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  )من سورة إبراهيم 7اآلية " (لَِئن َشَكْرُمتْ َألَزِيَدنَُّكمْ ": قال الله تعالی
، لك اللهم لك احلمد حىت ترضى ولك احلمد إذا رضيت ولك احلمد بعد الرضاف   

  .وفقتنا إلمتام هذا العمل الذي نبتغي به وجهك الكرمي احلمد و الشكر أن
  :أّمـــــا بعد

لشكر اجلزيل و االمتنان العظيم مرفوقني بكل عبارات احملبة و التقدير و      نتقدم 
ء من قريب أو من بعيد، اإلخالص إىل الذين كانوا لنا عو يف إجناز هذا البحث، سوا

لذكر األستاذ بن زورة  لتعليمات و خنّص  عبد الرمحن على صربه معنا و إرشاده لنا 
  .القيّمة

  
لشكر و العرفان   و أخريًا أتقدم 

  لكل من ساهم يف إجناز هذا العمل
.و لو بكلمة طيبة

  
  



 

 

  
  
  

  
  

  

  
  
  
  



 مقدمة
 

   أ

التدمريية فور احتالهلا للجزائر بتشويه معامل الثقافة و التشكيك فيها و كذلك فرنسة  سياستهابدأت فرنسا     
ضلوا من  اجلزائريني من خالل القضاء على اللغة العربية و طمس الشخصية اجلزائرية، لكّن اجلزائريني قاوموا و 

لقوة يف البداية و مع بداية القرن العشرين تغريت املقاومة إىل سيا سية، و ظهرت اجتاهات و تيارات وطنية أجلها 
من بينها التيار اإلصالحي الذي يهدف إىل إحياء الرتاث اإلسالمي العيب، و ظهور قنوات عديدة مثل الصحافة 

و احلجاج و اجلنود و غريها دفاعاً عن وطن األم و كل ما ميسه من ظلم و قهر و كل األساليب الصادرة اليت 
اإلصالحي يف األدب العريب إىل  االجتاه :بناء وطنه، و يسعى هذا البحث املوسوم بـــتتعرض هلا حريته و حرية أ

حتمل رواده أعباء اإلصالح و التوعية و التوجيه على عاتقه يف وقت كانت اجلزائر فيه ترزح حتت وطأة االحتالل 
  .الفرنسي الغاشم

ذا املوضوع نتيجة أسباب متداخلة      السعي إىل معرفة أدبنا اجلزائري يف سنواته و لعّلها هذا و قد كان اهتمامنا 
ئنا اجلزائريني اليت سعت إىل اإلصالح ما أفسده االستعمار  عقوده إما فنية إضافة إىل حماولة كشف عن جهود أُد
لعروبة أو اإلنسانية أو اإلسالم و كذلك اإلطالع على أسلوب من  الفرنسي و هدم العادات و التقاليد اليت متس 

  :أساليب الكتابة الفنية عند أمحد رضا حوحو، و هذا ما جعلنا نطرح جمموعة إشكاليات لعّل أبرزها
 فيما تكمن أمهية اإلجتاه اإلصالحي يف األدب اجلزائري؟ -
 إىل أي مدى ساهم النثر يف بروز هذا االجتاه ؟ -
 هل جسد أمخد رضا حوحو االجتاه اإلصالحي قّمته غادة أم القرى؟ -

ضة األدب  حتدثنا فيه عن عوامل ملدخل ابة عن هذه األسئلة تطرقنا يف عملنا عن طريق االبتداءو لإلج    
األدبية يف  و التيارات مث املؤثرات اليت كانت هلا أثر يف تطّور األدب اجلزائري من غريب و شرقي و وطينّ  اجلزائري

  .األدب اجلزائري و بعد هذا املخل جعلنا بقية العمل إىل فصلني اثنني األول نظري و اآلخر تطبيقي
حلديث عن القصة من املنظور الّلغوي و اإلصالحي حبكم متحور عملنا حول هذا      أّما النظري فكانت بدايته 

ا عند العربالفن النثري،   و الغرب، مث خصصنا األمر يف اجلزائر فقط حميطني  كما عرجنا على أصوهلا و نشأ
  .بظروف النشأة و مراحل تطورها

لتحديد نثراً أال و هو قصة غادة      أما الفصل الثاين كان تطبيقيا درسنا فيه منوذج من األدب اجلزائري و كان 
بناء القصة الفّين للقصة  أم القرى لصاحبها أمحد رضا حوحو، بداية هذه الّدراسة كانت من خالل التعرف على



 مقدمة
 

   ب

ا و أحداثها، لننتقل بعد ذلك  ا و مكا ا و زما ا و شخصيا غادة أم القرى و ذلك من خالل قراءة يف عنوا
  .إىل دراسة مجاليات اللغة القصصية يف قّصة غادة أم القرى

اليت عاجلها الكاتب عموماً و مث عرجنا إىل مظاهر االجتاه اإلصالحي و لقد مهد هلذا بعرض ألهّم املوضوعات 
خلصوص الّلمحات اإلصالحية اليت استطعنا استنباطها بعد قراءتنا للقصة، لنتبع هذا الفصل لنوجه   .يف القصة 

من حيث مولده و نشأته و مصادر  ومبلحق تطرقنا فيه بداية إىل دراسة موجزة عن كاتب القصة أمحد رضا حوح
   أعمال قصصية ثقافته و أعماله األدبية من مقالة و مسرحيات و

ا القارئ هلذا العمل املتواضع مث تليها خامتة استطعنا أن نستنبط منها  مث ختمناها مبلخص للقصة اليت يستأنس 
  .ة املصادر و املراجعبعض اللمحات اإلصالحية، و إن كان البد من ذكر العقبات فإين أخص قلّ 

يف ختطي هذه الّصعاب من خالل هذه و أخريا أتقدم جبزيل الشكر ألستاذي بن زورة عبد الرمحن الذي رافقين     
 ّ املذكرة نقداً و تصحيحاً و توجيهاً، كما أشكر األساتذة املشرفني على مناقشة هذه املذكرة و ذلك لتشريفهم إ

اء هذا   .العمل و مرافقتهم لنا يف إ
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ضة األدب اجلزائري -1  :عوامل 
دئ األمر البد من احلديث عن فرتة  و ما خّلفه من دمار فقد أثر ذلك على اجلانب املادي و  االستعماريف 

راً جسيمة، حيث استهدف و بشكل خاص اللغة العربية و الّدين و لكن مع ذلك  املعنوي الذي ترك فيه آ
ا بنت عديد من املدارس  ألدب، إذ أ و لقد ظهرت فئة من املثقفني محلت على عاتقها مسؤولية النهوض 

ألدب مع األمري عبد القادر تكلفت مجعية العلم و «اء املسلمني بذلك، فكانت البداية الفعلية للنهوض 
لقول إّن األمري قد جنح يف قيادة املقاومة الوطنّية بوجهيها العسكري و الفكر  لسيف نُبادْر  ي، فكان جياهد 

ـــ 1».و القلم دوا ب و «حترير العقل، و ضرورة اإلفادة من معطيات العصر، : و ظهور أيضاً مصلحني الذين 
اية القرن الّتاسع عشر ظهرت بوادر و روافد جديدة تبشر بنهضة حقيّقية، و ذلك عن طريق التعليم، : مع 

ية كانت بوادر احلركة املتحف، الّرحالت، التمكني، و التأليف و النشر، و جبانب هذه احلركة الّنهضو 
البشري اإلبراهيمي، العريب التبّسي، حممـد العيد آل اخلليفة، رضا   كل منتنمو رويداً رويداً، مبعّية  اإلصالحية 

تمع ثقافياً و دينياً، فكان  االستعمارحوحو و غريهم، فكلهم ذاقوا قساوة  و رأو فساد  األخالق و تدهور ا
   2»م على ختليص أبناء أّمتهمالعز  اً عليهم أن يعقدوالزام

جلانب املعنوي فقط، بل عمدوا إىل امللموس أيضا من بناء املساجد و تشييد  و مل ين رّواد النهضة األوائل 
سيس اجلمعيات و النّوادي   .املدارس، و إنشاء املطابع، و 

  : التعليم - 1-1
املؤسسات من مساجد و كتاتيب و زوا و كان التعليم قائماً قبل االستعمار تؤديه جمموعة متنّوعة من 

ن االستعمار ضعف التعليم و تدىن و أصبح منحصراً يف تعليم القرآن و بعض مبادئ العلوم  ّ مدارس، و إ
الّدينية و اللغوية، و مع ذلك كان هلذا الّنوع من التعليم األثر البالغ يف احملافظة على الّدين و اللغة العربية، 

  :م آنذاك نذكرومن وسائل التعلي
  
  

  .53المرجع نفسه ص  - 2  .15م، ص2003، 3محـمد بن سمينة، النهضة األدبّية الحديثة في الجزائر، مطبعة الكاهنة، الجزائر، ط - 1                                                             
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لعلم، : املساجد و الّزوا - لقد سامهت املساجد و الّزوا بشكل كبري يف تنوير العقول و االهتمام 
فكانت منتشرة يف مجيع أحناء الوطن بغرض نشر الّدين و احلفاظ على العروبة و هكذا أّدت هذه 

 .املؤسسات دورها على أكمل وجه
جلمود و الركود  :الثقافيةانشاء اجلمعيات و الّنوادي  - لـّما أصيبت الّساحة األدبية و الفكرية يف اجلزائر 

نشاء « ا و تعد أهم انطالقة هلم تلك اليت كلّلت  كان لزاماً على أبناء األّمة الّنهوض هلا إلبراز مقوما
ديس، ، و ترأسها يف تلك الفرتة 1931مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني سنة  فكان مثاًال حيتذى ابن 
 .1»به و قدوة مربية ألمة و رائداً للنهضة

 ةـــمل يكن الغرض من هذه املؤسسات تعليم اجلزائريني ألجل الثقاف :التعليم يف املدارس احلكومية -
التحّضر، بل كان وراء ذلك نية خبيثة ختدم أغراض االحتالل الفرنسي ّمهها الوحيد طمس معامل و 

ذه املدارس يهدف إىل ختريج أعوان يف «لغة العربية على وجه اخلصوص الشخصية الوطنية و ال فالتعليم 
 2»القضاء و مرتمجني يف اإلدارة يقومون بدور الوسيط بني السلطات و األهايل

و عليه فاللغة الفرنسية كانت هي الّلغة الرمسّية و الوحيدة للتدريس، و يف ذلك تغييب و نفي لّلغة العربّية  
 ).اللغة األم(

  : الّصحافة - 1-2
كانت وال زالت تؤثر عن طريق التواصل الّسريع، كذلك كان مهّماً للنخبة من اجلزائريني املثقفني التوّجه إىل        
ا متثل دعوى التجديد و «أين بلغ ذروته أثناء االستعمار ليتواصل بعده  املتخفي،العمل  فتميزت فيها املقالة 
كما تعترب الصحافة إحدى الوسائل اليت ساعدت على تبلور النهضة يف اجلزائر، فانتشرت على حسب   3»البعث

ا و أهدافها إىل ثالثة أنواع   :توّجها
جريدة «تنوعت و تعّددت و اختذت من الطابع اإلصالحي صبغة هلا، مثل  :صحف وطنّية -

و قد كان أصحاب هذه  4»م1951م، و املنار1930م، جريدة األّمة1926م، البالغ 1935البصائر
 .اجلرائد ُجّلهم ينتمون إىل مجعية العلماء املسلمني اليت كانت تسعى لنشر الوعي و املسامهة يف النهضة

  .45،46محمـد بن سمينة، في األدب العربي الحديث، مرجع سابق، ص - 4  .54م، ص1996، 1دار صادر، بيروت، طمحمـد يوسف نجم، فن المقالة،  - 3  .37المرجع نفسه، ص  - 2  .39محـمد بن سمينة، في األدب الجزائري الحديث، مرجع سابق، ص  - 1                                                             
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ً  صحف استعمارية - ا األوىل إىل العشرية األوىل من االحتالل و برزت يف هذه  :توّجهاً و لسا ترجع نشأ
جلزائر «الفرتة  .1»م1947م، و املبّشر1839صحيفة األخبار 

ً صحف إ - لذكر منها  :شهارية توّجهًا و أهلية لسا صحيفة املغرب «: كانت عديدة، خنص 
قالم جزائرية1907لعاصمة  إفريقيام، كوكب 1903لعاصمة   .2»م و هي من إصدار فرنسي 

   :حركة التأليف و النشر يف اجلزائر - 1-3
استطاعت اجلزائر أن تعرف الطّباعة ووسائلها عند دخول االستعمار الفرنسي ألراضيها، بيد أّن نشاطها         

م، 1885املطبعة الثعالبّية «ائريني هي كان مقتصراً على خدمة الشؤون الفرنسية، فكانت أول مطبعة لدى اجلز 
أسّسها السّيد قدور رقوسي، فنشرت عديد الكتب و املصنفات بدءاً من القرآن الكرمي و احلديث النبوي 

 .3»الشريف
  :املؤثرات يف تطور األدب اجلزائري -2

موعة من املؤثرات منها الّثقايف و االقتصادي و السياسي و  خضع األدب اجلزائري من مرحلة الطورية 
احملّلي الذي ينبعث من داخل الّديين، و ّكلها مهدت الطريق لظهور األديب، أضف إىل ذلك املؤثر 

