
س!ولي!ع!ير
د!المحريىالمعاصر!!لأا

قربلهلعالئاار

أولية:توضيحات
حولأساسامدارهيتحددبحثبمقدوركانإنيدركماليس

الابداعيالعربيالأدبمنجزءفيوالتجديدالجدةأمور

جديدا.يضيفأنالمعاصر،المغربيالأدبأ!كنى،وقضاياه

أثيرأنمنذوالحديثالقديمتاريخنافيدرسااشبعفالموضوع

عهدفيمتعددةوابعادجوانبذاتوادبيةفكريةقضيه

الحضاراتمنوغيرهمالعرببينوالحضاريالفكريالتلاقي

النقاشيزالولا.الحديثةنهضتهممطلعوفي،القديمةوالثقافات

...تارةويخفتتارةيحتدبعنفمحتدماومتوالراحوله

وهذه،مدارههذابحثعلىالصعبمن،إذنيكونقد

رأيأيضيفأوبجديدسيأتيأنهيزعمأن،ومادتهطبيعته

وكتب.قيللماأضيلاموقفأأونادرةفكرةأومبتكرا

بالجديدالاتيانأنهوالقضاياهذهمثلفيالصعوبهووجه

كافياوقتايستغرقوأنقاسيةمعاناةعبرحتهآيربد-أنلافيها

منواستيعابهالجديدوهفموالختبارهالقدممراجعةفيهتتم

الحدودفيهاتستبينالاثنينبينبخقارنةذلكبعدالقيامأجل

البساطةبهدهالقضيةكانتلوأنهعلى،والقيمالعناصروتتميز

وإجراءالفروقتحديدبالفعللسهلطرفيهابيئوالكايز

والجديدالقديملأنتماماذلكعكسعلىالأمرولكن،القارنة

قضيةفبحثلذلك.والتشابكالتعقيددرجةإلىمتداخلان

أهمهالعلوموهلألاثروطعدةتوافرإلمابجتاجهذهمثل

الموازنةعلىوالقدرةالمعاصرةالثقافاتوتمثلالترالااستيعالا

والقايسة.

بحثفيتتحقققدبأنهاالاعتقادإلىيدفعماهناكوليس

الأدبروافدمنواحدفدرافيوالتجديدالجدةفيمرصديحاول

الاصطلاحي.الجانبعلىتقتصرخاصةزاويةومن،العربي

يرتبطوماتعقيد،منالوضوعبهيتسمماهذاإلىيضاف

الأصالةومسألة،بالتراثالعلاقةمثلحيويةقضايامنبه

الحضاريةوبالتحولالابالتاريخوالأدلاالفنعلأقةوالتقليد،

الذاتية،،الحرية،والحديثالقديمبينالصراعقضية،الكبرى

ومناهجبرؤىللمعالجةقابلةالاشكالاتهذهوكل...الوافعية

بجولمابعضها،فيأوالصعوبالا،هذهفيكانوإذا...مختلفة

يكول!أنينبغيفلا،جديدةباضافاتالقارىءتزويددون
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منكثيرفيترديدهإلىتعودنا!بماالاقتناعإلىتدفعذريعة

يأتيها.لامسلمةوكأنهشيئا،للأخرالأولتركما:الأحيان

وأساليبصيغفيقديمةأفكارتلقيعلىنقتصرأنأو،الباطل

.جديدة

الجدةقضيةفيجديدشيءقولفيالبحثهذايفلحلموإذا

فيمتواضعةمشاركةمجرديكونأنلهوقيضوالتجديد،

مثاردائماكان،الأدبيفكرنامحاورمنواحدمحورمناقشة

فياللعذرلنفسهيلتمسفلسوف،أفعالوردودحساسيات

مسوغين:

ذإ،الصعبالطمحهذالتحقيقنفسهيكرسلمكونه-أ

الوضعية،الوضوعيةالدراسة،البدايةمنذ،مسعاهقصارىكان

علىممثلأالمعاصرالغربيالأدبفيالاصطلاحيللجانب

الجدةمننوعفيهيفترضالذيالابداعيالأدبفيالخصوص

يقودأنهويزعمالصفةهذهلنفسهيدعيالذيأووالتجديد

...والمعاصرةالحداثةإطارداخلنفسهاتصنفحركة

يبرهن*أنأوبجديديأقيبأنمطالباليس،لذلكوهو،3-

واتخذهافيهايبحثالتىالكتاباتشأنحددمطلبفهذا،عليه

له.موضوعا

يكونأنيمكنمارصدمحاولة:بهدفهمرتبطةفمهمته

اصطلأحية-جهةمن-وصيغواشكالورؤىقيممن،جديدا

وانجازها،كذلكسهلةليستالمهمةوهذه.الذكورةالكتاباتفي

يتعذرقدأنهإلامستحيلأليبمىكانوإنالأكملالوجهعلى

القصور.بعضيعتورهأوأحيانا

واسعلتنروععامأمدخلأيكونبأنالبحثهذاليقنعلهذا

الهمةهذهبأنمنهاقتناعا،جوانبهمختلفبفحصسيضطلع

عاتقعلىتقعانتاريخيةومسوولية،اجتهاعيةوظيفةأضحت

استجابةأغاإلىإضافة،التفحصوالدارسالمبدعالأديب

وهي.التطورمقتضياتتتطلبهلازماوردا،ملحةلضرورة

موقفهاتأملوالدارسالأديبمنلكلتتيحمناسبةكذلك

لتقييمبالماضيالحاضرومقارنةالتحولمجرىمنوموقعهما

اعتبارعلىوتجاوزتقدممنتحققمامدىوتقديرالعملحصيلة

فيدائبةمحاولةمنأكةلرليسكلهالبتنريالفكرتاريخأن

والرخاء.التطورمنالمزيدأجلمنوالخلقالتجديد



يتمذدىبحثكلفيبهنحتفطأمينبغيماأحسنولعل

بألغالتذكيرهوالتنوصكلهوقضاياهاالابداعيةالكتابةفيللتجديد

واقعيةحركةعلىودلالةمفهوماكونهحيثمنالتجديد

منغيرهوفيالعرييالأدبفيجديدةظاهرةليسوفكرية

.الأخرىوالفكريةالاجماعيةوالفعالياتالعالميةالادابط

الحقيقةهذهتقديرعلىنرتبأنإلىداعيةالحاجةوليست

صورفيالأزمانأقدممنذعرفالتجديدأنيفيداستنتاجا

اللبدائيةوالتطويرالتغييرمحاولاتمختلففيتتمثلوأشكال

وابداعية،فنيةوحركاتعمليةمواقفعدةوفي،والحضارية

الاختلافإلىوتسعى،وقائمناجزهوماتجاوزإلىتهدف

والتمييز،

وهو.التطورقانونسماتمنوسمةالحياةسنةفالتجديد

الذيالصراعحركةفيالثافيوالطرفالاخرالوجهلذلك

المجتمعظواهرمنوظاهرةكائنكلفيالحياةعصبيشكل

والطبيعة.والعودن

التيومشتقاتها)الجدة(الفردةهذههل:نتساءلأنولنا

بدلالتهاأيضاعرنحتومفهوما،مضمونابوصفهاقديماعرفت

الدلالةعلىاقتصرالقديماستعمالهاأدنأموالمجازيةالاصطلاحية

غيرها؟دونالادية،الأصلية

اخرتساؤلطرحإل!تقودقدالتساؤلهذاعنالإجابة

إليهاالركونبجببالتيوالمقاييسوبالمصادر،الجدةبمفهوميتعمقا

سواءأنههووبديهياواضحايبدووالذي.الفهومهذالتحديد

منأووالاصطلأحيةاللغويةالمصادرمنالمفهومهذااسفقي

بينتعارضالتحليلنهايةفيهناكفليس،الوضوعيالواقع

وذاتأصليةلغويةدلالةذاتكمفردة()الجدةدامماالأصلين

وتطورماديواقعإلىدوماتحيلمجازياصطلاحيمدلول

تاريخي.

فيبالغةأهميةذاتمفاهيمبعدةارتباطهاكانهناومن

والجدلالصراعوبمفهوم،التحرر،التطورالتغيير،مثلفهمها

.وتحديداحصرا

والتاريخ:للدلالة:الاصطلاح

فهيذاتهاءفيتاريخهااللغةمفرداتمنمفردةكلتحمل

ووقائعتاريخيةأحداثاعلىوتحيل،وتطورهاميلادهاإلىتشير

عنيقالوما.متعاقبةومراحلوحركاتصراعاتوإلى،مادية

.الاصطلاحعلىبالأحرىيصدفالبسيطةاللفظة

والتجديد()الجدقوتطورنشأةلعرضهمايشعلاالمجالإن

الجدةلفظةاستع!يلمنأوللتعيينولا،وتفصيلبتوسع

سأكتفيلذلك،الاستعمالهذاتاريخ،ونخديداصطلاحيااستعمالا

بواقعهاومشتقاتهاالمفردةهذهتربطالتيالعلاقةإلىبالإشارة

الاصطلأحعة،الناحيةمناعتراهاالذيالتطوروإل!،الادي

أدبية.نقديةنظروجهةمنذلكوكل

فياعمادهايمكنمفاهيمثلأثةاللغويالحقلفيأولأثمة

وإضاءةفهمفيأوليةوعناصرأساسيةأصولاتعتبر3ثالأالتحليل

والتجديد.الجدةمعنى
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:الجلالأوالعظمة-أ

فعكيتضمنهاالتيالثلاثةالأصولمنالأولالأصلوهو

القرآنفيمنهالصدريةالصيغةوردتوقدد(.د..)ج

)1(.الكريم

()2/(.الخصوبة1والحطالعنى-3

.ومجازيلغوي:معنيينالثالثالأصلويتضمن

فهوجدا.أجدهالثوبجددتومنه.القطعيفيدالأول

هذهوردت.مفعولبمعنىهنافعيلوصيغةوجديد.مجدود

ينالوليدبيتوفي،القديمالشعرفيالأولىالأصليةالدلالة

يزيد)3(.

