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 السرد المغربي الحديث: المفهوم والنشأة 

 

 مفهوم الرسد:  (1

متابعة بعضه بعضا. ومنه: سرد الدروع: إحكام نسج حلقاهتا، ألن يف ذلك متابعة   ، وهولغة: سرد احلديث  السرد  
نسُجها. وهو تداُخل احلََلق  "الدرع مسرودة. وقد قيل: َسْرُدها:  :  اتج اللغة وصحاح العربية  يف  قال اجلوهري  للحلقات.

ها يف بعض" اُل َأْصٌل ُمطَّر ٌد ُمن َْقاٌس، َوُهَو َيُدلُّ َعَلى تَ َواِل  يف هذا املعىن أيضا  قال ابن فارس. و بعض  نُي َوالرَّاُء َوالدَّ : "الس  
. م ْن َذل َك السَّْردُ   َأْشَياء   ُل بَ ْعُضَها ب بَ ْعض  ُ َجلَّ َجََللُُه اْسٌم َجام ٌع ل    :َكث ريَة  يَ تَّص  . قَاَل اَّللَّ لدُُّروع  َوَما َأْشبَ َهَها م ْن َعَمل  احلْ َلق 

 " يف  َشْأن  َداُوَد َعَلْيه  السَََّلُم: }َوَقد  ْر يف  السَّْرد {

يربط بني املعنيني اللغوي واالصطَلحي، حني تعريفا    Le petit robert  املعجم الفرنسي لوروبريوجند يف  
 : "عرض مكتوب مفصل جملموعة من األحداث يف صيغة أدبية" ابجلنس األديب املتضمن لألحداث، وهو أنهيربط السرد  

عملية حكي وعرض جمموعة من الوقائع نه "إبقوله:    Larousse  الروسوهذا التعريف نفسه يتضمنه معجم  
يدل على "فعل" يؤديه شخص )هو السارد( يقوم على عرض ، يف جمال األدب،  السرد  عين أن وهو ما ي  ."يف صيغة أدبية

وهلذا كان الفعل "سَرَد" مرادفا لفعل "حكى" أو "روى". وهو ما قرره تودوروف أيضا حني   . مفصل للوقائع واألحداث
 جعل السرد مرادفا للحكي، بوصفهما مصدرين لفعلي: سَرَد وحكى. 

بني فعل السرد الذي هو فعل متخيل وبني فعل الكتابة الذي هو فعل واقعي يقوم به الكاتب، ومييز جرار جنيت  
مستندا يف ذلك إىل متييز الشكَلنيني بني السارد، بوصفه شخصا متخيَل ُيسَند إليه فعل السرد، والكاتب الذي هو شخص 

 واقعي يسند إىل السارد وظيفته.

 مفاهيم متعلقة ابلنص السردي هي:  ويندرج هذا ضمن متييز جنيت بني ثَلثة

: وهو الطريقة اليت تقدَّم هبا األحداث. أو ما يصطلح عليه بعض الباحثني ابخلطاب، أو "الدال" احلكي −
 ابملفهوم اللساين. 

 : وهي جمموع األحداث املخرب عنها والقصة −
 : وهو الفعل الذي يؤديه السارد. والسرد −
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زيتوين يف تعريفه للسرد بوصفه فعَل يقوم به السارد، حيث يقول يف معجم مصطلحات هذا التمييز استند إليه لطيف  
 . نقد الرواية: "السرد أو القص فعل يقوم به الراوي الذي ينتج القصة. وهو فعل حقيقي أو خياِل"

عتمد ويربط جريار جنيت بني السرد واحلكي بوصفه للسرد أبنه "صيغة" من صيغ احلكي. وهذا يعين أن احلكي ي
صيغا خمتلفة يف تقدمي األحداث. وحني تكون الصيغة املهيمنة عليه هي السرد نكون أمام جنس خاص من اخلطاب هو  

 اخلطاب السردي )يف مقابل اخلطاب الوصفي أو احلواري اللذين هتيمن عليهما صيغتا الوصف أو احلوار.

النتيجة ليجعل "السرد" عنصرا حمددا "لسردية" ويعتمد سعيد يقطني )يف كتابه حتليل اخلطاب الروائي( على هذه  
ميكننا احلديث عن أنواع أدبية تندرج ضمن اخلطاب السردي اخلطاب، أي النتمائه إىل جنس اخلطاب السردي. ومن مثة 

 بسبب هيمنة صيغة السرد عليها، وأبرزها: القصة القصرية والرواية والسرية الذاتية واحلكاية الشعبية...