هذه املؤثرات  أهممن  الّضمري الّشعيب، و يكون مستمدا من احلدود الّسياسية و اجلغرافية للجزائر، و
  4:نذكر

  : املؤثر الغريب - 2-1
م، و ذلك يف جماالت شىت كالّسياسي و االقتصادي و احلضاري، أّما فرنسا 1930اتصلت اجلزائر برنسا منذ 

فقد استطاعت الّسيطرة على النواحي املادية لكّنها مل تنجح يف االستيالء و الّسيطرة على التقاليد الفكريّة و 
و القلوب املتفتحة و العقول املستهلكة، إال أرقاماً قليلة  الثقافة العربية بطيئا متثاقًال، فال جيد من اآلذان املصيغة

م أو الدراسة  إلبداعات الغربية نتيجة االحتكاك  بني قائمة الّشعب الّضخمة، و جتدر اإلشارة هنا إىل التأثر 
زدواجية اللغة لدى ب األدبعندهم، كما جيب احلديث عن  لفرنسّية، و هو ما يعرف  عض اجلزائري املكتوب 

لثقافة الغربّية، و هذا راجع  الفرنسي و طول مّدته الزمنّية، و يف هذا  لالحتاللالكّتاب اجلزائريني املتشبعني 
  .22أبو قاسم سعد هللا، دراسات في األدب الجزائري الحديث، ص - 4  .48،49نة، في األدب العربي الحديث، مرجع سابق، صمحمـد بن سمي - 3  .25محمـد ناصر، الصحف العربية الجزائرية، مرجع نفسه، ص - 2  .19محمـد ناصر، الصحف العربية الجزائرية، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر، ص - 1                                                             
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ا يف مضمونه، و ما الّلغة الفرنسية إّال وسيلة للتعبري عن " حّدادالصدد يؤكد مالك  على الروح اجلزائرية اليت ُكتب 
م جزائري املضمون بكّل ما حتمله فُكّتاب الفرنسية يعتربو  1"هذا األدب   .الكلمة من معىنن أد

  :املؤثر الّشرقي - 2-2
و نعين بع تتّبع الشعب اجلزائري ملا هو موجود يف الشرق العريب من أفكار و اجتاهات و تّيارات و ما إىل ذلك و 

الّنصف الثاين من القرن ما حيدث من هزات قومّية، و التجارب العقلية و الّثورية جندها بكثرة يف الشرق منذ 
  .املاضي

نيها العالقة مع األجانب الذين صّمموا  و كانت هناك ثالث جتارب، أوىل هذه التجارب العالقة مع األتراك، و 
، و مل يكن الشرق بواقعه 2على الغزو و االحتالل و أخرياّ جتربة الشرق العريب مع نفسه و مع حكامه و رؤسائه

ائر رغم ما بناه االستعمار من جدران للفصل بني اجلزائريني و أشقائهم، فقد كانت كل املذكور منفصال عن اجلز 
ملشرق و  االتصالفكان  3.، يصب صداها بسرعة مذهلة إىل اجلزائرأدبيةخطوة حتُررية، أو دعوة إصالحية، ثورة 

  .تبادل التأثري بينهما واضحاً رغم حماولة املستعمر قطع طريق عليهم بشّىت السبل
  :املؤثر الوطينّ  - 2-3

، و من الوطنّية شعارا،  األحداثفنعين به جمموعة من  الكبرية اليت ظهرت يف اجلزائر متخذة هلا من الّسياسة عنوا
  4.مجيع الّشعب حتت راية واحدة، زاحفة به حنو حتقيق آماله يف االستقالل و احلريةمستهدفة 

ء من أجل كتابة القّصة و كان مصدراً  إضافة إىل عامل الثورة الذي ال ميكن إغفاله، ً لألد ألنه كان دافعا قو
لثورة العظيمة فاندلع أّورها يف نوفمرب "لإلهلام،  م، من هذا القرن و تشّتت اجلزائريون يف 1954فلّما جاء هللا 

تشاج، أخذوا يقرؤون أصقاع األرض، و كان هلم يف الوطن العريب متّبوأ و مقاماً، و كان هلم مع أهليه امتزاج و ام
ا خطوة خطوة  ما ميكن قوله أّن الثورة فتحت  5..."القوم مقابل ذلك ثورة التحرير اليت كان العامل يرقب مسري

لنربة اإلصالحية، فضال عن مسامهة مجعية العلماء املسلمني اليت كان رضا حوحو أحد  ال رعبا للكتابة منطلقة  ا
ة اليت كانت ذات نزعة إصالحية و ما ميكن قوله هنا أن االستعمار قد حّطم أعضائها، إضافة للّصحف الوطنيّ 

  .7م، ص1990، 1عبد الملك مرتاض، القّصة الجزائرية المعاصرة، المؤسسة الوطنيّة للكتاب، الجزائر، ط - 5  .24أبو قاسم سعد هللا، دراسات في األدب الجزائري الحديث، مرجع سابق، ص - 4  .24أبو قاسم سعد هللا، دراسات في األدب الجزائري الحديث، مرجع سابق، ص - 3  .24سابق، صأبو قاسم سعد هللا، دراسات في األدب الجزائري الحديث، مرجع  - 2  .162، ص2007أحمد منّور، األدب الجزائري باللّسان العربي، ديوان المطبوعات الّجامعية،  - 1                                                             
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لدعوة و املساواة يف ظل القانون  مجيع املقومات األساسّية اليت خلقت القيادة الوطنّية، و هذه القيادة جاءت 
 .الفرنسي

 :التيارات األدبّية يف األدب اجلزائري -3
  :اليت ظهرت يف اجلزائرت األدبية سنحاول يف هذا املبحث رصد أهم التيارا

  ):احملافظ(التيار التقليدي  - 3-1
كان عماد هذا التيار احملافظة على أساليب القدماء شعراً و نثراً، و نسج على منواهلم، غري أنه جتلى يف الشعر «

واحد، و املعاين  أكثر، فاحتفظ خبصائص القصيدة العربّية املوروثة دون تطوير و جتديد، فالقافية واحدة و الوزن
  .1»ساذجة ُمقلّدة

لغ يف احلياة األدبية، و هذا ما أعاق تطور  ثري  القصصي و يتجلى ذلك من خالل  اإلنتاجكان للتقليد 
تمع اجلزائري للمرأة يف زمن االستعمار، حيث  كانت تعيش يف وضع «اجلمود الفكري و العقائدي يف نظرة ا

لتأثري يف ثرياً إجيابياً، ألّن احلجاب املفروض عليها كان مينعها من  منغلق ال يسمح هلا  احلياة الثقافية 
لرجل و منع الرجل أن يتحدث عنها شعراً أو نثراً    .2»االختالط 

إلجياب يف احلياة السياسية و االجتماعية و يف  اكم    أّن تعليم املرأة مل يكن يؤهلها أن تكون عنصراً يؤثر 
  .األدبية، بل كانت جمرد ربّة بيت صاحلة و أّماً تريب أوالدها

رى قد و لعل هذه النظرة احملافظة و التخوف يرجعان إىل اخلوف عليها من احلضارة الغربية، و تبنيها لثقافة أخ   
ا و تقاليدها و أخالقها اإلسالمية   .جتعلها تتخلى عن عادا

لنظر إىل أمهية املرأة يف القصة، ووجودها يف بيئة ال تسمح بوجود شعر الغزل، بدليل أنه حيث ظهرت قصة    
ذه العبارة" غادة أم القرى" من نعم احلب، من إىل تلك اليت تعيش حمرومة «: و أهداها صاحبها إىل املرأة اجلزائرية 

إىل املرأة اجلزائرية، أقدم هذه ... إىل تلك املخلوق البائسة املهملة يف هذا الوجود ... من نعم احلرية ... نعم العلم 
، يف حني أنّه  ، فهامجه الناس و اعتربوا القصة حتفيزا و دعوة خلروج املرأة من قوقعتها و حتريرها3»تعزية و سلوى

  .27م، ص1990، 1عبد المالك مرتاض، القصة الجزائرية القصيرة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط - 2  .26م، ص2007، 5أبو قاسم سعد هللا، دراسات في األدب الجزائري الحديث، دار الرائد للكتاب، الجزائر، ط - 1                                                             
  .309م، ص1982المطبوعات الجامعية، الجزائر، عايدة أديب بامية، تطور األدب القصصي الجزائري، ديوان  -3 
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حلجاز أنّه أوجد شبه كثري بني املرأة يف احلجاز و املرأة اجلزائرية«لقصة كتب هذه ا هذا ما يفسر  1»أثناء وجوده 
  .سبب خوفهم على مسعتهم و مكانتهم، و كان هلذا أثر سليب أعاق نشأة القصة و تطورها

  :التيار الرومانتيكي - 3-2
أو الرومانسي، لعله نتيجة حمتومة لعوامل إجتماعية و سياسية خلقها االحتالل متأثرين بعاملني أحدمها وصول 

ثري هذا التيار بكل من مبادئ الرومانسية من فرنسا إىل اجلزائر، أما الثاين  ومجاعة أبولو "، "مدرسة املهجر"فهو 
  ".الرومانتيكية

  :التيار الواقعي - 3-3
و إذا ما تتبعنا التيارات االدبية يف «در ظهور هذا التيار كانت نتيجة لتطور احلركة الوطنية يف اجلزائر إّن بوا     

  .2»اجلزائر جند أن خالصتها هو النيار الواقعي، الذي ظهر يف ظل احلركة الوطنية
ء على أن      يف مرحلة الثورة اعتربت القصة القصرية كشكل من أشكال التعبري عن الواقع اجلزائري، إذ جيمع األد

و هنا سيطر االجتاه «جتاه الواقعي مل يقع بصورة واضحة إّال زمن الثورة، ة من االجتاه الرومانتيكي إىل االانتقال القصّ 
ائي على القصة ، و توقف التيار الرومانتيكي، ألن واقع الثورة قد فرض منطقه على الواقعي و بشكل كّلي و 

تمع و اإلنسان البسيط فيه ا من ا ا و اهتماما ء، حبيث أصبحت القّصة تستقي موضوعا وعليه صار  3. »األد
تمع و التعبري عنها، لزاما على الكاتب مواكبة الواقع  مبشاكل فأصبح القاص ال يهتم «و معايشة تطلعات ا

تمع من جهل و ختلف، و غريها من املشاكل االجتماعية اليت يعاين منها الشعب فقط، بل امتد إىل آمال هذا  ا
الشعب بتصوير كفاحه و كرامته و حقه يف احلرية، و بعبارة أخرى ينبغي للقصة الواقعية أن تكون صورة حية لكل 

  .4»ما يهم الشعب حاضراً و مستقبالً 
فهي عديدة متشابكة، فمن الصعب الفصل بني فرتة و فرتة يف «استنتاجه يف األخري حول التيارات  و ما ميكن    

  .5»تطور األدب فيما إذا كانت مجيع الفرتات متشابكة يف خط يغلب عليه االعتدال و التوافق 
  

                                                             
  .29م، ص2009، 1أحمد رضا حوحو، غادة ام القرى، األنيس السلسلة األدبية، إشراف محمـد بلقايد، عن وزارة الثقافة، ط - 5    .352محمـد مصايف، النقد األدبي الحديث في المغرب العربي، المرجع نفسه، ص - 4    .350، ص1984، 2للكتاب، الجزائر، ط محمـد مصايف، النقد األدبي الحديث في المغرب العربي، المؤسسة الوطنية - 3  .28أبو قاسم سعد هللا، دراسات في االدب الجزائري الحديث، مرجع سابق، ص - 2  .89أبو قاسم سعد هللا، دراسات في األدب الجزائري الحديث، مرجع سابق، ص -1 
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  :التيار اإلصالحي - 3-4
اليت انتهجتها فرنسا ضد الشعب اجلزائري، و الرامية إىل طمس معامل الشخصية إّن السياسة االستعمارية    

ا من الدين و العادات و التقاليد و املبادئ  إصالحيةاجلزائرية، حتّمت ظهور حركة  مناهضة، تستمد خلفيا
، اليت  لمني اجلزائرينيجتسدت فيما بعد يف مجعية العلماء املس الفاضلة، اليت جبل عليها الفرد اجلزائري، هذه احلركة

طاملا كانت الوصّي الوحيد على معامل الشخصية اجلزائرية ضد كل عدو خارجي يف الفرتة املمتدة ما بني 
)1956،1931.(  

ا اجلمعية، و  «يف هذه املرحلة الزمنية     الت اليت أصدر در كّتاب مجعية العلماء املسلمني بنشر قصصهم يف ا
تدور حول اإلصالح الديين و اخللقي املتمثل يف حماربة سياسة اإلدماج، مع الدعوة املّلحة كانت معظم مواضيعها 

ملرأة و احملافظة على املّقومات الشخصية اجلزائرية   .1»إىل نشر الثقافة العربية اإلسالمية، إىل جانب االهتمام 
صالحية يف اجلزائر و اليت ميكن تصنيفها و هناك جمموعة من العوامل اليت ساعدت على ظهور و نشأة احلركة اإل   

  :إىل قسمني
  :عوامل داخلية: القسم األول
 حماولة االستعمار الفرنسي القضاء على الثقافة العربية اإلسالمية يف اجلزائر. 
  نشاط حركات التبشري و التنصري املسيحي من طرف االستعمار يف العمل على تنصري أبناء و بنات