فالثوب.وغيرهالثوببهاويوصف.الجدةعلىيدلوالثاني

الأصلهذاسومن.للتوقطعهناسنجهأنعلىدلالةالجديد

لمشي-على.كلجديدكلمةفأطلقتالمجازيالمعنىاشتقالمادي

كللأنا؟رريدانسميولهذا.للبلىكنقيض،الأيامعليهتأت

التوالي.علىويتجددالآخرينسختعاقبهافيوالنهارالليلمن

الجديد.مصدروالجدة،جديدآصاريجد،الثوبوجد

مرةغيرماوردتالاصطلاحيثمالمجازيبمدلولهاواللفظة

والإسلآميا4(.الجاهلي،القديمالشعرفي

العد.لأعياناالقديمةمظاغافيالفردةتقصيأردناولو

للدلالةتدريجياالمجالطيفسحبداالمجازيالعنىأدنوالملأحظ

القراننيتكررت)جديد(المفردةنجدإننلحتىالاصطلاحية

.()للخلقصفةرأتيمرةكلوفي،مراتثمانيحوألي

منكثيركماباتفين!تثبرانهأعلىالاصطلاحتطورلأقعواويدل

مراحلفيبينهمالتداولكثيروكان.والأدباءوالنقادالفلأسفة

العبرةولكن.العامةوالحضاريةوالفكريةالاجتاعيةالتحولات

)الجدةاالمفردةهذهأدغوالصب-دائما.بالتسميةليست

اصطلاحا.تنشرأنقبلودلالةكمفهومعرفتومشتقاتها

دليلاليسالاصطلاحيةبصفتهابعد،فماالناسبينوتداولها

عرفهالذيالتجديدفإنثمومنمفهومها.وحدةعلىالبتة

بل.الآنعنهنتحدثالذيالتجديدنفسهوليسالأفدمون

عنالمحتوىحيثمنيختلفقدقديمة،مامرحلةفيالتجديدإدط

فرديمارسهالذيالتجديدأدغكل،قديمةأخرىمرحلةتجديد

بهايقوه!بمبادرةيحدثالذيالتجديدغيريكونقد،معين

الادبأجناسمنواحدجنسوفي،واحدةمرحلةفيشخص

والفن.

ومعنىالتحديد.الجدء-بنسبيةالقولإذنالبديهيفمن

الزمانظروففيهتتحممتغير،متطورمفهومالتجديدأنذلك

موضوعيةاعتباراتلعدهوتطورهنشأتهفيويخضعوالمك!ان

ومعنوية.مادية،وذأتية

أدنيندر.ـولهذاالقديم:الجدليمقابلهافيتتحددونسبيتها

القيم.إلىالإشارةدونوالتجديدالجدةعنالحديثيجري

لارتبارو،ودائمةقائمةبين!العلأقةلأنالاخريستدعىفكلأهما

الأممبينالعامالحضاريوبالصراعوالتطوربالتغييرالتجديد

معينبنوعاًو،الختلفةالفكريةوالمناهجوالفلسفاتوالثقافات



الصراعأو،الطبقيالصراعمثلالصراعهذامنمحددومستوى

...الأدبيةوالذاهبالفكريةالحركاتلينينشأالذي

.والجديد:القديمبينالمعركه:الاصطلأح

وسياسيةفكريةمعاركإلىالصراعهذاتحولماأكثروما

وحربية.

معركة،لأدييالالصعيدعلى،المعاركهذهوأشهرقدمأومن

جانبافيهامثلالتيالقديماليونانيالأدبفيوالمحدثينالقدماء

الشاعرامحدثينعنفيهاودافع،اسخيلوسالشاعرالقديم

)6(
يوريبيديس.

شعرية،قصةفسجذنه،الوسطىالقرونفيالصراعوتجدد

والعندليب()البومة:بعنوان،مجهولانجليزيلشاعرطويلة-

الجديد)7(.بلسانوالعندليبالقديمبلساغالبومةفي!تتحدث

تتجددالتيالطرفينبينالمعركةهذهمنعصرأييخلولم

والاجماعيةالسياسيةالتحولاتعهدوفيتاريخيةمرحلةكلفي

والفكرية.

أدىعشر(السابع)القرنالكلاسيكيالفرنسيالأدبوفي

العقلأنيةهما:الكلأسيكيةعتاصرصنعنصرينبينالصراع

القدماءبمعركةبعدفيهاعرفتالتيالأزمةإل!الجماليوالذوق

وانحاز)بوالو(المشهورالناقدالقديمأنصارفيهاتزعم،والمحدثين

شارلرأسهمعلىالأدباءمنعددالمحدثينأوالمجدديخماجانبإلى

وبينالكلاسيكيةبينالصراعتواصلثم.وفينيلونبيرو

إيقاعاواتخذالمتعاقبةالأدبيةالحركاتابينثم،الرومانسية

العتنرينءالقرنفيومضطرباسريعا

العربيف:النقديةالنطريةفيالتجدد

بوصفهالعاليةالادابفيعرفالتجديدمفهومأنالظاهر

الاجتماعية:ركالمعلأطرافمنوطرفاالصراعحركةمنجزءا

والفكرية.الأدبية

امرىءبظهورارتبطباًنهالقوليمكنالعرل!الأدبوفي

الذفيإنحتى،الجاهليالشعرفيالقديمالصراعوببوادرالقيس

يقولوا!لمماقالما":بقولهماحتجواالشعراءبقيةعلىقدموه

العربواستحسنتهاابتدعهاأشياءإلىالعربسبقولكنه

ورقةالديارعلىوالبكاءصحبهاستيقاف:الشعراءفيهاواتبعته

الخيلوشبهوالبيضبالظباءالنساءوشبهالأخذوقربالنسيب

بينوفصلالتشبيهفيوأجادالأوابدوقيدوالعصيبالعقبادط

؟)8(.العنىوبينالنسيب

بينالصراع!كلمرةفيجذرياتطوراالتجديدمفهوموتطور

بدأتعندما،بعدفيهاتقلباتعدةواعترته،والإسلامالجاهلية

وشعراءاللفويينبينالأمولمحما()العصرالتدويهأعصرفي،المعركة

أبعاداواكتسبتاخرمساراالمعركةاتخذتعندماثم،التجديد

بهاقامالتيالتجديديةالمحاولاتبفضلالعباسيينظلفيجديدة

بعدمنالعلاءوأبووالمتنيي،)9(تماموأبوومسمنواسوأبوبشار

.هؤلاء

النقديةالنظريةفياكتسبتالتجديدقضيةأنوالمعروف

النقادذكرهاتسمياتعدة،خاصةالشعروفي،القديمةالعربية

اصطلاحاتاستقرتالتيالتسمياتهذهومن.القدامى

)أصبحالبديعاصطلاح،النقادمنكثيرأقلامعلىوترددت

وهي،الخترع،المحدث،المولد(،معروفعمعلىيدلعلماسم

تارةعرالشلوعلى4تارةالنتمعرعلىتطلقكانتوتسمياتصفات

.أخرى

ا!صورافيراجتالتجديدفكرةأنألاعتقادإل!يدفعمما

)التجديد(،اصطلاحغيرواصطلاحاتعناوينتحتالقديمة

الشعراءاشعارفيوجدت)جديد(لفظةأنمنالرغمعلى

مفهوماباعتبارهانجلمصطلحاباعتبارهاتعرفلمفإغا،القدماء

وموقفا.وفكرة

الاصطلاحيمدلولهاجددمنأوائلمن/رشيقابنكانوربما

التولبد،،الاخترأع:اصطلأحاتبين3كافاممقارنةمعرضفي

دلالاتبينالدقيقةالفروقطيوضحأنفيهاحاول،البديع

إليهيسبقلمماالشعرمنالخترع،،:يقول،الثلأثةالاصطلاحات

يقربماأمنظيرهقبلهالشعراءمنأحدعملولا،قائلة

")01(.منه

تقدمهشاعرمعنىمنمعنىالشاعريستخرجألغوالتوليد"

أيضالهيقالولا.بغيرهالاقتداعمنفيهلمازيادةفيهيزيدأو

")11(.وجههعلىاخذاليسكانإذاسرقة

أنهيلاحطوالابدا!الاختراعبينالفرقتجليةببريدوحين

الاختراعانإلا،واحدااللغةفيالاصطلاحيينمعنىكالنإذا

يسبقلمالتيالمعانيخلقفالأول.الابداعغيرهوالاصطلاحفي

اتيانفهوالابداعأماقط.منهايكنلمبماوالاتيانإليها

لزمتهثم،بمثلهالعادةتجرلموالذيالمستظرفبالمينىالشاعر

الاختراعفصاروتكرركثروإدط،بديعلهقيلحتىالتسميةهذه

فيوأصلهالجديد،فهواللبديعأما.للفطوالابداعللمعنى

حبلغقوىمنليسجديدا،الحبليفتلآنوذلك،الحبال

اخر)112.فتلأفتلثمنقضت

نفسهوأخذالولدينمنالبديعتكلفمنأولأنإلىويشير

النقديةالنظريةمراحلبعضاستقراعومن.مسم)13(،بالصنعة

بينالصراعتطورعبرتبلورتقفمواثلأثةنتبينالقديمةالعربية

القدامى:النقادفئاتفيتشخصت،والجديدالقديم

القديمنظروجهةمنإليهوترىالقديمتناصرفئةأ-

الجديد.نظروجهةمنلا،نفسه

المعتزوابنالجاحطويمثلهاالمحدثأوالجديدتويدفئة3-

نظروجهةمنلا،عصرهنظروجهةمنإليهوترى،والصولي

التاريخيةهومراحلهالقديم

السابقين،الفريقينبينتتوسطثالثةفئةوهناك3-

،عامجدليبمفهوموالمحدثاالقديمبينالعلاقةتدركألىحاولت

العزيز(.)عبدوالجرجافيقتيبةابنويمثلها

تصورمنينطلقالأوليينالفئتينموقفأنيتضحهناومن

القديمعنالجديدبانفصالالإيمانهوخاطىءافتراضعلىيقوم

تمازجتمنعوعداوةتعارضشكلفيالفريقينمنلكليلوح
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تلاقيمنا.دونوتحولوالجديدالقديم

