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

 األستاذ: عبد الغين حسين 
 

 المغربية  القصة القصيرة

 

غروجنوفسكي   دانيال  القصرية  يعرف  القصة  عدد فن  بتقلص  يتميز  وجيز  سردي  جنس  "األقصوصة  بقوله: 
وامتداد الزمان، فيكون له، نتيجة ذلك، مركز اهتمام وحيد، وأتيت النهاية فيه،   الشخصيات واألحداث وضمور سعة املكان

 يف الغالب، غري منتظرة" )معجم السردايت، مجاعة من املؤلفني(

قرأ يف جلسة واحدة، الرواية، يف أهنا ت  أو    " لتمييزها عن "القصة الطويلة" رص  ق  على صفة "الأندري جيد  ويعتمد  
ر يف أهنا تقرأ يف زمن يرتاوح بني نصف ص  حيدد إدغار ألن بو هذا الق  بينما . 30و 3مقرتحا أن يرتاوح عدد صفحاهتا بني 

 . ساعة وساعتني

وقد شهدت القصة القصرية نشأهتا يف األدب العريب احلديث حوايل منتصف العقد الثاين من القرن العشرين، 
، وإن كان من النقاد من يرى أن البداية كانت قبل ذلك ببضع 1917يمور قصة "يف القطار" سنة  عندما كتب حممد ت

سنوات. لكن الثابت أن نشأهتا كانت متأخرة عن نشأة الرواية )القصة الطويلة( اليت ظهرت يف األدب العريب بعد النصف 
 الثاين من القرن التاسع عشر.

القصة القصرية، كتأخر بقية األشكال اإلبداعية احلديثة، لتشهد بدايتها التدرجيية أما يف املغرب فقد أتخر ظهور  
منذ أواخر العشرينيات وبداية الثالثينيات، قبل أن تتطور وتنتقل إىل مرحلة النضج الفين. وميكننا التمييز بني ثالث مراحل 

 . رحلة الواقعية ومرحلة النضج، هي: مرحلة التأسيس واملأساسية لرصد نشأة هذا الفن وتطوره ابملغرب

 

 : من بداية الثالثينيات إىل منتصف الخمسينياتمرحلة التأسيس -1

الذي حياول التحرر   السرد القصريكتابة  يف  األوىل  اوالت  احملظهور  شهدت أواخر العشرينيات وبداية الثالثينيات  
اب أمثال: عبد الرمحن الفاسي وأمحد بناين وعبد الكرمي بن اثبت وعالل كت  من األشكال السردية القدمية كاملقامة، مع  

األجنبية  واملسرحية  ترمجة عدد من النصوص القصصية  بداية  هذه احملاوالت متزامنة مع  كانت  . و ي وعبد هللا إبراهيماجلامع
ظهور فن القصة بإرهاصا  ، ليمثل كل ذلك  وغريهم  عبد اجمليد بن جلونهدي املنيعي وحممد بن الشيخ و حممد القري واملمع  

مرحلة التأسيس للسرد احلديث   اليت ت عد    بدايته احلقيقية إال مع األربعينيات  عرف مل ي  ابملغرب. غري أن هذا الفن القصرية  
الرواية بعد ذلك  ابملغرب القصة أوال، مث ظهور فن  الثالثينيات إىل   .بظهور فن  اليت متتد من بداية  الفرتة  وبذلك ظلت 

حبث عن شكل سردي قصري خيتلف عن األشكال السائدة. وهو ما جعل الناقد أمحد اليبوري   فرتة منتصف األربعينيات  
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"جتن س" الشكل    فرتة،  ومنتص اخلمسينيات  أواخر األربعينيات  ما بني،  "التشكل" اليت جاءت بعدها  الفرتة بفرتةيسمي هذه  
 القصصي: 

منذ الثالثينيات،   ت"ميكن أن نوجز مرحلة تكو ن النص القصصي املغريب يف حلظتني: حلظة التشكل، وقد ظهر 
يف اختيار   وتعين البحث عن شكل أديب خمالف ملا هو جاهز )الشعر، املقامة، املقال، الرحلة( وحلظة التجنس، وتتمثل

القصة يف  القصصي" )اليبوري: تطور  الكاتب  شكل سردي جديد ضمن جمموعة من األشكال السردية املطروحة أمام 
 (. 38املغرب، ص 

ولعل نص "صراع" لعالل اجلامعي خري منوذج عن السرد القصري يف هذه املرحلة مبا ميتاز به من حبث عن شكل 
غري أن هذا البحث جاء مطبوعا بطابع السائدة، وعن املقامة بشكل خاص.    سردي خيتلف عن األشكال السردية القصرية 

الطابع  الفضاء... إضافة إىل هيمنة  الشخصيات ورسم مالمح  بنمو األحداث وتطور  االهتمام  املتمثل يف عدم  املرحلة 
 الوعظي الرتبوي على املضمون القصصي. 