جليا من خالل حماربتها الدائمة لإلسالم و تشجيعها للمبشرين و ملظاهر االحنراف  ، و يبدو هذا2اجلزائر
 3.الديين

  و لذلك عمد السياسيون 4ة و التجنيس اليت أرادت دولة االحتالل فرضها على اجلزائرينيالفرنسسياسة ،
زائريني رعا أوروبيني قوانني اليت جعلت من اجل إصداريف اجلزائر و  االندماجالفرنسيون إىل انتهاج سياسة 

ي حقوق سياسّية أو اجتماعية أو  يقيمون يف بلد خيضع قانونيا للسيادة الفرنسية لكّنهم ال يتمتعون فيه 
 .5ثقافية

، الجزائر، المؤسسة الوطنية لالتصال و 56رابح تركي عمامرة، الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد اإلصالح اإلسالمي التربية في الجزائر  - 2  .24، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص1976-1931لقصيرة الجزائرية المعاصرة في الفترة ما بين أحمد طالب، االلتزام في القصة ا - 1                                                             
محمـد طهطاوي، الشيخ عبد الحميد بن باديس، الحركة اإلصالحية في الفكر اإلسالمي المعاصر، الجزائر، دار األمة للطباعة و النشر و  - 3  .198م، ص2001النشر و التوزيع، 

  .193م، ص1997، بيروت، دار الغرب اإلسالمي، 1962ش، التاريخ السياسي للجزائريين بداية لغاية عمار بوخو - 5  .198رابح تركي، الشيخ عبد الحميد بن باديس، رائد اإلصالح اإلسالمي الربية في الجزائر، مرجع سابق، ص - 4  .07م، ص2010التوزيع، 
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  خلطر من قبل االستعمار و عمالئه من اجلز ائريني احملافظة على الشخصية اجلزائرية اليت أصبحت مهدّدة 
 .فرنسا من دعاة الفرنسة و االندماج إىل

  :عوامل خارجية: الثاينالقسم 
 و اليقظة العامة 1ثر لفكر اجلزائري بنهضة الشرق الغريب، ممّا أفاد الكفاح اجلزائري يف تثبيت شخصيته ،

ً، ابتداء  ، ثقافيا و سياسيا و عسكر ورو اليت دّبت يف أرجاء العامل اإلسالمي و العريب نتيجة احتكاكه 
 .للقرن التاسع عشر ميالديمن النصف الثاين 

  ّالت و اجلرائد العربية و الشرقية اليت كانت تتسرب إىل اجلزائر حاملة معها الّدعوة و كذلك من خالل ا
ا مجال الدين األفغ مد عبده، رغم الستار اين صاحب جملة العروة الوثقى و حمـاإلصالحية اليت ينادي 
قي األقطار العربية اإلسالمية، لعزل الشعب احلّديدي الذي حاول االستعمار أن يضربه  بني اجلزائر و 

خوانه يف تلك األقطار الشقيقة  .اجلزائري و منعه من االتصال 

  .44، ص1990الهيئة المصرية العّامة للكتاب، ) د،م(نبيل أحمد بالسي، االتجاه العربي و اإلسالمي و دوره في تحرير الجزائر،  - 1                                                             
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 :تعريف القصة -1
 :القصة لغة - 1-1

القصة هي عبارة عن جمموعة من األحداث يرويها الكاتب، و هي تتناول حادثة واحدة أو حوادث عدة،     
تتعلق بشخصيات إنسانية خمتلفة، تتباين أساليب عيشها و تصرفها يف احلياة، على غرار ما تتباين حياة الناس على 

  1.وجه األرض
، و حنو قوله »يف رأسه قصة يعين اجلملة من الكالم«: و كهذا يعرفها ابن منظور يف لسان العرب فيقول    
لقصة »أحسن القصص) اقتبس(حنن نقص عليك «:تعاىل يت    .أي نبني لك أحسن بيان، و القاص الذي 

       2.فالقصة إذا هي احلديث و الكالم املتبادل بني الطرفني
 :القصة اصطالحاً  - 1-2

ء      هي اليت تعرب عن موقف، أو «القصة  فيعرفها عبد هللا الركيب أنّ للقصة عدد من التعريفات من قبل األد
مكان وقوعها فهي  حلظة معينة من الزمن يف حياة اإلنسان و يكون اهلدف التعبري عن جتربة إنسانية تقنعها 

ى و هي تتميز جبملة من خصائص فنية كاإلجياز و الرتكيز عل  3».و تركيز إجيازتصوير يف جانب من احلياة يف 
حللول و اإلطناب يف السرد   .عكس الرواية اليت تتميز 

ألوان األدب احلديث، «: و يرى أيضاً رشاد الرشدي بقوله ليست جمرد تقع يف صفخات قائل، بل هي لون من ّ
  .4»ظهر يف أواخر القرن التاسع عشر له خصائص و مميزات شكلية معينة

  
  
  
  

  .07م، ص1959، 1رشاد الرشدي، فن القصة القصيرة، دار العودة، بيروت، ط - 4  .133م، ص2009عبد هللا الركبي، القصة الجزائرية القصيرة، دار الكتاب العربي،  - 3  .120، ص12ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، طبعة جديدة و محققة، م - 2  .09، ص1996بيروت، الطبعة األولى، محمـد يوسف نجم، فن القصة، دار صادر، . د - 1                                                             
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القصة هي عرض لفكرة مّرت حباطر الكاتب أو تسجيل صورة «و يرى أيضاً الدكتور عبد العزيز شرف أّن    
لكالم ليصل  ثرت مبَُخيلته، أو بسط لعاطفة اختلجت يف صدره، أو كل أولئك جمتمعني، فأراد أن يعرب عنها 

  .1»نفسهإىل أذهان القراء حماوالً أن يكون أثرها يف نفوسهم مثل أثرها يف 
بناءاً على ما سبق نستنتج أن القصة فن نثري ظهر يف العصر احلديث، له خصائص شكلية معيّنة، تعرب عن    

حدث أو موقف يف احلياة، تتضمن جمموعة من العناصر كالشخصيات و الّزمان و املكان اليت تتظافر لتشكل 
  .البناء الفين للقصة اليت يصوغها الكاتب بطريقته اخلاّصة

  :القصة يف األدب الغريب -2
ريخ اآلداب الغربية عدة حماوالت لكتابة القصة، أوهلا كان يف القرن الرابع عشر، يف روما دخلل حجرة     شهد 

فسيحة من حجرات قصر الفاتيكان كانوا يطلقون عليها اسم منبع األكاذيب حيث كانت تقص فيه الكثري من 
ا النوادر الطريفة عن رجال و نساء إيطالي " جيوفاين بوكاتشيو"ا، مث كانت احملاولة الثانية يف إيطاليا و اليت قام 

  2.صاحب القصص الديكامرون
و تطورت القصة الغربية إىل غاية القرن التاسع عشر، كفن متميز عن الرواية و القصة الطويلة، و بقية أنواع    

  3:فني و منهماآلداب األخرى و هذا بفضل ثالثة من كبار كتاب القصة املعرو 
  م1849إىل  1809من سنة (ادجار آالن يف أمريكا(  
  م1893إىل  1850من سنة (يف دي موبسان يف فرنسا(  
  م1904إىل  1860من سنة (انطوان تشيكوف يف روسيا(  

  
  
  
  

  .126-125ينظر، عبد هللا الركبي، القصة الجزائرية القصيرة، مرجع سابق، ص - 3  .9-8ينظر، رشاد رشدي، مرجع سابق، ص - 2  .11م، ص2001عبد العزيز شرف، كيف تكتب قصة، مؤسسة المختار، القاهرة، الطبعة األولى، .د - 1                                                             
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و يتبني مما سبق أن نشأة القصة الغربية تعود إىل العصور الوسطى، مث استمرت يف التطور إىل غاية بداية القرن    
  .التاسع عشر، حيث اكتملت كفن أديب متمّيز و مستقل عن اآلداب النثرية األخرى

 :القصة يف األدب العريب -3
ء كمحمـد تيمور و حمـمد حسني هيكل طه أن فن القّصة يف األدب العريب تعود     يرى بعض النقاد و األد

لفن القصصي يف األدب الغريب، و ذلك من خالل اطالع الرّواء على النماذج القصصية الغربية «نشأته إىل  ثره 
  1»حة حول هذا الفنعرب مراحل، و من مث بدأت تتكون لدى املبدعني العرب رؤية واض

مثل "نواع كثرية من القصص،  اشتهرواو هذا ال يعين أن األدب العريب قد خلى من هذا الفن، بل أن العرب    
م يف أسهارهم و أحاديثهم و كذلك السري  القصص اليت تتحدث عن وقائع العرب يف جاهليتهم، و مثل حكا

ها، فضال عن القصص الدينية اليت كان مصدرها القرآن الكرمي و و املالحم، و القصص الشعيب و املقامات و غري 
  .2"الكتب السماوية األخرى

شكال متعددة و خمتلفة      .و كهذا فالقصة عرفت حضوراً من القدم عند العرب 
ء إىل رؤيتني     ا حسب األد ن القصة العربية ترجع نشأ ثر "و يتجلى مما سبق  األدب رؤية حديثة تتمثل يف 

ا فن من الفنون األدبية  ألدب الغريب، و رؤية قدمية تعود إىل الرتاث الغريب القدمي، إذ ميكننا القول  العريب 
وامل موضوعية أّمهها النثرية اليت تطورت مع تطور احلياة الفكرية و الثقافية و السياسية و االقتصادية عن طريق ع

  3".الرتمجة و الصحافة
ة من أهم الوسائل اليت وصلت من خالهلا عناصر الفن القصصي الغريب إىل األدب العريب، و أيضا تعّد الرتمج«  

) العريب(الصحافة من أهم القنوات اليت قامت هي األخرى بدور كبري يف نشر الفنون األدبية بني خمتلف البيئات 
  4»األخرىاألدبية العربية، منذ ظهورها يف مصر و الشام و بقية األقطار العربية 

ريخ أول ظهور قّصة فنّية فريى الفرنسي     يف "أن قّصة " هنري بريس"و لقد وقع خالف بني املؤرخني يف حتديد 
م يف جريدة الشقور هي أول قّصة حتمل املعىن الفين أّما الدكتور 1917حملمود تيمور اليت نشرت عام " القطار

  .24-23شريط احمد شريط، مرجع سابق، ص - 4  .14م، ص199صبيح الجابر، مدخل في فن القصة، كلّية األداب، جامعة التحدي، سيرت،  - 3  .127عبد هللا الركبي، القصة الجزائرية القصيرة، مرجع سابق، ص - 2  .2009المعاصرة، دار القصبة، الجزائر، شريط احمد شريط، تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية  - 1                                                             
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لرغم من أن ميخائيل 1915يل نعيمة أيضاً اليت نشرها عام مليخائ" قّصة العاقر"حممـد يوسف جنو فريى أّن  م، 
  .نعيمة هو أول من كتب القّصة إال أّن حممود تيمور يعّد رائد هذا الفن يف األدب العريب

لتايل فإن أبرز الكتاب العرب الذين أسسوا «: حبكم أنه كان السّباق لكتابة القّصة وفق خصائصها الفنية و 
دعائم هذا الفن القصصي كانوا من مصر أمثال حممود تيمور و حسن هيكل، و حممـد طاهر الشني و هكذا 

  1.»تعترب مصر البوابة الرئيسية يف نشوء القّصة يف األقطار العربية
و نستخلص يف األخري أّن القصة بدايتها كانت يف الغرب و حتديدا يف القرن التاسع عشر حيث اتضحت     

معاملها أكثر، و من مث بدأت تنتقل إىل جمتمعات أدبية أخرى منها أدب األمة العربية، و كان ذلك يف بداية القرن 
  .افس الفنون األدبية األخرىالعشرين بفضل جمموعة من الكّتاب الذين جعلوها فّنا نثر ين

  :نشأة القصة و تطورها يف اجلزائر -4
ا اجلزائر يف     لنسبة للقصة يف العامل العريب، و هذا بسبب الظروف اليت شهد ظهرت القصة اجلزائرية متأخرة 

  .ثقافية فرتة االستعمار الفرنسي، الذي حاول القضاء على الشخصية الوطنية من كل النواحي، سواء سياسية أو
حيث ذهبت عايدة أديب "و لقد وقع اختالف بني الدارسني حول أّول حماولة قصصية عرفها األدب اجلزائري،   

ا جريدة الشهاب" قصة دمعة على البؤساء"مية إىل أن أول قصة منشورة يف اجلزائر يف    2.اليت نشر
، 3 ما بعد احلرب العاملية الثانية يف أوائل اخلمسيناتو يرى عبد هللا الركيب، أّن بداية القصة اجلزائرية ترجع إىل  

خر نشأة القصة اجلزائرية إىل جمموعة من العوائق نذكر أمهها ما يلي   4:ويرجع سبب 
لقد حاول االستعمار الفرنسي القضاء على اللغة العربية بشىت الطرق، هذا ما انعكس على األدب  :اللغة -

عامة و على القّصة بشكل خاص، ذلك أّن القّصة حتتاج إىل لغة مرنة و متطورة، و لغة تستطيع أن تعرب 
شكال متنوعة حّية  .عن أدق اخللجات و أعماق الشاعر 

  بية يف اجلزائر، و عدم اإلميان بدور القصة األمر الذي مل يسمح بوجود جو هلا  خر النهضة الثقافية العر
  .كي تظهر كشكل أديب ُمكتَملْ 