 : هذا إىل حتديد معنيني للسردخنلص من  

 الفعل الذي يؤديه السارد املتخيل أو الواقعي −
اخلطاب الذي يهيمن عليه فعل السرد. وهو هبذا املعىن جنس أديب تندرج حتته أنواع متعددة كالقصة  −

 القصرية والرواية والسرية الذاتية.

مع   بنشأة السردايت الشكَلنيةقد احلديث،  وقد شهد االهتمام ابخلطاب السردي وأنواعه ومكوانته تطورا يف الن
ينبين )سردايت(  ، يف سعيهم إىل إقامة علم للسرد  فَلدميري بروب: إخينباوم وشلوفسكي وتوماشيفسكي و الشكَلنيني الروس

مورفولوجيا يف  )  1928عام  فَلدميري بروب  استبعد  على دراسة اخلصائص الداخلية البنائية للنصوص السردية املختلفة، حيث  
لدراسة التارخيية للحكاايت الشعبية ولدراسة مضامينها، واهتم بدراسة بنياهتا الداخلية )قواعدها الشكلية( ا  احلكاية اخلرافية(

أن تنوع أشكال السرد وأمناطه ينطوي على ثبات مكون واحد هو احلبكة،   رأىو ،  يزها بوصفها حكايةاليت حتقق أدبيتها ومت
وهي ،  هتا )كالشخصيات(، فحدد إحدى وثَلثني عنصرا للحبكة، مساها ابلوظائفاوعلى تغري بقية املكوانت وعدم ثب

 .يف هذه احلكاايت   الشخصيات   األفعال الثابتة اليت تقوم هبا

وعرف السردايت عددا من نصوص الشكَلنيني الروس،    1965االهتمام مع تودوروف حني ترجم سنة  ازداد هذا  و 
الذي صاغ غرمياس ار جنيت و ري جمنهم   تعوا من جمال السرداين وس  ي آخر ني دارسمث مع  ،أبهنا "علم جديد مل يوجد بعد" 

ليدل به على ظاهرة تتابع الذي جعله مقابَل ملفهومي "األدبية" و"الشعرية" عند الشكَلنيني الروس،    "السردية"مفهوم  
مع دراسة احلكاايت   تكانت بداية االهتمام ابلسردايو   .احلاالت والتحوالت يف النص السردي، وهو ما جيعل اخلطاب سرداي

ديثة، كالرواية والقصة، مع دارسني آخرين كجوليا كرستيفا وأمربتو قبل أن تتوسع إىل األشكال السردية احلواألساطري  اخلرافية  
سنة   جنيت  جلرار  السرد"  "خطاب  وبصدور كتاب  وميخائيل ابختني.  السرداي  1972إيكو  يهتم    ت أصبحت  مبحثا 

 مبختلف أنواع السرد القدمية واحلديثة.
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ية خمتلفة، جبانب السردايت الشكَلنية مث اتسع االهتمام ابخلطاب السردي بعد ذلك ليصبح جماال الجتاهات نقد 
، فصار هذا التنوع معربا عن تنوع يف مناهج والنقد الثقايف والنسوي... وغريهاوالتأويلية  والبنيوية، كالسيميائيات والبَلغة  

 حتليل السرد ويف الزوااي اليت يتم النظر إليه من خَلهلا. 

 

ي الحديث:  الرسد  (2  العرب 

الثاين من القرن التاسع عشر تضافرت عوامل خمتلفة سامهت يف نشأة األنواع السردية احلديثة يف مع بداية النصف  
 األدب العريب، منها: 

وذلك بفضل ظهور املطبعة وانتشار الطباعة، حبيث أصبحت الصحافة فضاء لنشر بعض األعمال   تطور الصحافة: −
على شكل الروائيني إىل نشر أعماهلم الروائية األوىل  السردية احلديثة كالقصة القصرية والرواية، حيث عمد بعض  

 أجزاء يف الصحف 
اليت سامهت، مبا حتتويه من سرد، يف ظهور الكتابة السردية   املقامات والسري الشعبيةك  :املوروث السردي القدمي −

احلديثة، وخاصة يف املراحل األوىل حينما عمد بعض الكتاب إىل تبين منط من الكتابة السردية يستفيد من هذا 
 املوروث ومن الكتاابت الروائية الغربية احلديثة 