القديم،عنمستقلالجديدعنومفصولبذاتهقائمفالقديم

ومكتفذاتهفيمطلقمن!كلاوكأن،بين!تجمعصلةولا

فليستمامأ.الصحيحهوالعكسبينما.عداهعماومستغنبنفسه

فييتضمنالقديم.الجدةمطلقجديدولامطلققديمهناك

قديمة.عناصرياهثنلفيدومايحملوالجديدالجديد،أحشائه

الجديد.حياتهوعناصرنسغهمنهويستمدالآخريخترقكلأهما

معافهماجديدا.ويصبحيبعثوالقديمالقديمعبردائماير

أساسها،مستمرةجدليةبينفناوالعلأقة،ومتلأزمانمتداخلان

الطلق.النفيلاوالتكامل،التعارضلاالتبادل

العربواحتكاكالحديثةالعربيةالنهضةمطلعومع

اليوميةالحياةمجالاتمعظمالتجديدالكتسحالغربيةبالحضارة

والسياسيةالثقافيةالأوسانذترفعهالذيالشعلروأضحى

الاجتهاعية.الحياةفيوتحقيقهبتطبيقهوتنادي،والدينية

ليمكنحتىالتجديدإلىتدعووشخصياتحركاتعدةفطهرت

حركاتعدةتحتهتندرجالذيالكبيرالعنوانأصبحإنهالقول

تسعىوأدبيةفنيةمحاولاتوعدة،وفكريةاجتماعيةوتحولالا

والتطوير.التغييرإلى

مسألةفيللعبرةأدنعلى،جديدمنالتأكيدينبغيأنهعلى

اصطلاحلأن.بالتسميةأوبالشكلوليستبالضمونالتجديد

صريحةبكيفيةكثيراالذكلأ*(تكررجدة(تجديد-)جديد-

النكبةوبعدالنهضةعصرفيأخرىأحياناومضمرةأحيانا

كتابالاعدةبينومشتركةعامهتسميةكانوإن،والنكسة

يرمزأوواحدمفهومعلىدائماليدليكنلمفإنهورؤىومواقف

علىدرجواالدينأولئلطكلبينومتطابقةمشتركةدلالةإلى

يعكسكانإنماالمطردالاستعمالهذالأن.المفردةنفساستعمال

بحمسبأحيانا،التعارضحدإلىمختلفةومفاهيممضامين

الجدةمفهومبهابربىتب!التيالتاريخيةالمرحلةطبيعةاختلأف

والمتجددالتطوروالايقاعالفاجئةالتحولاتوبحسبوالتجديد

.المعاصرةالحياةيميزالذي

القديمعناصرتداخلعلىفقطليسدلالةهذاوفي

قديمهوماترب!التيالجدليةالعلاقةحقيقةعلىبلوالجديد،

الفنطواهرمنماظاهرةفيأومامرحلةفيجديدهووما

.والابداع

مثلأ،الحدبحا،الشعرحركةاعتباريجوزالنطاقهذاوفي

ومنجهـ-منوالحديثالقديمبينالتقليديللصراعاستمرارا

التيالراهنةالحضاريةالمرحلةخصوصيةعنتعبيراثانيةجهة

بمعناهالصراعتقودجديدةلقوانينوتخضعخاصةبطوالغتتميز

وأالقوميأو)المحليوالخاص(الحالي)الحضاريالعام

العريما...(.

المعاصر:المغرييالأدبثنناوالتجديدالجدةمفهوم

لتطورالتاريخيالعرضمنتستخلصالتيالأساسيةالنتيجة

فالثابت.الصطلحهذامفهومنسبيةهيوالتجديدالجدةمفهوم

التيالتاريخيةالمرحلةمنومضمونهمفهومهيستمدالتجديدأن
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والعلاقاتالصراعطبيعةمنالخصوصوعلىفيها،يظهر

المرحلة.تلكتميزالتيالاجماعبة

سبقوهشعراءإلىبالقياسمجدداكان،مثلا،القيسفامرؤ

وأبوومسموبشار.مرحلتهتطوريعكسوتجديده،عاصرهأو

ومغايرةتاليةأخرىمرحلةفي"مجدديئكانواتماموأبونواس

حاولوالأنهم،القيسامرىءتجديدشهدتالتيالجاهليةللمرحلة

ولأ!هم،-قدوتهمالجاهليالشعرمنجعلوااسلاميينشعراءتجاوز

مرحلةوعنمستجد،واقععنالتعبيرفيرغبواالخصوصعلى

المراحلكلفيالتجديديطردالوتيرةهاتهوعلى،متطورة

واقعهو،الخاصمنتنطلقحركةعنعبارةفهو.والأجيال

نسغهامنهتستمد،الماضيإلىأمرهابدايةفيفرتدالتجديد،

أجلمنالمستقبلنحوذلكبعدلتتجهحياتهاعنلصروبعض

تواصلفيدوماتظلولكنها،والفعاليةالفعلوكارسةالتأثير

الواقع.وتجاربالماضيمعطياتامعوتفاعل

التجديدأنوهيكبرىحقيقةتعصحالرؤيةهذهضوءوفي

بدلاالوضوحمنولزيدعشيءلامنيبدأولافراغمنيأتيلا

وذاتي)تاريخي(موضوعي:مستويينعلىالحقيقةهذهفهممن

أ.وثالثبعدإضافةالتبسي!،فيامعانا،نستطيع)فردي(،

القائم.الواقعاخر:مستوى

تراثأوماضإلىاستناداتتحققلاالجدةأنهذاومعنى

واقعفيتظهرولا،مبدعةغيرذاتمنتصدرلاأنهابما،عقيم

متحجر.جامد

الثاني(المستوى)أوالعاملعندالوقوفأردناوإذا

،مجددايكونأنقبلشاعراكانالقيسامرأإنقلنا،للتمثيل

أولافالابداع،اللأحقةالعصورفيالبدعينوطائفةبشار5يهذلك

والتفن.مراحللاالابداعمنمتطورةكمرحلةيأتم!ثم

والتجديدالجدةومفهومحقيقةعننتساءلأنقبللذلك

قدرةمدىوعن،الفنتحققمدىعنقبلأالتساؤلينبغي

التساؤلات،هذهمثلطرحإن.الابداععلىالفنالنأوالأديب

المغرييالأدبحالةهناهي،الأحيانبعضفييصبحقد

التجديد.مفهوملتحديدضروريةمسألة،المعاصر

فيالجدةمفهومتحصرعامةصياغةعنالبحثمحاولةوفي

بينالتفريقصعوبةإلىأولاأشير.العرييالأدبمنالجزعهذا

حيثمنالمفردةنفسوبينمصطلحاكونهحيثمنالتجديد

فإرالصعوبةهذهمنالرغموعلى.وتقلديةأدبيةقضيةكونها

نأعلى.الاصطلاحي:الأولالجانجاعلىسيقتصرالحاليالبحث

لأن،والحمالتقريرمسووليةتحملمنيعفيهلنالاكتفاءهذا

معركةفتح-اللمعانيمنبمعنى،تعنيالتجديدموضوعمعالجة

فيجديدةحلقةعمقهفييكونقدجديدصراعفيوالدخول

يمكنلا-إلييخيلكما،معركةوهي؟التقليديالصراع

نظراذاكأوالطرفهذامعأنهيزعمأنفيهاللخائض

المطافنهايةفييتوقفالأمرولااط،والأدواتالعناصرلتداخل

والجديد.القديماصطلاحىمفهومعلى

مطالبالباحثفإنومستمرةمتجددةالمعركةأنوطالا

وهذا.قفهوموالفكارهأوبراجعة.قوالهأفيالنظربإعادةدوما



البحثيفترضهاالتيالقناعاتببعضالإيمانسيعفييناقضلا

منها:المجالهذافي

عناصرهمجملواستيعاب)التراث(القديممعرفة-

ومكوناته.