  .18عبد هللا الركبي، القصة الجزائرية القصيرة، مرجع سابق، ص - 4  .175م، ص1978ة للكتاب، ليبيا، تونس، عبد هللا الركبي، تطور النثر الجزائري الحديث، الدار العربي - 3  .306م، ص1982عايدة أديب بامية، ترجمة محمـد قصر، تطور األدب القصصي في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  - 2  .162، ص1983األدب الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة األولى، الجزائر، عبد المالك مرتاض، فنون النشر في  - 1                                                             
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 سيطرة االستعمار على احلياة الفكريّة و املاديّة. 
 ضعف النقد و الرتمجة يف اجلزائر. 
تمع، حيث مل يكن مسموح هلا املشاركة يف ا: التقاليد - ملرأة يف ا حلياة السياسية و ال احلياة اليت تتعلق 

 .االجتماعية
خر احلركة األدبية يف اجلزائر خاصة يف فن   لرغم من كل األسباب املذكورة أعاله، و اليت أدت إىل  و 

ء، استطاعت  ا العلماء و األد القصة، إّال أن ظهور حركات وطنية سياسية و إصالحية اليت جاء 
  .لربوز و التطورالقصة أن ختطو خطوات واضحة حنو ا

دئ األمر من خالل شكلني قصصيني، ووجد و     قبل أن تبلغ القصة اجلزائرية نضجها الفين، ظهرت يف 
ء فيهما غايتهم للتعبري عن آرائهم، و مها املقال القصصي و الصورة القصصية   .األد

 نه  :املقال القصصي الّديين خاصة يف مضمونه و صورة من املقال اإلصالحي «و يعّرفه عبد هللا الركيب 
وظيفته، و لعب دوراً مهماً يف بداية ظهور القّصة الفنّية يف ظل الصراع و الغليان الذي عرفه الشعب 

، و يكمن هدفُه إىل إصالح ما أفسده االستعمار خصوصا 1»اجلزائري، حماوًال الدفاع عن هويته و كيانه
 .عامة اليت أرست قواعد القصة الفنّيةهوية و وجود الّشعب اجلزائري، كان مبثابة الدّ 

 و هي الشكل الثاين اليت جتّلت من خالله مالمح القصة الفنّية، و يعترب هدفها رسم : الصورة القصصية
لوحة للطبيعة، أو الرتكيز على فكرة معّينة تنطبع يف ذهن القارئ مثلما انطبعت يف ذهن الكاتب، و من 

ا الّسعي  2.د الزّاهري، حممـد ن العبد اجلياليل، أمحد بن عاشور و غريهمالُكّتاب الذين اشتهروا 
البذرة األوىل يف تطور القصة يف اجلزائر، كوسيلتني  وهكذا يعدُّ كل من املقال القصصي و الصورة القصصية   

ة، و من أهم عوامل تطور القصة يف اجلزائر  للتعبري عن الوضع الذي عرفُه الشعب اجلزائري من ظلم و معا
  3:نذكر

اليت كانت تعرب عن املوقف احلضاري، أحس فيه الشعب اجلزائري بشخصيته و قوميته و  :اليقظة الفكرية -
 .اضيه، و حترر الشعوب عاّمةً عروبته و م

  .170-169مرجع نفسه ص  - 3  .168-167مرجع نفسه، ص - 2  .164-163تطور النثر الجزائري الحديث، أمرجع سابق، ص: عبد هللا الركبي - 1                                                             
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م يف  :الثورة - م للواقع، و كذلك جتار االت لكتاب القصة اجلزائرية، و غريت نظر تعدُّ الثورة من أكثر ا
ظروف النضال كشفت هلم عن إمكانيات ضخمة دفعتهم للبحث سواء كان املوضوع أو يف املضمون أو 

 .يف الشكل
لعرب يف إطار البعثات الثقافية  :البعثات الثقافية للمشرق العريب - و هذا من خالل احتكاك اجلزائريني 

، كل هذا ساهم اإلتقانكانت قد بلغت درجة من اجلودة و   قصصيةللمشرق العريب حيث وجدوا مناذج 
يف تطور القصة اجلزائرية، و لقد ظهرت موضوعات عديدة حتّدثت عن مشاكل الشباب و عن احلب و 

  .دون حرج و دون خوف من البيئة، أو الضغط االجتماعي ملرأة املرأة و عالقة الرجل
و هكذا تعددت احلوافز الفنية لكتابة القّصة، فهناك من كتبها بدافع الفراغ،  :احلافز الفين لكتابة القّصة -

ن األدب اجلزائري قد خلى منها، و كذلك بسبب الثورة  و هناك من كتبها بدافع احلماس و الشّعور 
هاليسجل أحداثها و يصّور أبطاهلا، و إىل اجلوانب األربعة اليت   مسبقا، كذلك الصحافة العربية ذكر

ا لو أديب " ّ أسهمت إىل حد كبري يف نشر القّصة اجلزائرية، و الدعاية هلا، فنظرت إليها على أساس أ
ا قضية قومية و عمل ثوري ملتزم  ّ ا كانت تنظر إليها على أساس أ ينبغي دعمه و إعالءه عالوة على أ

  .1"جيب أن يكون له األولويّة يف الّنشر
جلزائر جندو من األمساء اليت ملعت يف       :الّساحة األدبّية اجلزائرية كان هلا الفضل يف ظهور القصة 

ضفائه شكًال آخر من أشكال " ):1956-1910(أمحد رضا حوحو  - يعدُّ أول أديب برز يف امليدان 
التعبري على األدب اجلزائري، غري الشعر و األقصوصة أو السرية يف الثالثينات عندما نشر قصته غادة أم 

 2."القرى
كما يعدُّ الرائد الذي وضع اللبنة األوىل للقّصة العربية يف اجلزائر، و هو الكاتب الذي حتّمل عبأها مدة ال     

ا قداً و مرتمجاً يف زمن خلت فيه القّصة من كتا   3"تقل عن عشر سنوات كاتباً و 
للغة العربية،  ):1996-1925(عبد احلميد بن هدوقة  - و "  هو أحد رّواد األدب اجلزائري املكتوب 

م للتعبري عن حرب التحرير، و عن املوضوعات اجلديدة اليت  من أوائل الكتاب الذين وظفوا أد
  .41، ص2مخلوف عامر، مظاهر التجديد في القصة القصيرة بالجزائر، دار األمل للطباعة و النشر و التوزيع، ط - 3  .26، ص2003، الجزائر، 6جاللي خالص، مجلة سنة الجزائر في فرنسا، عدد خاص بالقصة القصيرة، العدد - 2  .134القصيرة، مرجع سابق، صعبد هللا الركبي، القصة الجزائرية  - 1                                                             
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ته موضوع الثورة التحريرية، و الريف  نشأت تمع اجلزائري، خصوصا بعد االستقالل، عاجل يف كتا مع تطور ا
  . 1"مشكالت املغرتبني اجلزائرينياجلزائري، و 

م الثورة، قصر مهّه يف القصة و معاجلة ): "2011- 1928(عبد هللا الركيب  - أحد الكتاب البارزين من أ
اهدين يف اجلبال و معاركهم الكثرية مع اجليش الفرنسي،  موضوعات احلرب التحريرية، و تصوير حياة ا

ئرة(و تّدل جمموعته القصصية  لى وعي فّين كبري، فإّن معظم قصصه صّورت الواقع اجلزائري ع) نفوس 
 .2"املعاش بكل تفاصيله

ّن القصة يف اجلزائر نشأت متأخرة بسبب الظروف املتعددة لكّنها استطاعت أن تتطور     و نستنتج يف األخري 
من الكتاب الذين كان هلم بفضل جمموعة من العوامل أبرزها عامل الثورة التحريرية اليت سامهت يف بروز جمموعة 

  .دور كبري يف تبين هذا الفن يف اجلزائر رغم األوضاع السياسية و االجتماعية و االقتصادية و الثقافية يف اجلزائر
  
  
  
  
  
  
  
  

  .153المرجع نفسه، ص - 2  .144الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة، مرجع سابق، صشريط أحمد شريط، تطور البنية  - 1                                                             
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  :البناء الفّين لقّصة غادة أم القرى -1
  :قراءة يف عنوان القصة -1-1
و هي من أهم األعمال السردية اليت كتبت يف األدب اجلزائري و " أمحد رضا حوحو"للكاتب " غادة أم القرى"   

  .اليت ظهرت يف األربعينات من القرن العشرين
كانت عبارة عن مجلة بسيطة يف تركيبها النحوي، إذ تكونت من مبتدأ و خربه، أما معناها " غادة أم القرى"و   

داللته اخلاّصة فغادة تعين الفتاة اجلميلة احلسناء، و تعين أّم القرى أشرف بقاع األرض و إحدى  فنجد ِلكل شطر
األماكن الثالث اليت تشدُّ إليها الرحال مكة املكرمة و هي ختلو من التعقيد مثلما نلمسه يف الكثري من القصص 

للون األصفر  ،)سم18.11صفحة، حجم الصفحة  291هذه الفرتة، و جتسد هذا العمل يف  واجهة الكتاب 
لّلونني األسود و األبيض، يعلو الّصورة عنوان القصة  املائل للربتقايل تتوسّطها صورة للكاتب أمحد رضا حوحو 

ا أصغر  ّ خبط ثخني و يعلو ذلك كّله اسم الكاتب، أّما الواجهة اخللفية فتحمل صورة الكاتب نفسها، إّال أ
ً خبط ثخني يف أعلى حجماً من األوىل، متموقعة  سفل الصفحة من اجلهة اليمىن، يف حني جند العنوان مكتو

هذه القصة بسيطة و  1.، و بني الّصورة و العنوان كلمات ملقدّمها الدكتور الروائي الكبري واسيين األعرجالّصفحة
إىل اليت "و ذلك حني قال صادقة و جمسدة حلال املرأة اجلزائرية و خري دليل على هذا إهداؤه هذا العمل هلا، 

و لعّل هذا احلرمان  2"إىل املرأة اجلزائرية... من نعمة احلرية ... من نعمة العلم ... تعيش حمرومة من نعمة احلب 
ة الشخصية الرئيسية داخل القصة و هي    ".زكية"يتجسد يف معا

و حياول أمحد رضا حوحو طرح ما تعانيه املرأة احلجازية من حرمان يف احلب و العطف و العلم و الرفاهية يف    
اجلزائرية حني أهدى هلا هذا العمل، و هذه القصة إن مل تكن ) احلجازية(احلياة، إّال أنّه أسقط كل هذا على املرأة 

ا مستوحاة من عا ا فإ حداثها و شخصيا   . مل حمسوس يف بيئة حمكومة بعادات و تقاليد و أعرافواقعية 
  
  
  

لة المخبر، أبحاث في اللغة و األدب العربي، جامعة محمـد خيضر، مفقودة صالح، نشأة الرواية العربية في الجزائر التأسيس و التأصيل، مج - 2  .2001أحمد رضا حوحو، غادة أم القرى، دار للنشر، طبع بالمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، وحدة رعاية، الجزائر،  - 1                                                             
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  : الشخصيات -1-2
الشخصية حمور فعال يف كل عمل سردي، و ال ميكننا أن  :تعريف الشخصية القصّصية - 1-2-1

و حاول الكثري من  1بدون شخصيات، و لقد اكتسب كلمة الشخصية مفاهيم متعددةنتصور قّصة أو رواية 
فالشخصية هي القطب الذي يتمحور حوله "د تناول هذا املوضوع بشيء من الشرح و التفصيل الدارسني  و النقا

ا الركيزة األساسية يف أي عمل قصصي  2"اخلطاب السردي و هي العمود الفقري الذي يرتكز عليه ّ و هذا يعين أ
ا أو روائي كون أن العمل القصصي ال يستقيم إّال بوجودها كم عرّفها أمحد طالب على  ّ كائن إنساين، الذي "أ

لعمل، و قد ختتلف يف القصة عنها يف احلياة، بفضل التجسيد  يتحرك داخل سياق األحداث بوصفها قائمة 
لطاقة الفنية الالزمة من خالل التحّرك و الّنمو و التصوير  الفّين، الذي يكمن يف مدى قدرة القاص على إمدادها 

ا املنطقّية   3"عالقا
  :لنسبة لقصة غادة أم القرى جند الشخصيات الرئيسية متمثلة يف   

 ا محرة خفيفة و يكسو جسمها مسرة، ذا :زكية ت عينني البطلة، فتاة رشيقة و معتدلة القامة، تشو
 .جنالوتني، حالكة السواد، عمرها مثانية عشر سنة، أحّبت ابن خالتها، مجيل و صادق

ا شخصية ضعيفة أمام العادات و التقاليد و استسلمت يف األخري " حوحوأمحد رضا "فلقد ّصورها لنا  ّ أ
 .عندما تعّلقت حبب مجيل اإلحباطمن البؤس و  لقدرها احملتوم بسبب ما عاشته

 يعلو العينني حاجبان كثيفان، شاب يف الثالث من عمره، و هو البطل، ممتلئ اجلسم،  :مجيل صادق
 .و أراد الزواج منها حيلي وجهه شاري كثيف، أحّب أمسى

 ر الشيخوخة، يدير حمال  :سليمان خليل أب زكّية و أمسى، شديد احملافظة، حنيل اجلسم، و تبدو عليه أ
ً بسيطاً و تزوج بفتاة رائعة اجلمال من  ت"جتار و هي األسر احملافظة القدمية و رزق منها " البحو

