة السردية  تراجع أمهية املضمون احلكائي .2
إىل  لتتحول  السرد  األحيان عن مفهوم  تتخلى يف كثري من  األعمال  الزمين لألحداث، ولكون بعض هذه  التسلسل 

 إىل الكتابة السردية. أتمالت للسارد أو الشخصيات هي أقرب إىل الكتابة الشعرية منها
حيث تسعى هذه األعمال إىل تغريب احلدث والزمن الروائي. وهو ما يصعب على القارئ التقليدي :  حضور العجيب .3

: "فأان، إدراك أبعاده الداللية. من ذلك مثال هذه الفقرة من رواية "عني الفرس" للميلودي شغموم، حيث يقول السارد
، ومت بعدها بعشرين 842، ومت بعدها بعشر سنوات، مث ولدت سنة  661  سبحان مدبر اخللق، قد ولدت سنة 

، ومت بعدها أبربعني سنة، مث ولدت 2967، ومت بعدها بثالثني سنة، مث ولدت سنة  1830سنة، مث ولدت سنة  
. بذلك، إذا حسبتم سنوات  2091، وال شك أن سأموت، إن شاء هللا، بعد عشر سنوات، أي سنة  2041سنة  

 . يكون عمري، واحلمد هلل، مائة ومخسني سنة"حيايت، س
ومتتاز هذه النصوص الروائية   إذ يعد التناص مسة من مسات الكتابة اإلبداعية اجلديدة يف الشعر والسرد. :  كثرة التناص  .4

من األحيان من جمال الرواية إىل سياق   بكثرة النصوص اليت يتم استدعاؤها. وهو ما يفرض على القارئ خروجه يف كثري 
النصوص اليت يتم استدعاؤها. ومن مناذج ذلك ما جنده يف رواية "أوراق" من نصوص فلسفية وثقافية متعددة، وما تزخر 

 " من نصوص اترخيية، إضافة إىل ما يف رواية "بدر زمانه" من نصوص خمتلفة منها الزجل املغريب. ةالعالمبه رواية "
غاايت داللية داء  رفت بعض األعمال الروائية اجلديدة ابعتمادها على الرتاث العريب واستدعائه ألعُ   توظيف الرتاث:  .5

هذه األعمال وصف "احلداثة الرتاثية" اليت ميثلها    ومجالية مرتبطة مبقاصد النص الروائي. وقد أطلق أمحد اليبوري على
روائيون أبرزهم: بنسامل محيش وأمحد التوفيق. وهو يرى أن هذا االجتاه يف الرواية اجلديدة قد حقق جناحا يفوق ما حققته 

النماذج اليت ميكن   . ومن أبرز الستناده إىل الثقافة املشرتكة بني الكاتب والقارئ الرواايت اليت ال تستدعي الرتاث العريب
 الوقوف عندها لتوظيف الرتاث العريب: روايتا "جمنون احلكم" والعالرمة" لبنسامل محيش. 

 ى الذي حيرتف القتل واالستبداد، وينتهي مقتوال عل  "احلاكم أبمر هللا"تتناول قصة اخلليفة الفاطمي    "جمنون احلكمفرواية "
 اليت كانت تعارضه فيما يفعل.   " ست امللك"يد أخته  

ية مركزية تتمثل يف تثري قضو ابن خلدون رفقة كاتبه محو احليحي.  العالمة  سرية روائية تتناول شخصية  ف  "العالمةأما "
 . وهي قراءة جديدة لسرية ابن خلدون ألقى الكاتب الضوء على غايتها يف املقدمة حني صرحاملثقف ابلسلطة  عالقة

أحداث مواقف ابن خلدون وأقواله يف  يكن من فقهاء السوء. وهو ما يسعى إىل إبرازه من خالل  أبن ابن خلدون مل  
الذي واله   " الظاهر برقوق"حاكم مصر    بكل من  صلته   وكذاقوله إن املثقف األصيل ال يكون اتبعا للسلطة،  كالرواية  

 . بعد استيالئه على بالد الشام  زعيم املغول   "تيمور لنك"القضاء، و
حيث يعود ذلك إىل تعدد املرجعيات اليت ينطلق منها ُكتراب الرواية اجلديدة، وتنوع النصوص   أساليب الكتابة: تداخل   .6

والفلسفية  الشعرية  والكتابة  القدمية  النثرية  الكتابة  أساليب  بني  مزجا  االجتاه  هذا  وهكذا جند يف  يستحضروهنا.  اليت 
مة لبنسامل محيش، وعني الفرس للميلودي شغموم والتارخيية... وهو ما نلمسه بوضوح يف رواايت كمجنون احلكم والعال

 مانه ملبارك ربيع، وأوراق لعبد هللا العروي. ز وبدر  
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وهو أسلوب مييز الكتابة السردية اجلديدة اليت أصبحت تتخلى عن السارد الوحيد،   :تنازع السرد بني ساردين متعددين  .7
ألحداث من وجهات نظر خمتلفة. ولعل أبرز رواية  حبيث يتم إسناد السرد إىل شخصيات متعددة تتناوب على تقدمي ا 

  تتجلى فيها هذه الظاهرة رواية "لعبة النسيان" حملمد برادة.
يرتبط هذا العنصر ابلعنصر السابق املتعلق بتجديد أساليب السرد، حبيث تقلص دور   :تقليص حضور السارد العليم  .8

ليتم إسناد السرد ية األخرى )الواقعية والتارخيية والتقليدية(،  السارد العليم الذي يهيمن على السرد يف االجتاهات السرد
لكتابة الروائية  لإىل ساردين متعددين أو إىل سارد تكون معرفته ابألحداث أقل من معرفة الشخصيات. ويف هذا احتذاء  

هلذه الظاهرة هو رواية    اجلديدة اليت نشأت يف الغرب واليت يطلق عليها هلذا السبب: الرواية الشيئية. والنموذج الواضح
 للميلودي شغموم.   عني الفرس 

الزمين:  .9 النظام  طريق  وذلك    خلخلة  الزمين كسر  و الزمنية  املفارقات  تكثيف  عن  االستباق   اإليقاع  تقنيات  بتوظيف 
 واالسرتجاع واخلالصة واملشهد والوقفة...

، فكانت دليال على عدم نضج الوعي فرتة نشأهتاوهي ظاهرة عرفت هبا الرواية املغربية يف    تداخل الروائي والسريي: .10
ابلنوع السردي. لكنها أصبحت يف الرواية اجلديدة مسة فنية يُقصمد من خالهلا حتقيق التجاوز على مستوى النوع األديب 

اق إبحداث تداخل بني الكتابتني السريية والروائية. نلمس هذا يف عدد من الرواايت اليت متثل هذا االجتاه مثل: أور 
 والعالمة. 

أن الرواية املغربية قد متكنت منذ منتصف السبعينيات من حتقيق قدر من التطور على مستوى كل من الشكل   اخلالصةو 
، فكانت جتربة الرواية اجلديدة من أهم التجارب اليت ومست واملضمون، وذلك بفعل تراكم التجارب الروائية وتنوعها وتباين اجتاهاهتا

الذي سامهت فيه كل من الرواية املشرقية والرواية  هلذه التجربة وللكتابة الروائية ابملغرب عامة، و تكوين املتأخر  ال. لكن  املرحلةهذه  
ومزاوجتها بني النزوع حنو التجديد والتجاوز وبني االستجابة لشرط اإلبداع الذي تها  ما زال يطرح أسئلة تتعلق أبصال  ،الفرنسية اجلديدة 

 قد الكتابة الروائية قيمتها.بدونه تف 