على الرغم من أن منتصف األربعينيات قد شهد تطورا يف الكتابة القصصية اليت انتقلت إىل ما يسميه اليبوري و 
املرحلة "التجن س"، بظهور نصوص قصصية أكثر نضجا مع أمثال عبد اجمليد بن جلون وحممد اخلضر الريسوين، فإن    فرتةب

عدد اجملموعات مل يتجاوز  بضعف كمي يف اإلنتاج القصصي، إذ  ز  متتااخلمسينيات )قبل االستقالل(    منتصفاليت متتد إىل  
و"أفراح ودموع" حملمد اخلضر   "وادي الدماء" لعبد اجمليد بن جلونهي:    جمموعات  القصصية اليت صدرت خالهلا ثالث

الرتاكم القصصي ت، ليبدأ  إىل حدود هناية الستينيا  واستمر هذا الضعف الكمي .  الريسوين و"اللهاث اجلريح" حملمد الصباغ
 السبعينيات.   مع احلقيقي  

استمرت إىل ما ويدل ذلك على أن نشأة القصة القصرية ابملغرب كانت نشأة متعثرة مرت مبرحلة طويلة من الرتدد  
أتخر . ولعل ذلك يعود ألسباب فنية وثقافية أبرزها:  قبل أن جتد هلا مكاان داخل الساحة الثقافيةبعد استقالل املغرب،  

ترفض البنية الثقافية التقليدية اليت كانت  ، وهيمنة  كتابة القصصية مقارنة ابألجناس األخرى كالشعر والرسالة واخلطبةظهور ال
اليت تتحمل إخراج   أتخر ظهور دور النشرذلك  ، يضاف إىل  كالشعر واملقامة   وروثةمتيل إىل األشكال األدبية املالتجديد و 

"وادي الدماء"،   نشر عبد اجمليد بن جلون جمموعته القصصية األوىل   اإلنتاج القصصي يف جمموعات مستقلة. وهذا ما يفسر 
 . 1947سنة   بلبنان   اليت كانت كذلك أول جمموعة قصصية يف األدب املغريب،

حبفاظها على قواعد السرد التقليدي يزت  يف مرحلة التأسيس قد متالكتابة القصصية  أما على الصعيد الفين، فإن  
موضوعات تتعلق ابلقيم مع إاثرة  ،  من اعتناء ابنتظام عناصر احلبكة السردية وقلة املفارقات الزمنية وأحادية اللغة )الفصحى(

لمس مثلما نفربزت شخصية املقاوم اليت احتلت حيزا واسعا من قصص هذه املرحلة،  ، االستعمار لكفاح ضد اباخللقية أو 
 عبد اجمليد بن جلون. ل جمموعة وادي الدماءقصص جبالء يف  
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 إىل نهاية الستينيات منتصف الخمسينياتمن : الواقعيةمرحلة ال -2

طوروا من أسلوب الكتابة الذين  الكتاب  ر جيل جديد من  و ظهاخلمسينيات باليت تبدأ من منتصف  رحلة  املمتتاز  
الوعظية والرتبوية وعن موضوع القصصية،   الوظيفة  الواضحة، مع ختليه تدرجييا عن  النوعية  الفن مالحمه  فأصبحت هلذا 

شخصية املقاوم لتحل حمله شخصية   هاملقاومة، ليصبح أكثر ارتباطا ابلواقع املغريب وحبياة اإلنسان البسيط، فرتاجعت في
احب ذلك تطور كمي يف عدد اجملموعات القصصية اليت صدرت وقد ص  العامل البسيط الذي يكافح من أجل لقمة اخلبز.

(. وهو ما يعين أن الستينيات كانت مرحلة 92ليصل إىل مخس عشرة جمموعة )احلسن الوزاين:   1969و  1956ما بني  
على مستوى املوضوع االجتماعي أو على مستوى التطور الكمي أو  سواء  التأسيس احلقيقي لفن القصة القصرية ابملغرب  

 لقصة القصرية. الفنية لقومات  اهتماما ابمل التطور الفين الذي أصبح من خالله هذا الفن أكثر متيزا و 

حممد إبراهيم و   عبد اجلبار السحيميو   حممد زفزافو   : عبد الكرمي غالبومن أبرز الكتاب الذين قادوا هذا التحول
 ...وحممد برادة  أمحد عبد السالم البقايللريسوين و وحممد بيدي وحممد اخلضر ا  بوعلو

وما كشف عنه   استقالل املغرباترخيية واجتماعية وثقافية ميكن إمجاهلا يف:  عوامل  يف هذا التحول  سامهت  وقد  
واتساع قاعدة الطبقة العاملة اليت كان جزء كبري   ألزمة االجتماعية وظهور فئات واسعة من الفقراء واملهمشنيامن تفاقم  