 .بنتني، مها زكّية و أمسى
 هو كهل يف نصف العقد الثالث من عمره، قصري القامة، ذو العينني ضّيقتني برّاقتني،  :الشيخ أسعد

 .تبدو عليه عالمات الّدهاء و املكر، و ذو الثروة و اجلاه، و حيشر أنفه فيما ال يعنيه

  .09، ص2002أحمد طالب، الفاعل في التطور السيميائي، دراسة في القصة الجزائرية، دار الغرب للنشر و التوزيع، الجزائر،  - 3  .195، ص2006لجزائر، جميلة قيسمون، الّشخصية في القصة، مجلة العلوم اإلنسانية قسم األدب العربي، جامعة قسنطينة، ا - 2 .117، ص2006، 1صبيحة عودة زعرب، جماليات الّسرد في الخطاب الّروائي، دار مجدالوي، عمان، ط - 1                                                             
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 دميم اخللق، و ال يفكر إّال يف شهواته و ال يهمه إّال ما يرضي نفسه، و يكرهونه كل الناس  :رؤوف
لفقراء و التقليل منهم بسبب  .سخريته 

 أمر بزج رؤوف يف السجن و كشف حقيقته :امللك ابن سعود. 
 أم مجيل :فاطمة. 
 :الشخصيات الثانوية -
ا ال حتظى   ّ لّرغم من أ الكبري، فهي ال تقل  الهتمامفالشخصية الثانوية تبقى مهمة يف العمل الّسردي 

الشخصيات  إحدىميكن أن تكون صديق الشخصية الرئيسية أو "أمهية من دور الشخصية الرئيسية حيث 
اليت تظهر يف املشهد بني احلني و اآلخر، و قد تقوم بدور تكاملي مساعد للبطل أو معيق له و غالباً ما 

  .1"تظهر يف سياق أحداث أو مشاهد ال أمهية هلا يف احلكي
  :و عند قرائتنا لقصة جند الّشخصيات الثانوية متمثّلة يف

 أخت زكّية، تكربها بسنتني و أصغر من مجيل بسنة، و هو ابن خاهلا :أمسى. 
 من األسر األرستقراطية القدمية ذات الثراء :أسرة آل خليل. 
 اجلارة العجوز. 
 الشاهدان. 
 اليت نقلت نبأ اعتقال مجيل صادق :العجوز الشمطاء. 
 الذي كان يفحص زكّية إىل أن ماتت :الطبيب. 
 الذي أدخل سليمان خليل زنزانة صادق :الشرطي األول. 
 الذي أوصل رسالة أم مجيل امللك :الشرطي الثاين. 
 الذي كتب عريضة لفاطمة ذكر فيها احتياج املال بدل طلب افراج عن ابنها قبل  :كاتب العرائض

 .مقابلتها للملك
 ذي طلبت منه فاطمة أن يقرأ هلا حمتوى الرسالةال :العسكري املناوب. 
 الذي حكم على مجيل صادق من قبل امللك ابن سعود :مدير األمن العام. 

  .53، ص2001محمـد بوعّزة، تحليل النص الّسردي تقنيات و مفاهيم، منشورات االختالف، الجزائر،  - 1                                                             
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 اللذان أرسلهما امللك ليبلغا عن وفاة مجيل صادق :رسوال القصر امللكي. 
ا    ذات األمهية  األدوارفالرئيسية هي اليت تؤدي . و يتوضح لدينا مما سبق أن لكل شخصية هلا ميزة خاصة 

و تساعد الشخصيات الرئيسية، و يف بعض  األحداثالكربى يف القصة، أما الشخصيات الثانوية هي اليت تربط 
  .األحيان تكون عائق أو مؤثرة بنسبة قليلة

  : الّزمان- 1-3
فالزمن "صي، عنها يف تصميم مالمح الشخصيات يف العمل القص االستغناءو هو من العناصر اليت ال ميكن     

األديب يسهم يف بناء بنية الّنص األديب، و هو زمن يصنعه املبدع خمالفاً به الّزمن الطبيعي الذي ال خيرج عن تلك 
ا و أحداثهااُخلطة املعهودة، فهو ضروري يف تصميم شخصيات العمل األدّيب،    1".و بناء هيكلها، و تشكيل ماّد

ئي أو اجلانب النعنوي     جلانب الفيز فهو العنصر "فالّزمن يصنع التغريات الشخصية البشرية، سواء يتعلق األمر 
املسّجل لألحداث ووقائعها، و قد يتحّدد يف القصة القصرية بشكل كيفي عمودي، ممّا جيعل الكتاب يتفاوتون يف 

ت  ا بنية مجالية تتشكل حسب قدرة ، لذلك تكون العالقة اجلدلية بني الاألداءمستو ّزمن و الّسرد، تظهر يف كو
  .2"الكاتب اإلبداعية

  :و الزمن األدبي نوعان
 يسمى كذلك زمن القصة، و هذا الزمن ال خيضع إىل بنية معقّدة أو متداخلة بل خيضع " :زمن خارجي

من سريورة األحداث،  و هو ما جيعل القارئ يرتب أفكاره انطالقا. 3"إىل التسلسل املنطقي لألحداث
وفق هذا الزمن، و هو الذي غلب بشكل أكرب على قّصة غادة أم القرى، حيث تبدأ األحداث عندما  

تعمل على الساعة التاسعة مث عاد األهل بعد ذلك إىل املنزل عندما ّمهت الشمس كانت زكّية يف غرفتها 
يت بعد ذلك زمن جميء الّزوار يف  الختفاء خلف األخشبني اللذان مها جبالن من جبال أم القرى

ساعة متأخرة من الّليل مث الّزمن الذي ضرب فيه مجيل و الذي كان املساء، مث قضى ليلته يف السجن، و 
م، حيث خيرج من  يف الغد سيق إىل مكتب التحقيق ليسجن بعد ذلك لعشرين يوماً، بقيت له عشرة أ

 ِخضَّم هذه األزمنة و منذ اعتقال مجيل انتقلت أمه إىل سجنه بعد صالة اجلمعة و جيلد أمام الناس يف
منزل زكّية لرتعاها، و ذات يوم مسعت بقدوم العاهل العظيم، فذهبت لكتابة عريضة، و بعد ساعة أتى 

  .46، ص2011ث و الدراسات، عنّابة، الجزائر، ادريس بوديبة، الرؤية و البنية في روايات الّطاهر وّطار، منشورات بونة للبحو - 3  .29-28،ص2004، 1، دار الغرب للنشر و التوزيع، ط)بين النظرية و التطبيق(أحمد طالب، مفهوم الّزمن و داللته في الفلسفة و األدب  - 2  .107، ص2009نات السرد في النص القصصي الجزائري الجديد، عبد القادر بن سالم، مكوّ  - 1                                                             
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ه، بعد يومني من ذلك عادت إىل القصر امللّكي لرتى الّرد على طلبها، فخاب ظّنها و  امللك و سّلمته إ
ا و دعته، مث بلغها أن امللك سينزل ليصلي صالة املغرب يف اليوم املوايل، يف تلك الفرتة ت وّجهت إىل رّ

 .فنزلت إليه و ما إن عاد لقصره يف إعادة النظر يف احلكم
 و هو عكس الزمن اخلارجي، حيث ال يشرتط على التسلسل املنطقي لألحداث لبل جنده  :زمن داخلي

و هو نظام زمين ال جيتمع إىل ضرورة التسلسل املنطقي لألحداث، بل يكون "ينتقل بني األزمنة الثالث 
متشابكاً و متداخًال بني األزمنة الثالث، املاضي، احلاضر، املستقبل، و ذلك حسب متطلبات 

 .1"كةاحلب
ا إىل  و هذا النوع من الزمن كان قليل يف القصة و نذكر مثال على ذلك حينما كانت زكّية تعود بذاكر

لّزمن إىل املستقبل عندما ظنت أّن  م الطفولة و كانت تلعب مع مجيل و أمسى، و جند أيضا قفزاً  أ
م  رة يف أحضانه حتدثه عن أ رة أخرى تالعب طفًال مجيل خطيبها فراحت تتخيل نفسها  األوىل، و 

ه يف مسرته و يشابه أمه يف العينني   .يشابه أ
   :املكان 1-4

فاملكان يعترب عنصر هام يف بناء الّنص القصصي بشكل عام، حيث لكل رواية مكان تقوم فيه األحداث، و     
حداث مبا يتالئم مع الشخصيات و لتايل يعد املكان عنصراً هاماً يف بناء القّصة و على أساسه يتم نسج األ

فهو الذي جتمع يف إطاره مجيع عناصر البناء و النسج يف القصة، و من خالله تتحدد معامل القّصة "اإلطار الّزماين 
ا جغرافيا، و تصبح العودة إليه   كالعودة إىل مسح اجلرمية عندما تتحتم معرفة كيفية و سبب وقوعها لتجميع أركا

ك للمكان وظيفة إذ يساعد على التفكري و الرتكيز و اإلدراك العقلي لألشياء و البيئة اليت تنتظم و كذل 2"املختلفة
  .مع األحداث و الشخصيات يف وحدة فنّية متكاملة

ً شرقيا " غادة أم القرى"و قصة  جرت أحداثها يف أماكن متعّددة، كان املكان األول يف غرفة منزل حيوي أ
و هي إحدى أمجل ضواحي مدينة " جرول"ملدينة أم القرى العاصمة احلجازية، مث ضاحية  فخما يف الشارع العامّ 

أزمنة خمتلفة، كبيت الّسيد  أحداثأّم القرى و أوسعها، و نشري إىل أن مكان واحد قد جتري فيه عّدة  يف عّدة ّ
رؤوف، كما ّجند سليمان خليل، جند كذلك السجن، إضافة إىل مكتب التحقيق أين أخذ مجيل بعد ضربه ل

  .43صبيح الجابر، مرجع سابق، ص - 2  .43م، ص1990صبيح الجابر، مدخل في فن القصة القصيرة، كلية اآلداب، جامعة التحدي، سيرت،  - 1                                                             
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تدعو هللا تعاىل ليفرج عن الشارع املؤدي إىل القصر امللكي، و كذا بيت هللا احلرام أين كانت أّم مجيل منتصبة 
  .ابنها

 :األحداث - 1-5
فهو يعد من أهم العناصر يف القّصة، فيه تنمو املواقف و تتحرك الشخصيات، فهو الوضع الذي "احلدث     

ينبغي أن تكون األحداث متسلسلة مرتابطة مع بعضها البعض كي تعطي للقارئ طابع  لذا"تدور حوله القصة، 
رة فأما املعىن فهو عنصر أساسي بل "و للحدث القصصي عنصران أساسيان مها املعىن و احلبكة  1"التشويق و اإل

ل أو احلوادث و أساس القّصة و جزءا ال ينفصل عن احلدث، و لذلك فإن الفعل و الفاعيعّده بعض الدارسني 
رى العام الذي جتري . الشخصيات جيب أن تعمل على خدمة املعىن من أو القّصة إىل آخرها و أما احلبكة فهي ا

حداثها على هيئة متنامية متسارعة، و يتم هذا بتظافر كل عناصر القصة مجيعاً  و يف  2"فيه القصة و تتسلسل 
تمثل يف جميء الشيخ أسعد خلطبة ابنة سليمان خليل، غري أن هذا قصة غادة أم القرى يطالعنا أول حدث مهّم ي

ا خمطوبة إلبن عمتها مجيل صادق   .األخري رفض طلبه حبجة أ
و هذا احلدث اجنّر عنه حدث آخر مهّم و هو اعرتاض رؤوف ابن الشيخ أسعد طريق مجيل صادق إذ تناهى    

إىل غضب  أدىد إىل إهانته و التقليل من شأنه، و هذا ما إليه أّن له يدا فيما جرى يف بيت سليمان خليل، فعم
لضرب لرؤوف و هذا ما استدعى حضور رجال الّشرطة، و هذا ما جعل رؤوف  ئرته و تعّرض  رت  مجيل إذ 

مة جلميل صادق  و الزّج به يف السجن، لتحاول أم مجيل جاهدة ختليص فلذة كبدها يستغل الفرصة و يلصق 
عادة النظر يف قضية ابنها و اكتشاف احلقيقة  املظلوم من السجن، و تقدم شكواها إىل امللك بعد االستماع هلا 

ان شاهدي الزور حبضور الشيخ أسعد و ابنه، و أثناء ذلك ك استنطاقاملر ة اليت راح ضحيتها مجيل صادق، و 
مجيل يف زنزانته جثة هامدة، و يف الوقت نفسه كانت وكّية قد تعرضت حلادث اثر وقوعها من الدرج ممّا أدى إىل 

 .إصابتها بنزيف حاد القية مصرعها و هي تردد اسم مجيل بصوٍت خافٍ 
 
 
  

  .35تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة، مرجع سابق، ص شريط أحمد، - 2  .18، ص2007، 1زهور ونيسي، األعمال القصصية الكاملة، صدرت عن وزارة الثقافة، ط - 1                                                             
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 : احلوار - 1-6
ملعاين و األفكار الع"و هو العمود الفقري ألدب رضا حوحو، كما أنه     ميقة و التلميحات اليت تغدو حاف 

ا ذه الظاهرة فاستعمله كوسيلة لبث أفكاره حول خمتلف املشاكل  1"هدفا و غاية يف ذا و أعمال حوحو امتازت 
و يتمثل احلوار أيضاً يف تبادل األفكار و اآلراء يف القضا املختلفة، و اعتماده على احلوار جعل الّسرد يقلُّ يف 