ملأحقةعنعاجزاوأصبحجهدهاستنفدبأنهالاعتراف-

عنه.والتعبيرالتطور

توقفه.أوالقديملعجزتورخمالحظةمنالانطلأق-

القديمتجاوزفيالارادةأوالرغبةؤإظهارالجديدتبني-

عنه.بديلوتقديم

العاصرالغرييالأدبفيللنطراللأفتةالعامةالظاهرةإن

وإصرارهبم.واقعهمعنالتعبيرفياللحةالأدباءرغبةهي

تقراأنيندرلذلك.وطموحاتهمبتطلعاننهمالارتباروعلىالشديد

عبارةأومفردةعلىتعثرأندونروايةأوأقصوصةأوقصيدة

اهتامهمإلىأوالعصر،إلىالأدباءعولاءانتهاءتوكدقكرةأو

كثيرفيينماه!اموهو،والفكريةجتهاعيةر-قع!وابقضاياالحار

فيوملحاحقويةإرادةعن،متفاوتةوبكيفية،الأحيانمن

والتجديد.التغيير

بطرقطالارادةهذهعنالتعبيرعلىيقتصربعضهمكانوإذا

فيالمتخذةوالمواقفالعامةالمضامينخلالومن،مباشرةغير

فيالارادةبهذهالتصريغإلىيذهبالاخربعضهمفإن،النص

وأابداعيةرؤية-لتدعيمعادةتنث!رنظريةكتاباتتضاعيف

الجدةلأصحابها،بالحريأولنفسهاتدعي،فكريموقفا

والكتابة.ابرؤيةفيوالتجدلحد

تعبيربالفغلهوهل؟زائفوادعاعغرورمحضهذاهل

أصيل.صادقطوفكريفنيموقفوعنواقعيةحقيقةعن

حقيقةعليالوقوفمنبدلا،مقنعجوابلإعطاء

بكيفيةالكتاباتهذهبعضفيفعلاتجلىسواءالتجديد،

ظاهرياسطحياأوأصيلاحقيقياكانأو،صريحةأومضمرة

غير.ليس

المعاصرالغربيالأدبفيالتجديدمفهومفتحديدلذلك

فيالمفهومهذاسةدرال:منهاأساسيةمستلزماتتوفرأولايفترض

وأ،قاصأوروائيكلانتاجفيأو،حدةعلىشاعركلشعر

مقاييسضوءفي،المفهومهذاامتحانثمناقد،أومسرحي

وموضوعية.محددة

فإلن،المقاملضيقالشاملةالدراشةهذهإنجازلصعوبةونظرا

الأكثرالأدبيةالفنونمنمستمدةبأمثلةسيكتفيالبحثهذا

وهي:شيوعا

والرواية.القصيرةوالقصةالنتمعر

ثلاثة:أصناففهيالعتمدةالمقاييسآما

(.واصطلاحيةالفويةمفهومية-

والتشكيلالشعريةالصورة،الصياغة،اللغة:شكلية-

..،والوسيقىالفني

العامة.الرؤيةأوالفكريةالمضامين:موضوعية-

البعض،بعضهاعنالمعايبرهذهفصلعملياالصعبمن

هومجزأةبطريقةهناوذكرها.أحيانآومتكاملةمتداخلةفهي

إلا.ليسالتبسيظ،بابمن

الأصلمنالمستمدةالمعاييرتلكمنهاالأولبالصنفونعني

)الثوبالجدةوالخصوبةوالعظمةوهي،المادياللغوي

القطعمعنىيتضمنالأخيرحديثا(.فالمفهوممقطوعالجديد=

والقطيعة.

وبناءلغةهوبملىعموماالشكلبقضاياالثانيالصنفويتعلق

ماأو(موسيقى)وزن/ايقاعيةوبنيةشعريومعجموتشكيل

الفنية.الابداععمليةفييلخصأنيمكن

والمضاهـ!نالفكريةبالقيمالموضوعيةالمعاييروتتعلق

وأقاصاأوشاعرا:المبدعارتباروعنتعبرالتيالاجتهاعية

ووتعمنوبلورةفيمساهمتهمدىوتعبهسالواقعبحركة،روائيا

والتجديد.التغييربضرورةالوعي

متساويةأغابتاتاتعنيلاالعاييرهذهبينالتفرقةصعوبةإدن

نهايةفيتلتقىقدأنهافحسبتعنيولكنهاوالتأثير،القيمة

الأصلمسالةتطرحوهنا.بعضعلىيحيلبعضهادامماالطاف

على-التأكيدمنمناصلالذللث.والثانويالجوهري،والفرع

عداهوما،الأصليعتبرالثالثالصنفأنعلى-التذكيرسبيل

للفعالياتالنسييالا-صتقلالعنيشاعمماالرغم،علىومكملاتابعا

نأعلىكذلكالتنصيصويجب.والفكريةالأدبيةوالابداعات

والصدقوالعمقالجديةعنتختلفلاوالجدةوالخصوبةالعظمة

إياها.تكن!إن

الشعر:!

شعراالمعاصرالمغرل!الشعرمنيجعلسببمنأكثرعناك

جديدا.

وهو.الثصرقطفيالعربيالشعرإلىبالنسبةتاريخيامتأخرفهو

أوالحدتحاالشعرحربهةنطاقفيالآنيندرجلتأخيرالهذارغم

هذامنالخاهسالعقدمنذالعرييالعالماكتسحتالتيالجديد

الكلاسيكيالمغرييالشعرإلىبالقياسجديدوهو.القرن

الوطنيالشعرإلىوبالقيلس؟العربيالشعريااوروثعلىفظلمحاا

العقدمنتصففيالمغربفيالوطنيةالحركةظهوررافقالذي

هذامنواللخامسىالرابعالعقدمنتصففيوتطورهاالثالث

.القرن

وسياسيةاجماعيةلأحداثمعاصرتهفيكذلكجدتهوتظهر

اليسارميلأد:والوعيالواقعفيوتحولاتتطوراتعنوالتعبير

الشعبقوىوصراع،الواقعتناقضات،الخامسالعقدنهايةفي

الجديدالاستعماريالتغلغلوضد،الاضيرواسبضدالتقدمية

...والسابمالسادسالعقدطوالوالامبريالي

أحياناالمباضروغيرأحياناالمباشراحتكاكهفيتظهركما

)الوجودية-الرأسثاليالغربفيالتجديديةوالمدارسبالتيارات

والفلسفالاوبالعلومالجديد...(النقد-الجديدةالرواية

التجددة.أوالجديدة

الدلائل-مستوىإل!ترقىلاقدالتي-القرائنومن

الذينأنفسهمالبدعينبعضوتصريحاتاثباتات،بجدتهالموحية
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بالتجديدإيمانهمالمستهلكالقاركماءروعفييلقواأنيريدون

وأكلماتترذيدعنيكفونلافهملذلك،بهاقتناعهمويلقنوه

ء..جديدةرؤية،جديدةكتابةمثلداعواهمتويدعبارات

)جدة/اصطلأحاستعمالمنالاكثاربأناقتناعناومع

هذالأن،الحقيقيالتجديدعلىدليلأدائماليستجديد...(

هذاترددفإن،كاف!غيرشكليامعيارأيظلالاستعمال

الكتابةفيأهميتهله-معناهيوديماأو-الاصطلاح

منبوعيأكانسواء،دلالتهكذلكوله،المغربيةالابداعية

فيظهورهأدطإلا،مسبققصددونعفوا،وردأمالبدع

إلا.،تاريخيةبدايةولامجديةعلأمةليساللابداعيةالكتابة

الشكلفيالتجديديسبققدالوعيوتطورالمحتوىفيالتجديد

فالعبرولهذا،ومرونتهالضمودىطواعيةباعتبار،والصياغة

هذاعلىوبناءوالتحديد.التصنيففيالعمدةهوالوضوعي

القاسمتكونتكادالتجديدفيالرغبةبأنالقولىيجوزالتوضيح

نأويمكنالمغرب.في،الأخيرينالعقدجمنشعراءبينالشترك

انطلاقةانطلقتالتيالشعريةالكتابةفيتجلياتهبعضنرصد

،العداويأحمدقصائدبظهورالسادسالعقدمستهلفيجديدة

كلد،الخماركلد،الفركانيالحبيب!د،الجوماريأحمد

وغيرهم.السرغيني

ولكنه()جديدةأو)جديد(كلمةذكرمنالعداوييكثرلا

وعنفاقوةتفوقها،بالدلالةمشحونةمفرداتبدلها،يوطف

،العبارة)أوالمفردةفيهتستعملالذيالسياقيكونماوكثيرا

.المفهومهذاتحديدفيالفيصلبالتجديد،الموحيةالرمز(أو

الثوريةالحركةتلكوعنالشاعريعبر)مدينتي()14(قصيدةففي

وفيءالسوروتجتازالمدينةأبوابفتحتستطعلمالتيالخيلبكبوة

)فجرعبارةالنتماعرويذكرالخيلرمزيرد)الفروسية()15(،

هالمعجزةإلىترمزالتيالعصاإلىويشيرالوعودة(.اللحظة

الفجر)13(-مثلموحيةكلماتترد)16(أخرىقصيدةوفي

الضوء.

:قصيدةفيالباشرةبدلالتها)جديدة(كلمةعلىونعثر

مفرداتتضمنتالتي)18(لقماندارفيالحكمةسقوطمنمشاهد

.الشعاع،الشمسمثلأخرى

إلى-الشاعرقاموسفيتشيرالتيالأخرىالكلنماتومن

والنهر)02(.191(الماء:التجديدوالناء

يستعملوالوت(فىباافي)أشعار:الجوماريأحمدديوانوفي

منوغيرهماالجديد)21(والجيلالجديدالفجر:عبارتيالشاعر

مثلدلالتهمنتقتربأوالتجديدتفيدالتيوالكلماتالعبارات

والميلاد)22(.والنواروالصباحوالبعثالفجر

للدلالةالفرقافيلساد!علىتردالتيوالصيغالمفرداتومن

موكب،الأحمرالقدحالشمسر،،معموعدالتجديد:مفهومعلى

الشمس،تعرفهاالتياللغةالصحو)23(.،الحياةنهرالفجر،

وذالربيع،طوابير--اللصباح،الواعدةالحقول،القادماليلاد

)24(.سطيحنبوءة،الحلوةالبسمات

فيدائمالرودالقبيلهذامنكلماتاستعمالأنخافوغير
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قوىمعصراعهافياليسارقوىتجربةعنالحديثسياق