 أحداث الدار البيضاء منها يعيش يف األحياء الفقرية أو يف هوامش املدن. وهو ما أدى إىل انتفاضات اجتماعية كان منها:  
الثقايف،    إعالن حالة االستثناء.ما أسفرت عنه من  و   1965  سنة اب أتسيس احتاد ك ت  يضاف إىل هذا، على املستوى 

آفاق و (  1964مجلة القصة واملسرح )ك  بداية من الستينيات  ظهور جمالت جديدةتطور بنية النشر و و   1960املغرب" سنة  
االهتمام   نشأة عيد االستقالل كمجلة دعوة احلق، مث  ، مع استمرار بعض اجملالت اليت أتسست ب  (1964أقالم ) و   (1963)

اليت كانت بدايتها مع أمحد اليبوري يف رسالته حول "فن ادميية األوىل  ابلقصة القصرية من خالل األعمال األك   النقدي 
  .1967القصة يف املغرب" سنة  

اهتمامها أبمناط انتقاهلا من فضاء البادية إىل فضاء املدينة و وتتمثل أبرز خصائص القصة خالل هذه املرحلة يف  
هي:   الوطين،  املناضل  شخصية  حمل  اليت حلت  الشخصيات  من  واملثقف، جديدة  البسيط  والعامل  املهمش  شخصية 

ومعاجلتها القضااي االجتماعية للطبقات الفقرية، مع عنايتها ابجلوانب الفنية كاحلبكة السردية واملفارقات الزمنية واللغة اليت 
 أصبحت أكثر تعبريا عن أبعادها الواقعية عن طريق مزج الفصحى ابلعامية يف كثري من األحيان. 

يب العويف مشريا إىل الطابع الواقعي الذي هيمن على قصص هذه املرحلة: "لقد كانت الواقعية، يقول الناقد جن
كما أحملت، حلمة واشجة بني نصوص املرحلة وبوصلة هادية هلا، هبذه الدرجة أو تلك وهبذا األسلوب أو ذاك. هذا الواقع 

سياسية خانقة، بعد أن وقع احتكار السلطة الذي كشف عقب االستقالل مباشرة عن تناقضات وإشكاالت اجتماعية و 
واملال ودارت الرحى على اجلماهري الغفرية والفقرية اليت صودرت أحالمها وآماهلا، وانتقلت من وعود االستقالل إىل واقع 

 ( 24االستغالل" )أسئلة النقد القصصي ابملغرب:  

لعبد اجلبار السحيمي منوذجا واضحا عن قصص هذه املرحلة، مبا حتتويه من بعد اجتماعي   "اخلبز"ومتثل قصة  
، ومبا متتاز به القصة نفسها من عناية بشخصية يتجلى يف معاجلة قضااي الفقر واالستغالل االجتماعي والتفاوت الطبقي
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الفقري، وفضاء املدينة، وحبكة سردية قائمة على مبدأي الصراع ومن املفارقة على العامل  و األحداث، وحتقيق شيء من 
مستوى التنظيم الزمين، واهتمام بسمات الشخصيات وعالقاهتا... مع كون النضج يف هذه اجلوانب جمتمعة مل يصل إىل 

 مستوى ما حققته القصة القصرية بداية من السبعينيات. 

 

3-  : ي
 السبعينيات بداية من مرحلة النضج الفن 

سامهت عوامل متعددة، سياسية واجتماعية وثقافية، يف انتقال القصة املغربية إىل مرحلة النضج الفين بداية من 
واإليديولوجيا املاركسية،   اليساري االشرتاكي السبعينيات، لعل أبرزها على الصعيدين السياسي واالجتماعي: تصاعد املد  

فاضات الشعبية، إضافة إىل حدوث أول حماولة انقالب عسكري على النظام وتفاقم األوضاع االجتماعية وازدايد نسبة االنت
السرد الغريب الذي . أما على الصعيد الثقايف فقد كانت السبعينيات مرحلة انفتاح السرد املغريب على  1971امللكي سنة  

الكتابة التقليدية، حيث وصل الرواية اجلديدة اليت محلت شعار التجديد الفين وكسر قوالب  كان قد قطع مراحل مع جتربة
 أثرها إىل األدب العريب مع أواخر الستينيات، لينتقل إىل السرد املغريب خالل السبعينيات. 

وقد تضافرت هذه العوامل كلها مع تطور بنية النشر وظهور أمساء جديدة على الساحة اإلبداعية، أمثال حممد 
اهلرادي وحم بوزفور وحممد  القصصية على زفزاف وحممد شكري وأمحد  الكتابة  لتساهم يف حتول واضح يف  أنقار...  مد 

 املستويني الكمي والفين. 