انتقاليا   :التقليديةالسردية  الكتابة   − الوعي بضرورة جتديد   كان هذا الشكل منطا  ينبئ عن  الكتابة السردية،  يف 
الكتابة األدبية عن طريق حماكاة النماذج السردية القدمية. وجتلى ذلك بشكل خاص يف عدد من املؤلفات السردية 

حديث عيسى افظ إبراهيم، و لياِل سطيح حل ناصيف اليازجي و اليت متتاز بتقليد أسلوب املقامة كمجمع البحرين ل
ا  بن هشام  اإلبريز يف ملويلحيحملمد  الشدايق، وختليص  فارس  الفارايق ألمحد  فيما هو  الساق  على  والساق   ،

 تلخيص ابريز لرفاعة الطهطاوي.
 وتوىل إدارهتا رفاعة   1835اليت أسسها حممد علي ابشا سنة  األلسن  كلية  سامهت    : تعريب األعمال األجنبية −

يف تطور حركة الرتمجة اليت مشلت جماالت متعددة أبرزها جمال السرد. وكان من أبرز األعمال املرتمجة:   لطهطاويا
قائع  األفَلك يف  "مواقع  الطهطاوي حتت عنوان:  ترمجها  اليت  فينيلون  الفرنسي  للقس  تليماك"  "مغامرات  رواية 

اليت ترمجها بطرس البستاين حتت عنوان "التحفة تليماك"، ورواية "روبنسون كريزوي" للكاتب اإلجنليزي دانيال ديفو  
  البستانية يف األسفار الكروزية".

ع وعبد هللا الندمي وجنيب وَ ن ْ استمرت عملية التعريب مع تَلميذ الطهطاوي كمحمد عثمان جَلل ويعقوب صَ و 
الفرنسيني خاصة كموليري وراسني وفيكتو  الذين ترمجوا أعماال مسرحية وروائية للكتاب  ر هوجو، مث جاء حداد 

 " الشاعر"ورواية    "يف سبيل التاج"املنفلوطي ليسري على هذا النهج من خَلل تعريبه ملسرحيات ورواايت كرواية  
 . إلدمون روستان 
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التاسع الشام مع النصف الثاين من القرن  العربية، فكانت البداية ببَلد  نشأة الرواية  هذه العوامل سامهت جمتمعة يف  
فرانسيس   . وبعده نشر"وي. إذن لست إبفرجنيحتت عنوان "  1860اخلوري أول رواية له سنة    نشر خليلعشر، حيث  

مع جرجي ظهور الرواية التارخيية  ب   . مث تطورت الكتابة الروائية شيئا فشيئا1865  " سنةغابة احلقاحلليب رواية بعنوان "  مراش
القرن التاسع عشر، لتكون بداية لسلسة من الرواايت أواخر  زيدان الذي أصدر روايته التارخيية األوىل "اململوك الشارد"  

 التارخيية اليت أصدرها جرجي زيدان بعد ذلك، وكان هلا أثر كبري يف تطور السرد العريب احلديث. 

رواية "زينب" اليت عد ها بعض النقاد أول رواية    ألف الكاتب املصري حممد حسني هيكل  1910  سنة   حواِلو 
 احلبكة الرومانسية واالهتمام بسرد منو األحداث.  عربية لتأثرها الواضح بنموذج الرواية الغربية املتمثل يف 

وبذلك كانت الرواية يف طليعة األنواع السردية احلديثة اليت نشأت يف األدب العريب بداية من النصف الثاين من 
 ني: األخويناملصري  نيالكاتب  ع م   أيضا  القصة القصرية   تالربع األول من القرن العشرين ظهر التاسع عشر. وخَلل  القرن  
أتثره ابلقصة ظهر فيها    1914بعد عودته من ابريس سنة  أول قصة قصرية له  األول  نشر    ، حيثتيمور  وحممود  حممد 

مذكرات يف " وميخائيل نعيمة    " األايميف "السرية الذاتية احلديثة مع طه حسني  . كما تطورت  "يف القطار"   هي قصة الغربية،  
 ."..حياة قلمو"  " أانيف "والعقاد    "،عصفور من الشرقيف "وتوفيق احلكيم    "،مردادو"  "األرقش

 