  .مقاالته
لّسرعة و الّنكتة مما جعله خفيفاً على األذن قريباً إىل "وسيلة للتشويق حيث  فاحلوار    ميتاز هذا العنصر 

فكان احلوار مصاحبا للّسرد يف قصة غادة أم القرى، و هو أمر طبيعي، حيث ال ميكن ألي عمل  2"القلب
  .قصصي أن خيلو من احلوار خاصة إذا تعددت و تنوعت شخصياته

حلوار الذي دار بني سليمان خليل و الّشيخ أسعد يف موضوع خطبة ابنة األّول إلبن الثاين، و  و يتجسد هذا يف ا
كذا يف احلديث الذي دار بني مجيل و رؤوف يف الشارع و كذلك أم مجيل و بني امللك ابن سعود و مهت قائلة 

  3.كية بوجه أصفر شاحب ملّوحة بذراعني هزيلتني
  "انقضوا ولدي املظلوم... موالي ... ولدي ... ولدي "

  :مث يرد امللك صائحاً بصوته الّرخيم بعد أن أسرع اجلند إىل إبعادها عن الطريق
 قومي  عجوز... قومي ... دعوها  -
 قويل ماذا دهاك ؟ -

  :ليعقب قائال بعد االستماع لشكواها
  "سننظر يف قضّية ولدك... عودي إىل دارك "

  
  

  .56-55أحمد رضا حوحو، غادة أم القرى، مصدر سابق، ص - 3  .92أبو قاسم سعد هللا، دراسات في األدب الجزائري الحديث، مرجع سابق، ص - 2  .69م، ص2007، 1نواف نّصار، المعجم االدبي، دار ورد، ط - 1                                                             
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  :غادة أّم القرىمجالية اللغة القصّصية يف  -2
  :خصائص الّلغة يف قصة غادة أم القرى - 2-1
ا  - اللغة هي األداة اليت يستخدمها للتعبري، و املادة اخلام لألديب، أّما الكتابة هي انعكاس للواقع، أل

تتخذ من عناصر احلياة موضوعاً لتحاول إعادة بناء ذلك الواقع، و من املعروف أّن قّصة غادة أم القرى 
لواقع، قد جاءت لغة قّصتها من منطلق هذه دور وقائعها حول امرأة تصارع التقاليد و تصطاليت ت دم 

فالكاتب العميق هو الذي "الواقعّية واضحة بسيطة متيل إىل التقرير و األسلوب املباشر، و التبشريية، 
هدف تصوير جيري على لسان شخصياته، ما ميكن أن ينطق لسان حاهلا، و األدب احلق هو الذي يست

حقائق الواقع، و ليست اللغة إّال وسيلة للتعبري، و األديب خيتار الوسيلة األكثر إسعافا يف صدق هذا 
ستمرارية و التحرك فنص غادة أّم القرى هو نص متحرك حيمل يف طياته حركات حتيل إىل اال 1"التصوير

د التأويل و آفاقه، كما تتناسب حبيث تتجاوز احلد السُّكوين الذي تقف عنده كنص لغوي لتالمس حدو 
مع الشخصيات القصّصية فتتحدث بلغتها و تالئم مستواها الفكري، حيث استعمل الكاتب رضا 

حوحو اللغة العربية القصصي سواء أثناء الّسرد أو احلوار، لينقل لنا الواقع الذي تعيشه املرأة حتت ظّل 
 .قساوة الّتقاليد و األعراف

  :القصّصية عند  أمحد رضا حوحوأسلوب الكتابة  - 2-2
لعديد من اخلصائص الفنّية، فعمله القصّصي حتفة فنّية ألنه ي وأسلوب أمحد رضا حوح    شّيق فيه الكثري "نفرد 

خليال و االبتكار و اجلرأة يف نقد املشاكل اليت كانت قائمة يف اجلزائر على عهد حوحو، كما يتمّيز من عناصر ا
  2"سخريّة املّرة، و الدعابة احللوة و التّهكم احلاّد العفيفألسلوب اخلفيف و ال

اليت تعترب أول عمل قصّصي له، حيث " غادة أم القرى"و أيضاً جتلت موهبته األدبية و قدرته الفنّية يف عمله 
لتقاليد و األعراف، و من أهم عناصر اليت تلفت  يصّور فتاة تعيش بني عواطفها و بني طاعة أهلها، و التقيّيد 

 : النظر يف أدب رضا حوحو هي
  

  .164م، ص1985، 2م، الشركة الوطنية الجزائر، ط1985-م1955عبد المالك مرتاض، نهضة األدب المعاصر في الجزائر،  - 2  .173عودة زغرب، جماليات الّسرد في الخطاب الروائي، مرجع سابق، صصبيحة  - 1                                                             
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 :السخرية -1- 2-2
ذا جعل من السخرية مسته البارزة يف الكتابة و   و هي مصدر للضحك و الفكاهة، و هي فن قائم بذاته، و 

خطر املواضيع اليت طرفها سياسية كانت أو دينية أو اجتماعية، لكونه العمل اإلبداعي،  حىت و إن تعلق األمر 
ته و قول ما يريد عربهاوظّفها "    1"ملعاجلة بعض القضا من خالل كتا

دة عن املتعة اليت تضفيها فهي تعد     لتايل قد أخذ من السخرية حموراً ألي عمل أديب ملا هلا من دور فّين، فز و 
ا تستند النتقاد األوضاع و التقاليد السائدة   .من أرقى أشكال التعبري األديب أل

تمع اجلزائري الذي تسوده تقاليد و ليس غري"  باً أن يعمد حوحو إىل هذا األسلوب من الكتابة يف جمتمع كا
و اهلدف من هذا التوظيف  2..."معينة يف امرأة و رجال الدين و استخدام وسائل احلضارة و حتكمه سياسة معينة

تمع، و هو االبتعاد عن األسلوب املباشر يف الطرح من اجل أن حيمي الكاتب نفسه  من التهّجم عليه من قبل ا
  .جتنب سخط أفراده

و التقاليد اليت    أثبت لنا أّن النص يتجلى يف بعض العادات" غادة أم القرى"و من خالل اطالعنا على نص    
يف ّجمرد جتحف املرء حّقُه، هذه العادات فرضت على زكّية كتما مشاعرها اجتاه مجيل صادق، و عدم التفكري 

مسه، ألن أهلها مل يعهدوا مثل هذه السلوكيات و يظهر هذا يف قول الكاتب التّلف هذه هي حالة الفتاة املكّية "ظ 
ا حتبه حباً عنيفاً طاغياً يفوق يف نظرها حّب أي فتاة أخرى، و  اليت كانت تتمثل يف زكّية بصورة مكربّة، فإ

و هكذا ... ة جيب عليها اتباعها و اخلضوع لتعاليمها خاضعة يف الوقت نفسه لتقاليد شديدة تقاليد األسر القدمي
باً لآلالم و األحزان   3"أصبحت 

  :اإلصالح -2- 2-2
دف     ظهر هذا األدب يف ثالثينات القرن العشرين، على يد مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، و اليت كانت 

حملافظة على املوروث أو موقف، حيث يتميز  إىل إحياء املقّومات األصلية للشخصية، و هو تعبري عن ظاهرة
 4"ال يستثىن من هذا التوجه إال فئة قليلة، يف مقّدمتهم أمحد رضا حوحو الذي سعى إىل حماولة التجديدو "الثقايف 

تمع، حيث أراد من خالل القصة القضاء على العادات و التقاليد اليت  وقصة غادة أم القرى خري دليل إلصالح ا
  .147عبد المالك مرتاض، نهضة األدب المعاصر في الجزائر، مرجع سابق، ص - 4  .18أحمد رضا حوحو، غادة ام القرى، مصدر سابق، ص - 3  .92أبو قاسم سعد هللا، دراسات في األدب الجزائري الحديث، مرجع سابق، ص - 2  .51م، ص2009الطيب ولد العروسي، أعالم من األدب الجزائري الحديث، دار الحكمة، الجزائر،  - 1                                                             
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تمع حقوقهم، مثلما جرى مع زكّية و التمعن يف القصة يكشف حماوالت حمو تلك العادات و تسلب أف راد ا
  .األعراف الفاسدة اعتربت املرأة لعنة أبدية حتت واقع كبّله اجلهل و اخلرافة

  :مظاهر االجتاه اإلصالحي يف قّصة غادة أّم القرى-3
اوًال إجياد حلول و بدائل للمجتمع على وجه اخلصوص تطرق رضا حوحو إىل معاجلة عديد من القضا حم    

ألخص املرأة و من أجل هذا الحظنا العديد من املواضيع و تتمثل يف   :الطبقة الكادحة منهم، و 
  : املوضوع االجتماعي - 3-1

تّمع      تمع، و  اهتم رضا حوحو  و كل ما يتعلق به من قضا ليثبت مدى مشاركته و مسايرته هلموم ا
ل الشعب، و تضامنه مع الفئات الفقرية و املتوسطة، وذلك  بكشف و رصد خمتلف "الرتكيز على ما يشغل 

ً، و قد دعا  لنقد الّالذع أحيا ءاملظاهر االجتماعية املزرية و املرتدية، فتصدى هلا  لواقع،  و األد النقاد لاللتحام 
ا أن  و تسليطها الضوء على خمتلف العيوب و الظواهر و األمراض االجتماعية السلبّية الفاسدة، اليت من شأ

تمع، فتعيقه على التطور تمع جند 1"تؤخر ا   : و من املواضيع املتعلقة 
 تعاطفه معها بسبب ما كانت تعانيه، و جتلى  يعترب رضا حوحو من الذين دافعوا عن املرأة بقوة مبد :املرأة

تمع يرفض إعطاء املرأة مكانة مستقلة و حمرتمة"ذلك يف  ّن ا   2"حواره مع محاره، و هو يعلن للحمار 
تمع، كّونه عمل       و دعا أيضاً إىل حترير املرأة من القيود اليت تَقِلْل من قدرها ليهدف ذلك إىل إصالح ا

  .تغيري وضعها و إخراجها من قوقعتها، كم رّكز يف قصة غادة أم القرى على الظلم املسلط على املرأةجاهداً على 
ملرأة احلجازية   .و ما تعانيه من ظلم العادات و التقاليد ممثال ذلك 

 ألجنبيات  : الزواج 
اخلُلقي االحنالل يف العادات و التقاليد و هو ما يساعد على تفشي  ألجنبّيات يعد اختالالً فالزواج 

االجتماعي، حيث رضا حوحو بّني رفضه القاطع هلذه القضية اليت جعلت األجنبية ترى نفسها أرقى و 
  .أمسى حضارة

  
  .119عايدة أديب بامية، تطور األدب القصّصي الجزائري، مرجع سابق، ص - 2  .307م، ص2009صالة للنشر و التوزيع، نور سليمان، األدب الجزائري في رحاب الرفض و التحرير، دار األ - 1                                                             
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  : املوضوع اإلنساين - 3-2
لطبيعة البشرية حيث  لقد رّكز    لواقع "رضا حوحو على النموذج اإلنساين و اهتم  عاجل موضوعات متصلة 

  1"املالحظة و عمق و اتساق الثقافة و قدرة على حتويل إحساسه إىل فنالبشري بدقة 
و لوال معايشته هلذا الواقع ملا كان له القدرة على التعبري عنها، و لوال مقدرته العالية ملا استطاع أن ُحيول    

اإلستعمار و هيمنته طرحها حق التعليم لكل إنسان، و هذا بسبب األحاسيس إىل كتابة، و من أهم املواضيع اليت 
رز يف قصة غادة أّم القرى و ذلك من خالل وصف  على جتهيل الشعب اجلزائري، كما جند البعد اإلنساين 

أخالق الشيخ أسعد املتسلط و املتغطرس و املفتخر جباهه و حسبه و نسبه و ماله، و كذلك الظلم الذي تسبب 
  .به رؤوف ممّا أدى إىل وفاة مجيل صادق قهراً 

  : املوضوع السّياسي - 3-3
الّسياسة هي كذلك من املواضيع اليت اجته حنوها رضا حوحو بغية نقد الوضع السياسي يف اجلزائر خماطباً دائما     

م حىت إذا ما ظهرت إّن السياسة يف بالد "محاره قائًال  ّ ت تنشط و تعمل قبيل فتح الصندوق  سياسة انتخا
خاب من خاب، عاد كل شيء إىل جمراه األّول، و عاّد النشاط إىل مكمنه، و عاد النتيجة، و فاز من فاز و 

  .2"احلماس إىل خمبئه و عاد البؤس الذي يضرب األّمة إىل عادته
و هذا ما يبني لنا عدم نضج السياسة يف اجلزائر و عدم حتقيق املصلحة العامة بل ّمههم هو حتقيق املصلحة اخلاصة 

عادة النظر يف قضية مجيل بعد طلب من و جيّسد لنا بعداً سي اسياً آخر يف قصة غادة أم القرى عندما أمر امللك 
  .أّمه العجوز، و هذا يثبت ِحرص الطبقة الّسياسية على مصاحل الرعّية

  : املوضوع العاطفي - 3-4
ء حركة اإلصالح، حيث اعتربوا عامل األمريف بداية  هدم، لكن بعد احلرب  مل يلق هذا املوضوع قبوًال من قبل أد