 :املوضوعية والفنية اليت طبعت قصة هذه املرحلة فيما يلي  اخلصائصوميكن إمجال  

 وهو ما يعكس استمرار التيار الواقعي يف القصة القصرية مع ك ت اب أبرزهم   :االهتمام بقضااي املهمشني −
زفزاف  الفقر   حممد شكري و   حممد  قضااي  إاثرة  خالل  من  سواء  غرانط،  وحممد  بوعلو  إبراهيم  وحممد 

وهو ما جيعل فضاء   والتهميش، أو من خالل معاجلة موضوع القيم االجتماعية وانتقاد مظاهرها السلبية.
 املدينة أيضا وزواايها الفقرية واملهمشة يستمر يف احلضور لدى عدد كبري من ك ت اب هذه املرحلة. 

سياسية − أبعادا  االجتماعي  املوضوع  جانبه    :اختاذ  يف  حمصورا  االجتماعي  املوضوع  يعد  مل  حيث 
خمتلف قتصادياال يف  السلطة،  لتعامل  الذعة  نقدية  رؤية  القصصية  الكتاابت  بعض  تضمنت  بل   ،

مستوايهتا، مع قضااي املهمشني. ولعل ذلك راجع إىل تطور الوعي السياسي لدى املثقفني وظهور فئة 
ن كان حممد زفزاف من أكثر الكت اب الذيوقد      متشبعة ابلفكر االشرتاكي املعارض للسلطة القائمة. منهم  

سياسية أبعادا  االجتماعي  املوضوع  و"اخلادم أعطوا  بوعلو  إبراهيم  حملمد  "الصف"  قصتا  متثل  ، كما 
والتفاحة" حملمد غرانط منوذجني واضحني أيضا هلذا التوجه، حبيث نلمس جتاوز موضوعيهما قضييت الفقر 

 بسيط.والسرقة إىل انتقاد أسلوب تعامل السلطة )السياسية والقضائية( مع اإلنسان ال

إن استمرار التيار الواقعي يف القصة القصرية املغربية ال يعين توقف هذه القصة عن التطور   :ذايتالنحى  امل −
أو بقاءها سجينة املوضوعات اليت أاثرهتا القصة الستينية. فقد أصبح واضحا أن هذه القصة صارت أكثر 
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إلشارة، أو يف اختاذ جزء منها منحى حتررا سواء يف أسلوب إاثرهتا للموضوع االجتماعي، كما سبقت ا
ذاتيا قائما على التأمل وانبعا من التجربة الذاتية للكاتب. ويعد أمحد بوزفور من بني ك ت اب القصة الذين 
ميثلون هذا التوجه الذي أتثرت فيه القصة املغربية بداية من السبعينيات مبفاهيم احلداثة والتجريب اليت 

، كما أتثر فيه الك ت اب السرد اجلديد يف الغرب ولدى عدد من الك ت اب العرببدأت تصل إليها من جتارب  
 . إبحباطات الواقع السياسي واالجتماعي اليت دفعت عددا منهم إىل العودة للذات واإلنصات هلمومها

أصبح ك ت اب هذه املرحلة أكثر ميال إىل التحرر من أساليب   :االنزايح وكسر أسلوب السرد التقليدي −
الكتابة السردية التقليدية. وكان ذلك بسبب انتشار نزعة التجريب يف الكتابة اإلبداعية يف الشعر والقصة 

القائمة على التجاوز وكسر تقاليد الكتابة السردية. وقد مشلت   والرواية، وبتأثري من دعوات السرد اجلديد
يف بعض النصوص وتبين نصوص  صعود واضح للعاميةاليت صارت متتاز ب مستوى اللغة  االنزايحاتهذه  
كما مشلت كسر قواعد السرد ابإلكثار   مثلما جند يف قصص حممد زفزاف وأمحد بوزفور.شعرية  لغة    أخرى 

يف النص الواحد وتراجع أمهية احلبكة    تنويع الرؤى السرديةوكسر اإليقاع الزمين و   ةزمنيال  من املفارقات
 السردية... 

وعلى العموم، فقد صارت القصة املغربية، منذ السبعينيات، أكثر نضجا على املستويني املوضوعي والفين. وهو ما 
النظر إىل  العويف إىل  املرحلة دفع ابلناقد جنيب  القص   هذه  النقد  القصة" )أسئلة  الذهبية النطالقة  "املرحلة  صي بوصفها 

أيضا تتحرر و ، تتحرر من بعض األساليب املوروثة عن مناذج السرد التقليدي القصة املغربية جعل وهذا ما  (. 24ابملغرب: 
  من النماذج القصصية اجلاهزة الوافدة من الغرب والشرق. وهذا يعين أهنا أصبحت أكثر استقالال وامتالكا هلويتها اخلاصة. 

 