ي الحديث: نشأة  (3  الرسد المغرب 

إذا كانت احلركة األدبية يف املشرق العريب قد شهدت تطورا مطردا، منذ النصف الثاين من القرن التاسع عشر، مشلت 
جوانب خمتلفة من بينها السرد، فإن االنغَلق الذي كان املغرب يعيشه خَلل تلك الفرتة قد انعكس على اإلنتاج األديب، 

 حل االحنطاط. فظل موسوما ابلطابع التقليدي املوروث عن مرا

امتدادا لألدب التقليدي يف نظمه والربع األول من القرن العشرين  ظل األدب املغريب خَلل القرن التاسع عشر  فقد  
ونثره، فلم يشهد بداية حتوله إال بعد الربع األول من القرن العشرين، متأخرا بذلك عن األدب املشرقي بعقود من التطور، 

تكلف احملسنات البديعية وقلة مع  األسلوب التقليدي يف الكتابة الفنية،    اليت تعتمدة القدمية  فاستمرت فيه األشكال النثري
 وأبرز تلك األشكال:   االحتفال ابملعاين. 

( اليت كتبها الوزير األديب 1894أشهرها الرسائل السلطانية: ومنها رسالة احلسن األول )ت   الرسالة: −
إىل قضاة مراكش. وقد جاء فيها: "وبعد، فقد بلغنا من أخبار متعاضدة،   حممد بن إدريس العمراوي

وطرق عن التحامل متباعدة، أن خطة القضاء واإلفتاء صارت ملعبة ومتجرا، ال يعرف أصحاهبا فيها 
 . سآمة وال ضجرا، وأن الرُّشا فيها تقبض سرا وعَلنية، واألحكام تصدر بنية وبَل نية"
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صاحب املقامة 1863تاب منهم: حممد بن إدريس العمراوي وحممد غريط )وقد عرف هبا ك  املقامة:  −
( الذي يقول يف إحدى مقاماته: "حدثنا بشر بن فرج عن نسيم 1877، وحممد أكنسوس )ت(املكناسية

بن أرج قال: كنت يوم أظلين الشباب بظَلله الوارفة، وأحتفين مطارفه، وأقطعين من اللهو فنونه، وكساين 
ظرة موضونة، أوان ركويب يف السرور أكتادا، واختاذي منادمة البدور عتادا، إذ ال يصبح عنان من الغرارة ن

مهيت إال يف يد األفراح، وال يطوي رائد مقليت إال شجاع خد أو راح، وال أقرع ابب الفرج إال انفرج، وال 
ايف غريت، ال أقرع يف أحاول اهلوى إال تركت وصيده رهوا، أايم أهب الصبا غايف شريت، ووشى بزخرفه ص

غري املسرات إال انتاشين، واستيقظ الناس من سكر املسرات حاشاين، أغدو وأروح يف سرب من أصحايب، 
 العامرين أندية التصايب... 

فلما انهزت روحها الرتاقي، وقال الساقي: قد آن افرتاقي، وقبلت نواسم السحر، مباسم الزهر، وقام الندا 
ه، وأزال الظَلم داءه عن منكبه وفضحه، قام بعض الندامى فقال: أمل ترعكم إىل جبني الصباح فنضح 

 نسمة اخلزامى؟"
وهو نوع أديب حديث ظهر خَلل الربع األول من القرن العشرين، لكنه ظل حمافظا على منط   املقالة: −

ب كتاب (، وحممد غريط صاح1925الكتابة التقليدية، وبرز فيه كتاب منهم: حممد السليماين الشاعر )
"فواصل اجلمان يف أخبار وزراء وكتاب الزمان" الذي جاء يف مقدمته: "إن أنفس ما تتوجت به عقائل 
الوسائل، وتربجت به صور الكتب والرسائل، وهلج به لسان املتذلل السائل، من عظيم الفضل السائل، 

يف كتابه "الوايف ابألدب محد من أمتع أحداق العقول يف حدائق النقول...". وقد وقال حممد بن اتويت  
العريب يف املغرب األقصى" معلقا على هذه املقدمة: "وهبذا نرى السجع مطلواب له، وإن مل أيت جبديد 
فائدة، بل رمبا حصل به ملل التكرار. وقد شرح سبع كلمات بتعليقه على كلماهتا الغامضة أو الغريبة، 