العاملية الثانية زالت هذه النظرة، و قاموا بتناول قضية املرأة لكن بنظرة أخالقية تستند على مبادئ إسالمية، أما 
لرومانسية  جلرأة و عّرب بصدق عن مشاعره متأثراً  ء، فإتسم  لنسبة لـ أمحد رضا حوحو مل يكن كباقي األد

، ص - 1                                                              ة في القصة المعاصرة، مرجع ساب ة الفن ، تطور البن   .68شر أحمد شر
، ص - 2 ، مرجع ساب ة، تطور األدب القصصي الجزائر ام   .314عايدة 
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القرى أين حاول أن ُيظهر زكّية اليت أحبت مجيل و كبتت مشاعرها كفتاة  أمقّصة غادة الغربية، و هو ما جنده يف 
ا األمر إىل الوفاة دون الزواج من الشخص الذي أحبَّتهُ مطلوبة   .، ظلمتها العادات و التقاليد و اليت آل 

  :املوضوع الّديين - 3-5
املنحرف الذي ال يكرتث سوى للثراء حىت و لو كان مل يتطرق هلذه املواضيع بكثرة لكنه عاجل موضوع رجل الدين 

التهافت على لقب احلاج، و البحث عن املظاهر فقط، طمعاً كما "بطرق ملتوية، إضافة إىل موضوع آخر و هو 
  1"جتلبه هذه األلقاب من مكانة للكسب و التقرب من السلطة و أصحاب النفوذ

 الدين اإلسالمي، و تدخله يف شؤون اإلسالم و سعت الذي واصل ظلمه ليمّس يف االستعمارإلضافة إىل 
جاهدة لتحريف عقيدته و تشويه صورته، ممّا جعل الشعب يبتعد قليال عن الدين، و من خالل معاجلته كهذه 

لفكر اإلصالحي من خالل سلوكيات السلبية اليت كانت تسود يف  املواضيع يتضح لنا مدى حّبه لدينه و تشبعه 
تمع و جنده يف مسألة رفض سليمان خليل تزويج ابنته لرؤوف ابن الشيخ أسعد حيث مل يرض خبلقه الذميم، و  ا

لشكر، و هذا ما يظهر لنا تشبع  امه   األديبيظهر أيضاً يف أمر القاضي جبلد مجيل و إقامة احلّد عليه جّراء ا
  .بتعاليم الدين احلنيف

  :املوضوع األديب - 3-6
ال األديب و كانت له يد يف تدهور مستوى األدب و  إنتاجدوماً على حماربة أي تطور أو  االستعمارعمل  يف ا

األكرب على مستوى املوضوعات اليت الفنون و الصحافة، لكن هذا مل مينع رضا حوحو حيث شغل احلّيز 
إليها   " فربع يف معرفة األصول الّنظرية لعّدة فنون تعبرييّة"تطرق ّ

صديقي "حتمل األوىل عنوان " مناذج بشرية"و " صاحبة الوعي"خالل قصتني يف جمموعتيه  و تبني ذلك من
  ".فقاقيع األدب"و أّما الثانية فمسومة بعنوان " الشاعر

  .فهذه اآلراء األدبية تؤكد اطالعه على األصول الفنية األدبية
 

  .68شريط، تطور البنية في القّصة المعاصرة، مرجع سابق، صشريط أحمد   - 1                                                             



 "غادة أّم القرى"الفصل الثاني                                تجليّات االتجاه اإلصالحي في قصة 
 

36  

ئري استجاب إىل كل التأثريات احلاصلة و يف األخري نصل إىل زبدة مفادها أن أمحد رضا حوحو أول كاتب جزا   
تمع، و على هذا  ته كقضية املرأة و التعليم و بناء ا تمع، ومن أول السّباقني يف القضا املعاصرة يف كتا يف ا

األساس ميكن احلكم على األديب أنه واسع اإلطالع، و لديه احتكاك مستمر مع مستجدات عصره، و 
ه بدقّة و تفاصيل اإلحساس مبا يعيشه الناس، تمع و حتليل قضا   .و فهمه الدقيق خلبا ا

  : مالمح االجتاه اإلصالحي يف قصة غادة أم القرى-4
لعودة إىل هللا - 4-1   : اإلصالح يكون 

يت يف املرتبة األوىل، كما جاء يف السّنة الّنبوية الشريفة عندما أخرب الرسول صلى هللا  ال شّك أن حّب هللا و رسوله 
حىت يكون هللا و رسوله أحب إلينا من سوامها، و لو كانت زكّية حتب هللا و رسوله عليه و سلم أنّه ال يؤمن أحد 

ملا وقع يف حّب أّمسى، ) ص(يل، و لو كان مجيل حيب هللا و رسوله صلى هللا عليه و سلم ملا وقعت يف حب مج
َنُكم مََّودًَّة َوَرْمحَةً «صدقاً لقوله تعاىل ألن احلب احلقيقي يكون بعد الّزواج، م فكان جيب على كل واحد  1»َوَجَعَل بـَيـْ

  .منهم أن يتقي هللا يف نفسه أوالً 
أم مجيل اليت توجهت إىل الكعبة تدعو هللا و تتوسل إليه من أجل  و مثال املؤمنة النقية يف هذه القصة هي فاطمة

توجهت لتوها حنو القصر «إنقاذ فلذة كبدها، و أخذت بكامل األسباب من ذهاب للقصر امللكي و غري ذلك 
ر  امللكي و كاد أن يستويل عليها اليأس و لكنها عندما تصورت ابنها الوحيد يرزخ حتت قيود يف أعماق السجن 

  .»نينها و عطفها األموي و بعث يف نفسها بعزمية ال تقهر، و جلست تنتظر مع املنتظرينح
سكت امللك و سكت اجلميع و عّم «أّما مجيل قام بقتل نفسه حني علم أنّه سيعاقب أمام الناس، فعندما 

  :فتقدم حنو امللك و قال له بصوت تشوبه رجفة احلزن... السكون 
 ...فقد قضى الرجل حنبه  -موالي –أطال هللا بقائك  -
  – طويل العمر  –املّتهم مجيل صادق  -
 ...ماذا تقول ؟  -
 .فقد وجد جّثة هامدة يف فراشه -  موالي–هو ذاك  -
ّ إليه راجعون - ّ  و إ  2»إ
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إلنتحار و ال خيتلف مسلمان يف أنه قتل للّنفس بغري حق، ممّا يوجب حترميه شرعاً  مصداقاً  و هو ما يعرف لدينا 
َ َكاَن بُِكْم َرِحيمً  «: لقوله تعاىل َّ   1»اَوَال تَْقتُلُوا أَنفَُسُكْم إِنَّ 

بينما كان هو و رفقاءه يتجولون يف «من أصدقاء رؤوف  اثنانأضف إىل ذلك شهادة الّزور اليت كان قد شهد 
ضاحية جرول، و إذا جبميل يف حالة سكر ظاهرة تقّدم حنوه و طلب منه أن يقرضه مبلغا من النقود، و رفض هذا 

و طلب الشاهدان  ...و ضربه  لتأكده من انه سينفقه يف سبيل الشيطان، و ما كان من هذا إّال أن هامجه األخري
  2»ذلك و أّكداه

، قضية شهادة زور من طرف الّشاهدين، و هذه الّصفة من الكبائر نفاها هللا عن و هنا ترب  ز لدينا عّدة قضا
للَّْغِو َمرُّوا ِكَراًما «عباده الصاحلني حني قال  ِ و قضية ظلم اإلنسان لإلنسان  3»َوالَِّذيَن َال َيْشَهُدوَن الزُّوَر َوِإَذا َمرُّوا 

فعبد الرؤوف راح يعتدي على مجيل و يلّصق له التهم حىت زُّج يف الّسجن، و هذا مناف لألخالق اإلنسان 
تمع اجلزائري، و كأننا به يريد له أن حتيا من  ا عن ا الصاحل، سعى الكاتب من خالل قّصة إىل اإلشارة إىل غيا

ر النبوي يف معىن احلديث أّن هللا حّرم الظلم على نفسه و حّرمه على عباده، هذا جديد، ألنّه كما جاء يف األث
إضافة إىل قضية أخرى ليست أقّل شأ مما سبقها بل هي أم اخلبائث، قد جتّر كل شيء سيء بعدها أال و هي 

حلياء، و قد قال هللا يف هذا الباب،  َا اْخلَْمُر َواْلَمْيِسُر  «سكر رؤوف، هذا األخري أقدم على فعل شنيع ُخمّل  ِإمنَّ
ْن َعَمِل الشَّْيَطاِن فَاْجَتِنُبوُه لََعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ    4»َواْألَنَصاُب َواْألَْزَالُم رِْجٌس مِّ

ملعاصي، و هذا ما يقول صلى  اهرة  ب ا ذا الفعل اخلل و هو من  بل زاد على ذلك أنّه جاهر أمام رفقائه 
اهرونهللا عليه و سلم يف   . معىن احلديث أّن كل أمته معاىف إّال ا

تمع اجلزائري، و  ا تشيع يف ا ّ أراد الكاتب إذن من خالل إسقاطه هلذه األفعال على الشخصيات أن يبّني لنا أ
صالح نفسه، من خالل التمّسك  حنن إن أرد أن نتقدم و نكون أسياد أنفسنا على كّل واحد مّنا أن يبدأ 

  .الدّين احلنيف، حىت نضمن حياة طّيبة كرمية و جناة يف اآلخرة بتعاليم
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  :الدعوة إىل العلم - 4-2
للعلم مكانة عظيمة ال ينكرها إّال اجلاحد، و الّدليل أن اول ما نزل على احلبيب املصطفى صلى هللا عليه و سلم 

ريضة على كل مسلم و مسلمة، و ، كما أّن حثنا عليه الصالة و السالم على طلب العلم، فهو ف"كلمة اقرأ"
لذكر ها هنا املرأة ألن أمنا عائشة نقلت لنا الكثري مما يعيننا على صالح الدنيا و اآلخرة،  غري أّن زكّية  خنص 

لعلم و املعرفة، و محلة األقالم وحدهم من  كانت جاهلة ال جتيد إّال اخلياطة و التطريز، و احلال ال يستقيم غّال 
كانت منهمكة يف "، فزكّية انتزاع صور ملا ينخر دعائم بنيات الوطن مبواهبهم السامية و عقوهلم الرّاجحةيستطيعون 

ا و هي تنتقل خبفة فوق منت  أعماهلا اليدويّة حيوطها السكون شامل عميق فال ترى حوهلا حركة عدا حركات إبر
يب، و هي تنثر وراءها أزهارا نضرة خمتلفة األلوان و قطعة القماش احلريرية البيضاء املثبتة على قوائم منسجها اخلش

  1"األشكال
و هذا أكرب دليل على أنّه مل تكن لديها ارتباطات مبجال علمّي معّني أو ما شبه ذلك، فقد كانت جاهلة مبا 

الشيء، بعض جيري حوهلا، تتبع هواها و حتاول فعل ما ميليه عليها قلبها و عقلها،  حىت و إن كان عقلها غائب 
  .إّال أنه يف غالب األحيان كان غبياً متاماً 

إّن البيئة اليت ينتشر فيها اجلهل بيئة متخلفة ألهلها فكر متحّجر جامد، فالعلم أساس كّل شيء، فهو الباين 
تمعات، و لو   جمتمع زكّية مثقّفا ملا انتشرت تلك العادات  كانللحضارات و املساهم األبرز يف تقّدم األمم و ا

اليت تسيطر على كل شيء، و ما هي إّال أفعال وضعها أجدادها ال يعرفون حىت الغرض منها أو مىت تعود عليهم 
لتبعية العمياء، حيث يقتضي مشروع بناء حضارة إخضاع كل فعل . لّنفع أو الُضرّ  و هو ما يعرف لدينا 

ا حذف كّل ما هو معيق    .هلذا املشروعاجتماعي للدراسة املوّسعة، و اليت من شأ
  :إصالح املرأة يكون من غري استهتار أو مجود - 4-3

ّن و النزول  لّرفق  لنساء خرياً و أمر  ما احلركة اإلسالمية إّال امتداد ملا جاء به ديننا احلنيف، الذي استوصى 
ة إّال نتيجة لتساؤلني، عند رغبتهّن مبا يوافق احلق و ال خيرج عن ديننا اإلسالمي، و ما الّذهول الذي أصاب زكيّ 

و هلذا كانت زكّية حترص على إخفاء حّبها و : "فلقد عانت زكّية من إخفاء حّبها و إتباّع تقاليد قومها و عائلتها
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يت ذكره ملناسبة أثناء احلديث تفّر  االكرتاثإتّباع تقاليد و تتظاهر بعدم  ا عندما  ّ بكّل ما خيّص حبيبها حىت أ
لس لتخفي خ   1"جلها بعيدا عنهممن ا

و خرّت مغشيا عليها ... استسلمت للقّوة املتغلبة "إىل أن تغلبت عليها قوة هذه العاطفة اليت تّشدها إىل مجيل    
ا  2..." ا اتبعت األفكار اليت تدعوها إىل الّسفور ألصبحت منبوذة يف أسر هذا من جهة و من جهة أخرى لو أ

ا عكس التقاليد و العادات تمع عموماً، أل   .و يف ا
خذ بيدها إىل الطريق الصحيح من غري     من خالل ما سبق جند صاحب القّصة يدعو إىل أن حنتوي املرأة، و 