الواقعمعالمالشاعريصفأنفبعد،والسيطرةالاستغلال

إلىتقفانحيازيةنطرجهةومن،السياسيةبالخريطةمسترشدا

والتبشيروالتنبوالحمإلىينتقلوالتغيير،التقدمقوىجانب

مما،ريغوقبضوهمالهيتراءىماكثيراالذيالفاضلبالغد

رؤيتين:بينيتأرجول!الشعراءهولاءبأنالقولىإلىبدفعنا

جدلية.علأفةأحيانابينهماتجمعوتفاؤليةمأساوية

السابعالعقدبدايةمعتواترتالتيالشعريةالكتاباتوفي

جديد،بمفرداتالتصريح:المزدوجةالظاهرةنفسنلمسنكاد

مقامهاتقومعباراتأوبكلمالاعنهاوالاستعاضة،جديدة

المفرداتتتكررماوغالبامنه،بعضاأومعناهاوتودي

في:السابقالعقداءشعماستعمالها.إلىسبقالتيعينهلوالعبارات

اوستعمالإلطبنيسعديلجأثأوالفرحالاضطهادعن2)ثيء

،الحم،الثورة،والاشتعالالار،الجديدالصحو،اليلأد:كلمات

الجديد)25(.والانتقامالحياةإلىالرجعة،الجديدةالعائلة

تتمحور(العموديصوتكاتجاه)فيالأخيرديوانهوفي

النور،-الحم-الماء:مثلالأساسيةالرموزبعضحولىالتجربة

منها:كلنماتخلالمنالتجديدمفهوم!جمرز.والموال!الزرقة

العبور)36(.،الجديدالزمن!القادمالزمن،الوعد،الاليالعهد

لأنهجديدبلفظةالاهتهامقليلفهوراجعاللهعبدأما

والصراعالاختهارعمليةوبرصدالموضوعيبمقابلهاعنهايستغني

أساليبمنمستفيدأ،وتناقضاتهالواقعحركةداخلمن

جدليةتصويرإلىسعيهفيوهو.والاستعارةوالتوازيالتقابل

الغاربة-الشعراءمعظمغرارعلى-تعكسبلغةيتوسلالواقع

والتحرلم؟الاستعباد،والأملالألم:الصراعثنائيةفيالوقوع

مفهوماولتشيرالتياللغةهذهموادومنوالتغيير.الجمود

)22(.والريغالبحر،الطر،اليلاد،العبور،الاشتعال:التجديد

بقية*اشعارفيضمناأوصراحةالجديدمفهوماستعمالويطرد

التيأوديواندفيبينجمعتالتيتلكسبىاء،المغاربةالشعراء

والقراءة.الصحفوملاحقالمجلاتافيمبثوثةبقيت

ماكثيراالشعراءأدنتكشفالأشعارلهذهالاصطلاحية

بعض.منبعضهمويستمدونهابعينهامفاهيمعلىيتواردون

علال،الجواهريالرفيععبددواوينإلىالرجوعويكفي

ادريس،ويبلبداأحمد،شعريالأكلد،الحمريعنيبة،الحجام

منللتأكد)28(أخريفالمهدي،بنطلحة!دأشعاروإل!المليالي

تلخيصإلىالشعراءهولاءيعمدالأكثروفي.الحقيقةهذه

اختيارا.يختارونهاأويقترحونهاعناوينفيكتاباتهممضمونات

وطبيعة6المبدمعنهايصدرالتىالعاناةحقيقةعنتكشف

المصطلحعلىالاقتصارولأن.تحقيقهإلىيتطلعالذيمماالتجديد

الضروريمنيصبح،كافغيرالجدقمفهوملاستخراج

الصياغةفيالبحثالثافي:المستوىإلىبالانتقالاستكشافه

.المضمونفيالبحث:الثالثالمستوىإلىأو،والعبارة

كلتميزوخصائصقضاياعدةتبرزالمستويينهذينففي

التعبيربشفافيةالمزوجةالغنائية:الخاصتجديدهوتطبعشاعر



(،الجواهريالرفيع)عبدالشعريةوالصورةالرمزواستعمال

علىقائمةخاصةبطريقةتوظيفةومحاولةالتراثعلىالاتكاء

انتقاديموقفمنالانطلاق)بلبداوي(،والتسويةالسخرية

بهدفالثوريبالنضالالالتزاميعكسالصراعلواقعصريغ

تحولعبرلذاق!النقداممارسة،(شعريالأ)كلدلتجديدوألتغييرا

ألاكتفاء(،)المليانيالصراعواقعفيالانخراطفيرغبةعنينم

)بنطلحة،الذاتعلىوالانكفاء،الاخفاقاتعلىبالبكاء

...(.عنيبة،أخريف

غالبيةبينمشتركةظاهرةتبرزكذلكالمستويينهنصلنوفي

معطياتهواستغلالالتراثعلىالاعكادوهيألاالشعراءهولاء

والبيانية،البلاغيةالأساليب،الصورة،اللغة:الختلفةومظاهره

)تصوف-والمعرفيةالفلسفيةوالدارسالفكريةالشخصيات

أمثال،حديث،قران(.وسياسيةفكريةمواقف-اعتزال

يردهناوالتراث...ورسميشعييوتاريخأساطير،ونوادر

والحدبحا:(الاسلاميوالعرييهليالجل)الوروثالقديمبمعناه

العالميةالثقافةالمعاصر،الشعر)حركةوالغربيالعربي

م(...المعاصرة

فاصلةحدودوضعالصعبمنيجعلهرةالظلهذهوجودإن

مجردالتجديديكونحينوخاصةوالتقليد،التجديدبين

توطيفاوتوظيفهصياغتهالعادةبهدفولوالقديمإلىارتداد

الثقافةمكوناتبعضاستعارةمجردأوفنيآ،أوإيديولوجيا

الذكر.ولرفع،والمغايرةالحداثةبمظهرللظهورالمعاصرة

تثيرعموماالمغرييالأدبوفي،الشعرفيالتجديدمسألةإن

ذاتأخرىومنهلفكريطابعذاتقضايامنهاقضاياعدة

ألاجكاعيبواقعهمالمبدعينوعلاقة،المجايلةمثل،فنيطابع

منالتغييربضرورةالوعيبلورةفيشاعركلمساهمةومدى

التجديدمفهوموارتباطالتجديد؟أوالجدةمفهومطرحخلال

ومنها،والتقدموالتحررالتغييرو؟ماهيمألاجمناصكليبالصرأع

إلىمبدعكلوبخرؤيةوبالمضمونبخالشكلالمفهومهذاعلأقةاًيضا

ثانية.جهةمنالتغييعمليةوإلىجهةمنالابداصثيةالعملية

الارهاص:الأدبووظيفة؟الواقعيةمفهومنضيفأنويمكن

نفسه:الأدبهذاوطبيعة،عكسهأو،مواكبتهبالتغيير،

نأالتوقعمنكانوإذا...الثوري،الواقعى،الخيالي

هذهلكلودهمهمموقعهمفيالغاربةالشعراءبينتفاوتيحصل

علىالاختلافهذايتمثلأنكذلكالنتظرفمنالقضايا،

عرفتالتي،والروايةقصوصةالأوخاصة،النثريةالكتابةصعيد

إل!مرحلةمنالنوعيالانتقاليسجلهاهامةتطورعملية

يعكسوسطجوفيالوقوفأورؤيةإلىرؤيةومن،مرحلة

.والتمزقالاضطراب

:الهضالضن

فيالتجديدقضيةمعالجةإلىتوديالتيالأساسيةالمسالك

النطلقاتفي-اعتبارنافي-تنحصرالقصيرةالمغربيةالقصة

السعر:فيالمفهومنفسبحثإلىالسبيلمهدتالتيالثلاثة

الخوضأنغير.الوضوعيوالمعيارالشكليالمعيار،الاصطلاح

منيكونقدالثلاثةالمستوياتعلىالتجديدمفهومتحديدفي

يضيقوالتيالبالغةأهميتهالهاالتيالجزئياتفيالإيغالشأنه

الفهوميالجانبتجاوزإل!سنضطرلذلكهنا.هاالمقامعنها

الغربفيالقصةلفنبالنسبةتعتبرالتيالأولىالمراحلواغفال

اللراهنة:المرحلةعند/للوقوف،وتأصيلتأسيسمراحل

لاالذيأوتحققالذيالجديدالفهومبرازإلمحاولة()السبعينات

-الأد/لإ)92(.الجنسهذافيالتكوينطورفييزال

فيواجهتناالتيالصعوباتبنفسنصطدمأيضاوهنا

موضعالت!جديدمفهومتضعقدتساؤلاتأمامنااوتنتصب،الشعر

علىنفكرإنناعصفا.بهوتعصفللنقضتعرضهلمإنريبة

:الغربفيالقصيرةالقصةوضعيثيرهاالتيالمفارقةفيالخصوص

المغاربةيتمرسلم،ومستوردحديثأدل!فنداخلالتجديد

وأ.حقا،بدعةالأمرفيفهل،قليلةعقودمنذإلابكتابته

يصرفحين.قعيةوالواالانعكاكمامسألةفيكذلكونفكر؟غرابة

تعكسلأغاواقعيةتنضحقصصهمبأنالقولعلىكتابنابعض

حقيقةعنالتساؤلالمشروعمنيكون،الموضوعيالواقعتجربة

الواقعية.وهذهالانعكاسهذا

اللمباشرةالواقعيةيرفضوغكلهمتقللمإنبعضهمإن

لويوملونالقراءمنكثيراولكن،السطحيوالانعكاس

الحياة!يجريماحقيقةبالفعلتعكساللكتاباتهذهكانت

القارنةأنهوذلكفيوالسبب.وعمقبصدقالاجقاعية

منوأعمقأسمىدائماهيالواقعتحولاتأنتوكدالبسيطة

قدالعلاقةهذهإنتعكسهااوعنهاتعبرالتيالابداعيةالكتابة

والطبيعةالفنبينالكاثلمننوعاتقيمأخرىصيفةفيتطرح

.والمحرفالمشوهدوروالأدبالفنفيهايلعب

التيالظاهرةلهذهاستثناءدائماهناكأنالحطومن.حسن

تعطيحيث،بالضبطهناتكمنوالمفارقةقاعدةتكونتكلد

منتظرهومانقيضعلىدليلاالغرلأفيالقصصيةالكتابة

.القاعدةهويغدوالاستثناءوحيث،تماما

كلد،زفزافكلدكتاباتإلىانتقاءدورالاشارةويمكن

بعضوإلى،الطبيعةرفيقة،شكريكلد،بيديكلد،برادة

حقاجديدةقصصعنفضلا.والدريي،مباركربيعقصص

مصطفىتجاربومنها،سابقةقصصيةتجاربإلىبالقياس

،زيلتاالدكمااعزكلد،يدالراكلد،فوربوزحمدأ،ويلسناا

بنونه.وخناثةالمدفيأحمدقصصوبعض

خفيةالتجديدفيرغبةمنتنطلقالتيالكتاباتهذهوكل

)التجديد(الاصطلاحفيالبحثمسألةنتجاوزتجعلنا،معلنةأو

ا،القصصىالبناء:الصياغةفيالجدةمفهومتلمسإلىوتدعونا

بهايتوسلالتيالفنيةالأدواتوبقيةالحوار،،الشخصية

وموقفه.رؤيتهعنللتعبيرالقصاص

مفهومهوليسالكتاباتهذهبعضيطرحهماأدنوالحق

هذالأنقق!ليس،بالذاتالقصيرةالقصةمفهومبلالتجديد

بل،الجدةبمفهومالبدعينبعضعنديلتبسالأخيرالمفهوم

الجديدةالكتابةممارسةعلىحانبهممنإلحاحاهنالثلأنكذلك

)03(جديدةوبرؤية
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الفنيالواقعمنسندإلىدوتأيحتاجهذامثلادعاعإن