 لصدر حرجه". وهي يف ازدحامها جتعل سياقها منحبس النفس، ضيق ا

اليت كانت تعكس أيضا نوعا من االنفتاح على اخلارج مع   الرحلة أبرزها  يضاف إىل ذلك أشكال نثرية تقليدية أخرى  
السنوات األوىل من القرن العشرين. ومن ذلك ما كان يُنشر يف جريدة السعادة، حيث نشر أمحد الصبيحي "الرحلة احلجازية 

، فكان ذلك إرهاصا ابلتحول الذي سيطرأ على 1917ية "الرحلة احلجازية" سنة  ، ونشر أمحد دين1916األوىل" سنة  
 هذا الفن وعلى خمتلف الفنون السردية بداية من الثَلثينيات

، حيث بدأ األدابء املغاربة يستشعرون ضرورة التغيري وظل األمر على هذا املنوال إىل هناية الربع األول من القرن العشرين
 : أبرزهاعوامل  عدة  يف ذلك يف موضوعات األدب وأساليبه. وسامهت 

يتحقق تدرجييا على  اال − الذي أصبح  الثقايف  األعمال  نفتاح  لغتها األدبية  الغرب ابالطَلع على  الغربية يف 
، والرحَلت ت واملؤلفات اليت كانت تصل إىل املغرباملشرق من خَلل اجملَل  علىو   ،األصلية )الفرنسية خاصة(

 . العلمية اليت كان بعض املثقفني املغاربة يقومون هبا إىل مصر وبَلد الشام
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صدور نشأة احلركة الوطنية بعد ، واليت أدت إىل الظروف االجتماعية والسياسية املرتبطة ابالستعمار واملقاومة −
وهي حركة اختذت شكلني يف مقاومة االحتَلل: املقاومة املسلحة، واملقاومة السياسية والفكرية   الظهري الرببري. 

 واألدبية اليت ساهم فيها عدد كبري من املثقفني ومن قادة هذه احلركة.
واملدارس العتيقة جبامعة القرويني  التعليم الديين  و   ت كل من احلركة السلفيةالوظيفة اإلصَلحية والتوعوية اليت كان −

ا، وذلك برتسيخ اهلوية الوطنية والدينية للمغاربة مبا يقوي نزوعهم حنو التحرر من االحتَلل. وقد كانت هنيؤداي
فنشأت عن ذلك حركة وطنية ذات نزعة سلفية حمافظة   هذه احلركة الدينية تشتغل بتكامل مع احلركة الوطنية،

الدينية   الناصر والوطنية لدى زعماء ومثقفني أشهرهم: حممد  تعمل على تقوية اإلحساس ابلذات  ي املكي 
 ...وعبد اخلالق الطريس وحممد الفاسي حممد احللويو   املختار السوسيي وحممد  عَلل الفاسو 
ظهور اجملَلت واجلرائد اليت كان بعضها ينشر رواايت مسلسلة، على الطريقة اليت شهدهتا بداايت ظهور السرد  −

ام. كما نشرت فيها قصص مرتمجة، إذ ترجم عبد اجمليد بن جلون أكثر من ستني احلديث مبصر وبَلد الش
قصة ما بني األربعينيات واخلمسينيات، كما نشرت فيها احملاوالت القصصية األوىل لكتاب منهم عبد الرمحن 

 الفاسي وأمحد بناين وعبد الكرمي بن اثبت وحسن الصبيحي وأمحد زايد وعَلل اجلامعي... 

. وكان من بداية من الثَلثينيات  بدأ التجديد يتسرب إىل الكتابة األدبية يف املغرب يف نظمها ونثرهانتيجة لذلك  و 
مظاهر هذا التجديد ظهور األشكال السردية احلديثة على شكل نصوص قصصية أو مسرحية مرتمجة من اللغة الفرنسية، 

احد الشاوي وحممد بن الشيخ، يعملون على ترمجة أعمال سردية حبيث كان بعض الكتاب أمثال املهدي املنيعي وعبد الو 
فرنسية. وابملوازاة مع ذلك، وبتأثري منه، كان حممد القري يكتب حوارات مسرحية ذات مضمون وطين ملواجهة الغزو الثقايف 

 الفرنسي.

ر ظروف النشر وظهور مث بدأت الكتابة السردية أتخذ مكاهنا شيئا فشيئا يف الساحة الثقافية مستفيدة من تطو 
وتطور النقد، بظهور أوىل األعمال النقدية احلديثة أواخر العشرينيات مع حممد بن العباس القباج وأمحد النميشي اجملَلت، 

وحممد غريط. وهكذا صار إبمكاننا أن نقف يف هذه املرحلة على عَلمتني ابرزتني كانتا بداية لظهور السرد القصصي 
 : احلديث  القصري والطويل بشكله 

. وهي رحلة خيالية تستوحي منوذج 1932سنة    متثلها "الرحلة املراكشية" البن املؤقت املراكشي  العالمة األوىل
الكتابة التقليدية، لكن بناءها يبعدها عن بنية الرحلة التقليدية اليت تبدأ عادة من مكان معلوم ينطلق منه السارد حنو أمكنة 

 : هاجاء في  وتنتهي إىل مكان معلوم هو مدينة مراكش. فمن ضمن ماوالغريب  جمهولة. فرحلة ابن املؤقت تنطلق من اجملهول  
"فنزلنا بعض األايم قطرا من األقطار يستغرب السامع ما حنكيه عنه من األخبار، رأينا فيه روضة جتري األهنار من بينها 
كأهنا اجلنة بعينها..." مث جاء فيها عند اقرتاب وصول السارد إىل مراكش رفقة شيخه عبد اهلادي: "فبينما حنن على ذلك، 

تلك املسالك أن أرضا ابملغرب يقال هلا مراكش احلمراء ذات حماسن غراء، ولعلنا جند لبانتنا فيها، إذ بلغنا عمن هلم خربة ب
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كما يظهر من عنواهنا وهو:   فجددان اإليها السري". يضاف إىل ذلك ما تتضمنه الرحلة من بُعد إصَلحي يفصح عنه متنها
عرض عن سنة الرسول"."الرحلة املراكشية أو مرآة املساوئ الوقتية، أو السيف املسل

ُ
 ول على امل

وهذه اخلصائص جمتمعة جعلت الناقد أمحد اليبوري يرى يف كتابه "الكتابة الروائية يف املغرب" أن رحلة ابن املؤقت 
 متثل مرحلة وسطى وانتقالية بني الرحلة والرواية، وكانت، من مثة، إرهاصا بنشأة الرواية املغربية احلديثة.

جلة املغرب مب  هاشر يف ن  عَلل اجلامعي اليت بدأ تتمثل يف ظهور النصوص السردية القصرية األوىل  والعالمة الثانية 
اليت تضمنت أهم عناصر القصة  ، حيث نشر أول نص قصصي له خَلل هذه السنة وهو قصة "صراع" 1935بداية من 

غر احلجم ووجود ألحداث وشخصيات وحوار وفضاء وزمان.. ضا إرهاصا بظهور نصوص سردية فكانت أي  .القصرية من ص 
 قصرية أخرى خَلل األربعينيات، نتج عنها ظهور فن القصة القصرية يف األدب املغريب. 

على املستويني: الكمي والفين، حيث   ومع ذلك، فإن بداية الكتابة السردية يف هذه املرحلة كانت بداية متعثرة
قليلة جدا مقارنة مبا كان ينشر من شعر، كما أن تلك النصوص كانت النصوص السردية اليت نشرت إىل حدود اخلمسينيات  

كانت تفتقد إىل كثري من خصائص الكتابة القصصية مبفهومها احلديث، مثلما يتجلى يف قصة صراع لعَلل اجلامعي. 
ما لبثوا أن انقطعوا عنها واهتموا أبنواع الكتابة القصصية يف أول عهدهم  زاولوا  الرواد الذين  أن كثريا من    يضاف إىل ذلك

 . أمحد بناينو   عبد هللا إبراهيمو   عبد الرمحن الفاسي   أمثال أخرى، أدبية  

بداية من األربعينيات، فظهرت   يف األدب املغريباحلديثة تتضح  األشكال السردية  وبعد مرحلة التعثر بدأت مَلمح  
عبد اجمليد بن جلون وحممد برادة وخناثة بنونة وعبد اجلبار السحيمي وحممد   :ورت مع كتاب أمثالوتط  القصة القصرية

اهلادي بوطالب وحممد عزيز حلبايب... كما  الكرمي غَلب وعبد  الرواية مع عبد  إبراهيم بوعلو... وظهرت  بيدي وحممد 
ب اجمليد  الرحلة وتطورا مع عبد  احلديثة وأدب  الذاتية  السرية  الرحيم  ظهرت  أبو زيد وعبد  ن جلون وحممد شكري وليلى 

 مودن... 