الكاتبيمتلكأنبينالفرقبداهةيدركالمتلقيلأن.نفسه

نأوبين،ومضموناوشكلااصطلاحا،فيحققه،التجديدأسباب

الرغبةبينكبيربونفهناك.والحماسالرغبةامتلالثيقتصرعلى

.لقدرةوا

الذر.لنمنالأقصوصةكتابينشدهالذيالفهومونفس

وتبلوراخرنحوعلىآخريخالكتابتحقققدبالتجديدينادون

وهو.الصامتةوالمعاناةالتأنيةالممارسةطريقعنتدريجيالديهم

كذلكولكنأولا،الأصالةطريقعنأحرزوهمكسب

)كلدللموروثيجابيالإوالاستيعابالفننينبقواالتشبثبفضل

أزمةيستشعرلمالذيالفريقهذاأغيبدووقدمثلا.(زفزاف

علىوأقدر،الصحةإلىقربأ،مفتعلةأوحادةبصورةالتجديد

لاالذينأولئكمن،التمثلعنالمتولدالتجديدبأهميةالاقناع

السبق.وتحقيقالريادةفيرغبتهمعنالتعبيرفيجهدايألودغ

الجأركانإذامامعرفةفيتتلخصبرمتهاوالقضية

من،جديدةرؤية،جديدةكتابة،جدة،تجديد:مثلبمصطلحات

تحولاتعنالطبيعيوالتعبير،موضوعيلتطورالاستجابةباب

ضحلة،لكتابةتبريرمجردأنهأو،الاجتهاعيةوجدليتهالواقع

براقةوعناوينشعاراتتحتعجزهخفاءإيحاول،سليوعطاء

.ومثيرة

وأالنظريةبالكتابةالابداعيةالكتابةمقارنةأما

أخرىمسألةفهيوتسويقهاتعزيزهاإلىتسعىالتيالتنظيرية

فيوتضالبدعاخر،نوعمنإشكالاتالباحثعلىتطرح

إلىويدعوه،بأقوالهمقيدايجعلهمأزقوفي،حرجموقف

أنهمنالرغمعلى،نظريةمنبهيناديمامستوىإلىالارتفاع

لتمريرهلهالتنظيرثمنثريأوشعرينصكتابةمنأسهلليس

بالتعليقاتالاستبياسالنقديةالوجهةمنطبعا،يجوزوفرضه

بهذهيعتدلاقدولكن،البدعالكابيقدمهاالتيوألشهادات

هوالابداعيالنصلأن،النقديالتقييممجالفيالكتابات

)31(موالأساسالأصل

هذهخلالمنالتجدينممفهومتثبعالفيدفمنذللثومع

مدىلعرفةالذاق!البوحمننوعهيالتيالنظريةالافادات

التعبير.صحإذا،والتطبيقيالنظريالعنيين:بينالانسجام

علىالقصاصيناجماعالقارنةهذهإلىالإشارةإلىوالحافز

استعمال!علىوالفكريةالفنيةوتوجهاغهمتجاربهماختلاف

التجديد،معنىكلهاتفيدأحياناومتطابقةمتشابهةمصطلحات

عنيكشفالابداعيةالنصوصفيالتجديدمفهومرصدألنغير

كلمفهومفيكبيرةفروقطوعنجوهريةتكودنقداختلافات

الذيالتجديدفمصطلحولذلك.نفسهالاصطلاحلهذاكاتب

كلدكتاباتفيالدلالةنفسلهليستبكثرةبنونةخناثةتستعمله

منيكثرالخصوصعلىالأخيرفهذا،ربيعمباركأوبيدي

ويشحنه!التعاليأوالتسامي)أوالتجاوزمصطلحاستع!ال

بهتطالبالذيالتجديديالدلولعنتحنتلففلسفيةبحمولة

،التازيالدينعزأوالمدننأحمدأوغلأبأوبيديقصص

الذيالمشتركالقاسمهو)التجاوز(-الاصطلاحهذابأنعلما

17!ا-

فياستععلوهجميعهملأ!3،القصاصينهولاءكلبينيوحد

تكونلاوقد،الفنية33تجارفيتحقيقهوحاولواالنظريةكتاباكأسم

-القولسبقكما-العبرةلأن،الأهميةهذهكلالاستعماللهذا

وهذا.العامالفكريوبالوقفبالمضمونبل،بالتسميةليست

بينالقائمالخلافيعكسإنماالمفهومفيالخلأفأدطبوضوحيعني

،أكثرويعنيبمالايدلرولوجيةوالرؤىالفكريةالواقففي،هولاء

بين،والزائفصيلالاعالتجديدبينالبينالفرق،ذلكمن

الناف!جة،الأصيلةالفنيةالتقاليدمنالمستمدالبطيءالتجدير

القوانين"يتجاوز"والراحليحرقالذيالسريعوالتجديد

كتلبمنزمرتينيميزمابالضبطوهذا.الفنيةوالاعراف

فريق:اليومإلىالسادسالعقدبدايةمن.الغربفيالأقصوصة

كلدالخصوصعلىويشمل،يجددوهوويحافظ،يحافظىوهويجدد

غرارهعلىيجددأنيحاولاخروفريق،ربيعومباركزفزاف

هذاقدرةمدىحولوالتسا/ؤلالجدلتثيروبطريقة،اطاص

احتكاماوذلك،فعاليتهوميلغاللتأثير،علىالتجديد-منالنوع

البحثمهذافيالمحددةالمعاييرإلى

الأفضلفمن،قعيةالواحولأساساتدورالسألةدامتوما

)المحاولاتالخارجيةالموثراتفيالخوصغعننستنكفأن

الرواية-الوجوديةأوروبا:فيالتجديديةوالحركات

جمال،تامرزكريا،محفوظنجيبالعرلإ:العالموفي...الجديدة

فيدورالببتالتيمصر...(فيالجديدةالوجةوكتابالغيطاني

العمليةخلفيةفيدائماوكانت،المغاربةالقصاصىيخماتجديد

والفعاليةالوعيقضيةعلىالاهتهامنقصروأن،الابداعية

القاييسمنهذهوغير.الوضوعيالواقعفيالايجابيوالتأثير

.الوضوعية.

علىوقدرتهاالواقعبتحولاتالابداعيةالكتابةفارتباظ

الرحلة،أهدافانجازأجلمنوتطويرهالجماعيالوعيايقاظ

ذلك-ايغألا/طبعاشريطةوالتجديد،الجدةعنحقايعبرماهو

الشعارمستوىفييطلوألاشكليةبطريقةالارتباط

المعاييربطرحوتخطيهتلأفيهيمكنماوهذا.والاصطلاح

د(.د..)جلفعلوآلاصطلاحيةاللغويةالدلالةمنالمستمدة!

أصيلابداعكلمناطهيالتي،والموضوعيةالشكليةوالمقاييس

وجديد.

الرواية:فب

للروايةالفعلياليلأدبدايةالخمسيناتمستهلاعتبرناإذا

سنةثلأثينالأنسلخقدالأدييالفنهذايكون)32(،الغربية

سنة.كلروايةبمعدلعمرهمن

التجديدصفاهيمعنالحدثحايسوغماالمدةهذهفيهل

أحسنفيأنهاأم،بالعربيةالمعبرةالغربيةالروايةفيوقضاياه

علىالمغاربةالروائيين9قدرةمدىلناقشةفحسبتكفيالحالات

؟فاءتهمولامتحالن،التقليديالروائيالموروثواستيعابتمثل

الروائيين؟بكبارالاقتداعومحاولةالمحاكاةفي

المواهبعنبمعزلالتاريخيةوبالمددالزمنبعاملالأخذإن

القنعةالاجابهيعطيلاقدالخاصةوالقدراتالفردية



التطورزاويةمنالجدةمفهوممناقشةيسهلولكنه،والكافية

الناضج.والفنيالفكريوالوعيالتاريخي

عنالنطربصرفنفسهيفرضالذيالمباشرفالسواللذلك

تضيفأناًلمغربيةالروايةاستطلعتهلهو:الاعتباراتبقية

وماالجديد،هذاهوما،بالايجابالردحالةوفيجديدأ؟

قيعته؟

أضافتالمغربيةالروايةبأننجيبأنمبدئيا.بإمكاننا

سيرةفيتمثلااللذينوالمحتوىبللشكلظهورهافمجرد:جديدا

فيالتجديدمنبنوعيبشر(،الطفولة)فيالذاتية)بنجلون(

فيوتعميقهالتجديدمحاولةتواصلتوقد.النثريةالكتابة

الثلأثةالعقودطوالتوالتالتيالأخرىالروائيةالتجارب

نأفيشكمنماطبعا.متفاوتوقنيفكريبوعيالأخيرة

الروائيينفيالمفروضإذ،الذاتيةالرغبةمنبدافعتمالتطور

وبهدفوالفنيةالحكائيةمقدرتهمعلىللبرهنةيكتبونلا33أ

أصالتهمعنالتعبيرأجلمنكذلكولكن،فقطالاعترافنيل

كلهيليستالذاتيةالرغبةإن.الأسلأفتخطيفيورغبتهم

جميلأتعبيراالذاتيالعاملقصورعنمغربيناقدعبروقد،شيء

قال:حين

البنيالافيالتغيريكونوإنما،فيكونالتجديديرادلا)،

الرؤياتافتجددوالعيشالسلوكوأنماط،والوعيوالعلائق

التاريغعلىوالراهنةالصراعدوامةفيلتندرجوتشكيلها

،()33(.والحياة

ومن.وتأثيرافعاليةأكثرلأنهالأساسهوالوضوعيفالعامل

والتجديدءالابداععمليةفيالغالبالعنصريكونأنالطبيعي

ينبغيلاتطورهوالشكلزاويةمنالتجديدقضيةفمعالجةلذلك

،مضمونعنتعبيرأنهعلىالشكلفهميتمحينإلابهاالاعتداد

المواقفعبرهاتتجلىالتيالمكنةالفنيةالصورمنصورةأي

العملعنصريبينالتطابقمسألةأنوالحق.الفكريةوالرؤى

الاختلالمنلنوعأحياناتتعرضقدمثلا()الروايةالفني

الشكلفيالمنسجموغيرالتكافىء،غيرالتطوربسبب

علىالتجديدمفهوميمسالذيالإشكالوهذا.والمضمون

الجانبإلىننتقل!جمنبوضوحيلمس،النظريالستوى

فيهايفترضالتيالمغربية،(اذروايات)،بعضفظهور.التطبيقي

صورةوتشكلالأدبفنونمنمعينفنإلىتنتميأنهاأصحابها

بعض،سنواتبضعمنذيثير،أصبحالتعب!ر،صورمن

بطبيعةالتم!لةالفنيةالشكلالامنعدداويطرحالصعوبات

وتصنيفهاالأدبيةجنسيتهاتحديدوبمسألةنفسهاالكتاباتهذه

الكتاباتهذهتحاولجديدبوضعفعلأيتعلقالأمرهل:الفني

قديمبينتقليديصراعمجردهوهل؟إليهتنقلناوأنتخلقهأن

الىويسعىالتجاوزينشدوجديدالاستمرارعلىيصرمحافظ

فيالمتضمنةالإيجابيةالإجابةتكونقداتنغيير...؟اتحقيق

برمته،الوقفلحقيقةالصحيحالوجههيالأخيرالاحتمال

والنهائية.الحتميةونتيجته

الأوضاعفييكمنلاالشكلأتهذهسببأنواضحايبدو

تلكظهورفييكمنمابقدر،بالذاتوالتغيرةاللجديدة

المقاييستجديدعلىتتوقفالقضيةإنعينها.الكتاباث

هنالث،الأخرىالأجناسفيكما،الروايةففي.العامةوالمبادىء

فنيبتاريخالرتبطالوروتطالشكل:اختيارانأوموقفاندائما

يمرضماكثيراالذيالعاصروالمضمونمتطور؟واجآعي

فبينما:الاشكالهذاالانطتجسدالغربيةوالرواية.الخاصشكله

قضايا.حواطوتلتقيمعاصرمضمودطعنالرواياتبعضتعبر

وأوبلغةجمديد/مضمونعنأخرىرواياتتعبر،جديدة

يطبعالذيالتهاسكيفسرفكيف،ومتوترة!ضطربةصياغة

)الريح)الطيبون((،الماضي)دفنا(الطفولة)في:روايات

الأخرىالرواياتبعضيميزالذيالسكليوالانحلال(،الشتوية

)أبراجوالحم(الولادةبين)زمن(والوردة)الرأة()الغربة:مثل

)الغدوكذلك)إميلشيل(،و(والجزيرة)الضلع(،المدينة

!كريةورؤيةالشكلفيازدواجيةعلىتقومالتي(والغضب

بالاخنلاف.الايحاءرغبمموحدةتكونتكاد

إلىأساسلراجعالاختلأفسبببانالقولالسهلمن

وغلاببنجلونيمثلهاكلأسيكيةكتابةبينالقائمالتعارض

ومجاوللهايدعوجديدة8وكتابةزفزافو!دربيعومبارك

علوشسعيد،الدفيأحمد،التازيالديهأعزمنكلانتهاجها

بذهتطرحلاالسألةولكن.بنونةوخناثةشغمومواليلودي

وتجديدي،تقليديكلأسيكي:قسمينإل!والتصنيف.البساطة

الكتابةكل-يستغرفطأدطيمكنولا،ونهائياحاسنماليس،متطور

و)الغربة(،:العرويكتبهااللتانفالروايتان.الروائية

()الطيبونو،زفز(فلمحمد(والوردة)المرأةروايةوكذا()اليتيم

منجديدةكانتوإنالتصنيفعلىتستعصي،ربيعلبارل!

أخرىرواياتتظلفما،العامالفكريوالوقفالضمونحيث

أجلمنالروايةبهاتقومالبمالوطيفةبخصوصواضحةغير

علىالأمرويتعلق،الوعيمجرىتطويرفيمسووليتهاتحمل

لسعيد)للمدلني()إميلشيل(والحم(الولادة)زمنبالخصوص

رواياتوكلها.شغمومللميلودي(والجزيرة..)الضلع،علوش

،الجدةطابععنهاينفيماولعل.كذلكأغاتدعيأو،جديدة

للتاريخوواضحةخاصةرؤيةصياغةمنبعدتتمكنلمكونها

)34(.سابقةأخرىرواياتغرارعلى،والمجتع

عامةاستنتاجات

منيستخلصأنيمكنعامأولياستنتاجمنهناككانإذا

الشتركةالرغبةفهوالعاصرالغرييالأدبفيالابداعيةالكتابة

.وابهامتعميمهنالكلمتينهاتينفيماعلىوالتطويرالتغييرفي

عنالمباشرالتعبيرإلىالغربفيالابداعيالأدبوجنوح

ومظهر،التجديديةسماتهمنبارزةسمةالايديولوجيالصراع

علىدليلالوقتنفسفيوهو،جدتهمطاهرمنواضح

وعيهعلىبرهانوفيهالعصر،بهمومارتباطهوعلى،واقعيته

الاجآعيبالواقعالأدلابارتباطوالقول!.الاجتاعيةبمسووليته

الوعينوعيةيطرحالذيالو!اكقبجدتهالاعترافإل!يفضي

الفكرية.والرؤية

ومحصلةما،وعيثمرةالفكريةالرؤيةنعتبرأغجازوإذا
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الذيالعامالمعيارنعتبرهاأنأمكنوالذاقإ،الموضوعيالعامل

والتجديد.الجدةمفهومتحديدفييتحم

والنثريةالشعريةالنصوصأهماستقراءمن،لناتبينوقد

التي،العامةالرؤيةأن(،والروايةالقصيرةوالقصةالشعر)في

ألنصحيج.المأساويةالرؤيةهيتزاللاالأدبهذاتنتظم

مختلفةوأساليببصيغالرؤيةهذهعنتعبرالابداعيةالنصوص

حولها.النصوصهذهباجماعيوحيالعامالاتجاهولكن،أحيانا

علىتركيرانلاحط(والرواية)الأقصوصةالن!رفيكماالشعرفى

الحرياتوكبتالقمعلمارسةصريحةوإدانة،الواقعت!أساة

حقا،مأساوياالواقعيبدوالرؤيةهذهوفي.الطبقيوالتفاوت

الكثيرةوالخروقالختلفةالاكراهلتبفعل،يستحيل!ين

الرعبيسودها،دموبركةمذبحة،والبادىءالحقوقلأبسط

ويخيم،المفصولةوالرقابالمقطوعةالرؤوستعمرهاوالارهاب

.والسقوطالهزيمةمنجوعليها

هذهعلىالواقعوصفيستغرقهالذيالغرلم!والأديب

ماًساتهإلىمشدودايظلوالذيالسوداء،الأساويةالشاكلة

حينمنفهو.يدهمنينفلتالأملخيطيترلثلاالاجآعية

فاقاويسشرف،المستقبلإلىيتطلع،التجربةنهايةوفي،لآخر

مهماالأمليفقدأنيريدلاأنهعلىيدلمما،واصراربوعيالغد

تتر!هاالتيالتغييروإرادة.الواقعينتجهالذيالألمشدةكانت

نإالقوليمكنبلالرؤيةفينخولأحياناتعكسكثيرةنصوص

الرؤيةلتجاوزالمبدعينبعضطرفمنجادةمحاولةهناك

استبصاراوأوفرونضجاوعياأكثرجدليةرؤيةإلىالأساوية

وتناقضاته.الواقعبقوانين

الرؤيتين:بينفاصلةحدودوضع-أرىفيها-الانيصعب

بعضوفيالشعريالنصمستوىعلىفهما.-،والجدليةالأساوية

عن!يعبرماو؟حيرابممتداخلخانوالروائيةالقصصيةالنصوص

أخرىإلىرؤيةمنالانتقارإنواحد.لبدعواحدنصمعا

،يوديقدالوعيتطورأنغير.البدعلدىالوعيبمسألةرهين

لاوهنا.نفسهالوعيلمضمونمناقضموقفاتخاذإلى-أحيانا

والوعي،مثلاالطبقيالانتماءغيركثيرةباعتباراتالأخذمنبد

،الخصوصعلىالاجمتباراتهذهومن.والاجتاعيالتاريخي

لقكليعنىطرفيعلىتقفثالثةرؤيةبمثابةتبدوالتيالواقعسلطة

ومباثرا.قوياتأثيراعليهماوتوثرالسالفتينالرؤيتينمع

التجديد؟فهومعلاقتهاهوالثلاثالرؤىهذهمنيهمناوما

كلهاالهثلاثالرؤىفهذهالمعاصر.الغربيالابداعيالأدبفي

الرؤيةمنوالانتقال.وصراعاتهتناقضاتهوثمرةقعالواانتاجمن

جيلبظهورمرتبطاليس()الجدليةالثانيةإلى()المأساويةالأول!

حركةجانتلمنهوبل،المبدعينمنمتاخرةجملعةأوجديد

موضوعي.واقعصنعمنبلأفرادصنعمنليسإنه.الصراع

والتعبيراستيعابهانيوالرغبةالصراعحركةمسايرةكانتوإن

عاملأوتعتبرانالافرادتميزاناللتانهمابوعيعنها

البدعين.هولاءعندالتجديدمفهومتحديدفيايجابيا

لمعنىتأكيداالاًساويةالرؤيةعلىالتركيزكانإذاأنهعلى

بعضفيتظهرالتيالجدليةالرؤيةاسشراففإن،الواقعية
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مابمعنىفهو؟وتمنرغبةمجرديكونأنيعدولاقد،النصوص

يتخذالذيالتجديدتجديد؟!أيولكناضجديد،اقيرغبة

؟بتغييرهيعجلالذيأوالواقعمنللهروبذريعة

وتاًثيرفاعليةبمدىتتعلقحساسةمسألةفيأخوضأنأريد

مضحمونة،نتائجإلىويوديببطءوظيفتهيمارسالذيالأدب

يخطنىعولكنهالجذريالتغييرمبدأمنينطلقالذيوذاك

هووابداععملكلطبعا،/فيالبدأ،إن.تحقيقهإلىالطريق

.نقديمبدأإنه،فحسباخلاقياليسالمعياروهذا.النيةحسن

نظروجهةمنولو،الابداعيالعولفييجوزلالذلك.كذلك

عنوتعويضا،الواقعمنللهروبتعلةالتجديديكونأننفسية

.الحياةتجارلامنماتجربةقيفشل

والتجريدالوهمفيا!ددينبعضيغيشأنبينكبيرفالفرق

الواقعفهممنينطلقونالذينالمجددينوبين،العقحوابخبال

أولايفترضالحقيقيفالتجديد.وشروطهقوانعنهواستيعاب

والخاصالعام)بالمعنىوفكري،صرففنيمستويينعلىالنضال

.وطيدةعلافةبينهاتصل(،للكلمة

بينتناقضواوجوديعنيلا،الستويينعلىالصادقماوالنضال

عبريتمأنيمثنالواقعتغييرلأن،الواقعوخدمةالفنخدمة

القادرة،والفاعلةالمحركةبالقوىالارتباططريقعن:الطريقين

طريقوعنوشكليإ،لفظيالاعضويا،ارتباطاالتغيير،على

التحولتوازيبكيفيةالابداعيالنصفيالتغيرممارسة

طريق،أفقهوالحقيقيالتجديدولأنبهترهصأوالاجتماعي

والاجماعية.الأدبيةوالمسووليةالالتزاميتطلبالذيالمستقبل

حواشى

الحى3،الآله".رلاجدلعالى"وأله.نعالىلولهلى)1(

ا،الجدمكالجددالمع،الاالسهور.الدعاعوكما)2(

يسدارأسبمىحىلىأ(3)
يداحدحلماحملهامىأو

1/38:النهمراءدحولطممات-الحميرىكر!معدىلولركما)،(

يوما.أكلماأرايى

جدبديومبعدهأتيى
1/366:والمتعراءالثعر-هد!ساور؟سليتوى

مكالهالعلادلىعلميوماللمم!
جديصوهوالدهرشسماروألى

65.المحتريأحمار:نمامألىشعرولى

حمأوإلمارالرملأوليعلىشر!
جديدايكونما-المناصبحلق

:الحترىشعرولى

الم!!الرهركألهولديع
البديدالربعرونىفحك

والإصلأميى.والخحصرمسالحاهلبيرمىهؤلاءعيرشحرولى

راحع:)5(

-16ماطر!صا-01السحدة-94،89الاسراء-91الراهم-5الرعد

وألصارالقديمأنصارلينأدليةمعركةأع!دارتالناعرينهذيىمرح(احول)

)ملهاة(صرحيةيالحدلهداأرسطمانالساحراليولانيالثاعرصوررددالجديد

.الصمادع

.913:السمرةلمحمودالجرجايىالقاصي)7(



1.65/التمعراعمحولطماى)8(

وسصوروالصاف...هرمةواسنجاراًلمحدثيىمىالبديعفتقمىأولقالوا")9(

العربنادلهوعدوالمحتريالطائيحميمىهؤلاءوالمعنواسوألووملموالسمري

.1131/العمدة

1.262/العمدة)01(

1.263/لفسه)11(

1.365/لمسه)12(

1.131/لمسه)13(

ولالاتكتالاطعدةلىالصطلحهداطهرالحصوصعلى67لكسةلعد)5(

الداقبالعمدالمباموبصرورةوالواقعالمصىمراجعةبصرورهكلهالطالىودعوات

الحديد()طريصاالميرولبةالاداطسالحاصالعددراحع:العرلىالوجودونعرية

العاصر.العربيالمكر-الكات-المحلة:الصربهوالمحلات

.9-8ص46491/أفلام()،1

.56-4-ص16691/أفلام)15(

93.ص36691/أفلأمحن!:حف)16(

يو.2-1ص56791/-4أدلأم:المدسقصبدهيكدلكنرددحركلمة()17

46.ص-729،/وأدلأم.2ص9691شتاع،الاف:السقوطلصبدة

.هص9691حري!،الاف)18(

12.ص7291شتاءاداق:،طنحةشاطىءعلىكتالة)91(

2ومعهاص.37299/-2أقلام-التحمدالعهرمرااةيىةقراع:قصيدة)03(

.ثورهكلمة

7.12-الدلروالا)31(

.001-8.-36-33-38-23-15الديوالا)33(

921.-391-135-79-65!ما:يدىفيبحوءديوار:مى)33(

-791-127-99-69:صالمحتر!ةالأرمنهصدحاردلروار:من)24(:

2".7-6.1-014-141.

)دصيده601-59-71-31-92-22:والمرحالاضطهادعىشيء)35(

.154(حديدةعائلةاليالالتساط

:فحديدكلمهودكرت.موصععيربىلكررالوعد/:العموديصولكانخاهفي)26(

.301-84-52ص

رمراليلالإصاده،48-36-1.-8-7ص:السملىالدنإلىالهحرة)27(:

.911-28صالدنصلأح،الحطاييمثللاربحيةوشحصياتالحيول

راجع:)28(

.51-5.-94-37-7-6:صهريالحواديعالرلعبدالكنطيىوشم:ديوار

-83--.0697-35-03-22:الححاملعلالالحدادخهالهيالحمديوار

51.-28-37-13-8:الحمرىعنسة-الصلولينمرئةديواى

08.-97-77-76-7-4:الأشعريعد:الجريحةالحيلصهملديوار

73--71-.7-91-12:للعداويأحمد:بلديياسبحالكديوار

.73-94-46-25-11:الميليايىأدريى:النميرصالثمىمداريىديوار

ربيع-17-7291وشتاء-02-7191ريغعدد/لاقانيبعطلحةكلدشعاروأ

.07ص؟729

هما:،القصيرةالفصهيىسهماكلعالحتجامميتاردراسارالمربيىظهرت)92(

.6791الرلاطالآداىكلمة-اليالورىلأحمد6691-1491المرىيىالمصةني

والرواية.الفصيرةالمصةدنب!تجمعوهي

الفىهدالشأةالاحثيعرصوديها،الدييلأحمدبالغرىالفصيرةالفصةوس

الثلاثياتأواخريىطهرتاليالأولىالمحاولاتمىالطلاقا،وانحاهاتهوتطوره

الستيسات.غايةعمدويتودنص،الأربعيماتومستهل

عزالدلنيأحمد:حديدةدصةيكتبور3بايصرحورالد!القصاصيىمى-).3(

بمولة.خاثة،التاريالدين

الصبه.محاربهمحولدراساتوكتبوابشهاداتالمغاربةالمصاصيربعصأدلى)31(

كلدلونةخماثة،علاطالكريمعدالأستاد،سحلونالهيدعسدالرحوم:هولاعمن

كفهماكدلكوالظر،6891العاربةالمصاص!ملتفىةانص!ا:ريعمبارك،بيدي

الخاصالعددفيلسونهوكأثةوعلاى،ربيعومماركزيالتلالديئوعزالديني

/4-3الطريقمجلةمىالخاصوالعدد،30891/-2الجديدهالمرليةبالرواية

الحديد،ال!طل،التحاور-الجديدممرداتكثيراترددتالكتاباتهذهوني8191

.الحديدةالرواية

مجلةدصولهانثرتحثالحمسماتمستمليى-الطفولةفي-روايةطهرت)32(

كتاط:صس،المصةفيبسحلودما.نظراتاًلمجيدعددراصةراجع":المرىرسالة"

05.ص6891دسمبرلوسى:-المعارلهالمصاص!ملتمى

منومناعدهالميمةسماولهروائها!اراتتهرطوالس!عيماتالستيماتوف

الرأة،لعلابالماصيددا،للعرويواليتيمالعربةمعها؟المعالجةطريمةحبث

كلد)33(:!بنونةلحعاثةوالعضصالعد،ربيعلاركالطيمور،كلامسلروالوردة

-2الاداىمجلةمىالخاصالعدد-3صجديدةعربيةروايه:برادةصد)33(:

/30891.

والعرويالطما()حيلوالحابيعلي(المعم-الماصى)ددناعلاب:روالاطهي)34(:

الراهيم:دراسةالنمطههدهلىراحع)الطيمور(،ربيعوممارك(اليتيم-)الغرلة

/4عددأدلاممجله:والتاريحالرعة؟بالعرليهالمكتولةالعرلبةالرواية:الحطحص

.01!ما7791

صملرصيثة

وقصصصيات91و

يللمود1صييلى

:جمسيمسنبنابسط"في

اللاسئياًلعي

السابعة(الطبعة)

ا!فميقاًلغندق

الثالثة(الطبعة)

تعترقاًلتياًصابعئا

الثالثة(الطيعة)

اًدريسسهيلقصضى

سزبسن:فمط

لم!19!قاصيكل

فافب4قاصي!9

الادابدارمنسعورات

177