كم أو عنف أو مجود، هذه املرأة اليت كانت تعيش حياة قائمة على العادات و التقاليد و األعراف، استهتار أ و 
، فكان لزاماً على املواطن اجلزائري  ا األوروبيات إىل بلد لتجد أمامها أشكال جديدة من أساليب احلياة جاء 

ا الغيور على املرأة اجلزائرية أن يرّسخ أفكارا ذات منبع ديين  تكون للمرأة اجلزائرية التبعية الغربية اليت ال شك يف أ
ركة صفة األنثى فقط   .تسرق منها كل مواصفات املرأة 

  :عدم السري على الّنهج األورويبّ  - 4-4
جتنابه يف الكثري من احملطّات  و يكون هذا بعدم السري على الطريق اخلاطئ، و خباّصة الطريق الذي أمر 

َوَلن تـَْرَضٰى َعنَك اْليَـُهوُد َوَال النََّصاَرٰى َحىتَّٰ «: ا هو هللا جّل شأنه يتحدث بصريح العبارة عندما قالاإلميانية، فم
ج اليهود و الّنصارى،  إتباعو كذلك السنة املكملة و الشارحة و املؤكدة لكتاب هللا اليت حتذر من  »تـَتَِّبَع ِملَّتَـُهمْ 

لذكر أّن من أهداف الفكر الغريب خلع حجاب املرأة الذي قّدسه اإلسالم فنجد هللا سبحانه و تعاىل  و جدير 
لتسرت عن غري حمرمها يف أكثر من موضع نذكر منهم قوله تعاىل َوْلَيْضرِْبَن ِخبُُمرِِهنَّ َعَلٰى ُجُيوِِنَّ ۖ َوَال  «:مر املرأة 

ِء بـُُعولَِتِهنَّ َأْو أَبْـَناِئِهنَّ َأْو أَبْـَناِء بُـ يُـ  َ ِئِهنَّ َأْو آ َ ِِنَّ أَْو ْبِديَن زِينَـتَـُهنَّ ِإالَّ لِبـُُعولَِتِهنَّ َأْو آ ِِنَّ َأْو َبِين ِإْخَوا ُعولَِتِهنَّ َأْو ِإْخَوا
ِِنَّ َأْو ِنَساِئِهنَّ َأْو َما َمَلَكْت أَْميَانُـ  ْفِل الَِّذيَن ملَْ َيْظَهُروا َبِين َأَخَوا ْربَِة ِمَن الّرَِجاِل َأِو الطِّ ُهنَّ أَِو التَّاِبِعَني َغْريِ أُوِيل اْإلِ

 َِّ َْرُجِلِهنَّ لِيُـْعَلَم َما ُخيِْفَني ِمن زِيَنِتِهنَّ ۚ َوُتوبُوا ِإَىل ا ِ يًعا أَيَُّه َعَلٰى َعْورَاِت النَِّساِء ۖ َوَال َيْضرِْبَن  اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم  مجَِ
دة درجة  كما يريد أصحاب هذا الفكر إخراجها إىل الشارع لتنافس الرجال و ختتلط معهم 3»تـُْفِلُحونَ  لتايل ز

تمع العريب من وجهة نظر كمسلمني، فهم حياولون إبعاد عن الفساد و اال حنالل اخللقي، و هذا أكثر ما مّيز ا
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أجنع السبل إىل ذلك إطالق العنان للمرأة و ختليصها من كل الضوابط لعّل ديننا بشّىت الطرق و الوسائل، و 
  .الدينّية

اعتقد أّن مجيل أخذ منه زوجته املستقبلية، فوضع له ار رؤوف الذي هذا الفكر جّسده أمحد رضا حوحو يف أفك
ا إنسان ذو وعي عميق   .خطّة ال يفكر 

ا زوجته املستقبلية، و ألجل أن تبقى الفرصة أمامه  1ه عليها الشاهدانكذب كذبة أعن- ليت زعم أ ساحنة للظفر 
هو ما جنده عند الشباب األورويب الذي يتصارع من اجل الفتاة، بل و يصل حىت القتل ألجلها، أما مجيل فلم 

ئته و لكن بدون جدوى، فقد شهد و صرخ الفىت و استنكر احلكم و أقسم على برا"يكن له يد فيما جيري حوله 
رمني  عليه شاهدان عدالن، و سّيق الشاب الربيء إىل أعماق الّسجن، حيث حشد هنالك بني الّلصوص و ا

  ".من البدو و غريهم
.... ال ادري "حني قال للشيخ سليمان حنطاط اخللقي الذي وصل إليه الّشيخ أسعد والد رؤوف هيك عن اال

أن تتزوج إبنتك من شاب فقري يعيش من الّنزر الذي تتكّرم به احلكومة عليه و ترفض زواجها إذا كان من احلكمة 
و هنا جيب أن حنلل املوقف من زوا خمتلفة كما أراد صاحب  2"من ثري يف استطاعته أن يسعدها و يسعدك

ذا التحليل مع االحنالل اخللقي الذي جاء أكثره من الغرب، فالشيخ أسعد الذي جيد هذا  القّصة، رابطني 
ا تريد أن تكن لرجل آخر ساخر يف نفس الوقت من  االحنالل سعى يف تزويج ابنه من هذه الفتاة و هي كارهة أل

مجيل ألنه فقري، و قد نسي أن الرسول صلى هللا عليه و سلم قد قال يف هذا املوضع أنّه جاء خلطبة بناتكم من 
علوا تكن فتنة يف األرض و فساد كبري، و هو الذي سعى أسعد يف ترضون دينه و خلقه فزّوجوه و إن مل تف

إحداثه، من جهة أخرى لو كان الشيخ سليمان ماد لوافق على هذا الزواج مباشرة دون إعتبار ألي جانب و  
ألضداد، لذلك  و يف . نؤكد ما يصبو إليه الكاتب يف أّن األخالق أساس كل شيءكأن الكاتب يبّني معانيه 

  :قول صلى هللا عليه و سلم أنّه بعث ليتّمم األخالق و يقول أمري الشعراء أمحد شوقيهذا ي
  إّمنا األمم األخالق ما بقيت                             إن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا
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  :املرأة جيب أن تعيش حياة وسطاء - 4-5
أّال يغايل كثريا يف احلياة، فليس عليه التّشدد و ال االستهتار، بل البد من مسك العصا من وسطها، أة على املر    

فال إفراط و ال تفريط، لذلك رأى الكاتب أنه جيب إعطاء املرأة حقها الذي كّلفه هللا هلا، فالّنساء يقّدرن دور 
ا متج ما : ّنبة الوقوع يف حالتنياإلسالم يف إنصافهّن، كما جيب على املرأة أن حتيا حيا االحتقار و اخلالعة، ألّ

ا عن املنحىن الذي يرضاه هللا سبحانه و تعاىل، فاإلمعان يف املاضي  يسلبان منها أمورا كثرية، و حيّوالن مسار حيا
و سلب للحقوق و احلرمان، هذه العادة قد  االحتقارالسحيق و ما حيمله من عادات جتعل من املرأة موضع 

ا، تك نتهائه، فزكّية دفنت حّبها يف قلبها و مل تصرح ألن ذلك يعد جرمية يف أسر ون صاحلة لزمن جيب أن تنتهي 
ا ألجل من حتب و مل تّصرح بذلك  ا فقدت حيا فقد سّلمت الفتاة أنفاسها "و مل يكن له وجود قبل ذلك، بل إ

  "لقت بروحها يف عامل األرواح، لتبحث عن حبها املفقوداألخرية و ختّلصت من عاملها املادي و قيوده الثقيلة و ح
فهي ختص التقدم الذي يشهده العصر و ما يعرفه من مبالغة يف إعطاء املرأة احلرية مبالغا فيها أما احلالة الثانية    

لتقابل  و حقوقا مل يقرها هلا الّشرع، تلك احلرية اليت جعلتها تسافر دون حمرم مثلما فعلت أم مجيل اليت ذهبت
امللك دون حمرمها و مبفردها، أو تتحدث إىل رجال الشرطة أو غري ذلك، أضف إىل ذلك ما يّدعيه الناس من 

تج عن االستهتار و اخلالعة من  تقّدم ممثال عموما يف خروج املرأة للتسّكع يف الشوارع و التسّكع مبفردها و هذا 
أة إىل البقاء داخل دائرة الدين يف أفعاهلا اليومية، و هذا ما طرف الّرجال، لذلك جند أمحد رضا حوحو يدعو املر 

  .سيضمن هلا كرامتها
ح وراء املشاعر يف حياتنا - 4-6   :عدم االنز

لعقل و زّكاه يف ذلك، فجعله أفضل الكائنات على وجه األرض، لكن يف املقابل محّله أمانة  لقد كّرم هللا ابن آدم 
عظيمة، مل يكن بوسع أي من كائنات محلها، و هي تتمثل يف حرية االختيار و التمييز بني اخلطأ و الصواب، و 

ستعمال العقل، و عليه فإن من يتخ يت ذلك إّال  ذ إهله هواه و مشاعره فال يكون ظاملا إال لنفسه، و زكّية  ال 
ا إّال معه، و يف احلقيقة كان حيّب أمسى  كانت منخدعة حبّب مجيل هلا، و كانت ال تفّكر إّال فيه و ال ترى حيا

ليت و كّل ما غقرتفه من ذنب هو حّبه ألمسى ابنة خالته الكربى ا: "أختها الكربى، و ذلك ظهر يف قول الكاتب
حّبا عفيفا تعتقد أنّه هلا وحدها، فكانت تعيش يف سراب خادع و ينوي أن خيطبها من والدها بينما زكّية اليت حتّبه 
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و هذا أكثر ما قد يصيب اإلنسان يف حياته، أن يتعلق قلبه بغري هللا  1"أماين خادعة تنتظر خطبته هلا كل يوم
  .فيذيقه هللا مرارة هذا التعلق

كما جند رؤوف ينزاح وراء مشاعر الكره اليت أكّنها جلميل، لعّل مصدرها األساسي طيشه و عدم صالحه، فراح     
و عسى أن حتبوا «: يعاقب مجيل دون ذنب، فلو أّن ّفكر بعقالنية ألخذ هللا بقلبه و بصريته إىل اإلدراك قوله تعاىل

خذه غريه و سيأتيه عاجًال أم آجًال فكّل ما كان عليه فيقتنع حينها أّن ما كتبه هللا 2 »شيئا و هو شٌر لكم  لن 
أن خيرب هللا ما يف قلبه و لو أنّه ال خيفى عليه شيء يف السماء و األرض و أن يدعو هللا الزوجة الصاحلة و يعتقد 

ح وراء املشاعر االبتع اد عن هللا تعاىل و أن هللا أبعدها عنه حلكمة يعلمها هو وحده، و لعّل من أبرز أسباب االنز
حكام دينه   .اجلهل 

 :نبذ العادات و التقاليد اليت حتتقر اإلنسان عموما و املرأة خصوصا - 4-7
ختم هللا للبشرية بدين عظيم عظمة خالق األكوان، غذ بعث بنبيه ليوحد الناس و جيمعهم على كلمة احلّق،    

جنس األنثى  خصوصاو أخريا سواسية عند هللا عّز و جل، و ال جيوز التفريق بينهم مهما كان السبب و  أوالفهم 
ْلَمْعُروفِ  «:اليت غالبا ما تظلم لضعفها، و لكن هللا دافع عن حّقها عندما قال ِ  أنناإّال  3»َوَهلُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ 

احلرمان، و تتعرض لالحتقار و السخرية، فكانت ممنوعة من املطالبة  لطاملا جند املرأة تعاين من شىت ضروب
حبقوقها و لعّل من أبرز هذه احلقوق احلّب، فزكّية كانت تعمل يف اخلفاء لتحضري نفسها ألجل الزواج من مجيل، 

ا ا ا ظنت أنه حيبها مثلما حتبه هي، إّال أ ّ خفت ذلك عن على الرغم من أنّه مل يصلها أي طلب خطبة منه، أل
اجلميع خوفا من مقصلة العادات و التقاليد اليت حتّرم احلّب على املرأة، فهي جرمية ال تغتفر حىت لو كان طاهراً 

ا أكثر الناس  أننقّياً يف نظر الكاتب مثل هذه العادات البّد  تزول، بل جيب أن يعاد هذا احلق للمرأة ألّ
ت زكّية إّال خري دليل على ذلك، و هو يتجسد على لسان الكاتب حني إحساساً، و ما النوبة القلبية الين أصاب

ا يصّوبون "قال إليها و من دون أن تشعر أرسلت هذه الفتاة صرخة مدويّة و غدت تولول و رأت مجيع أفراد أسر
شياً نظرات حاّدة فهمت منها عالمات الّسخر و التحّدي، فلم تتحمل و مل تطق صرباً، فخارت قواها و خّرت مغ
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م إليها و كل ما يشغل تفكريهم  1..."عليها  صرخة زكّية كانت بسبب ما حّل جبميل فقام اجلميع بتصويب نظرا
ا   .مل صرخت لذكر مجيل؟ و مل يعريوا أي اهتمام ملا حّل 

إن مثل هذه العادات عند مثل هذه العائالت وقفت سّدا منيعا لذلك، فسلبت حقها يف احلياة ألّن احلّب هو  
ذا ال يشجع على العالقات الغرامية اليت ال طائل من حتتها و إمنا يـُّنوِه إىل أن احلب أمر غريزي  احلياة، و الكاتب 

  .هللا أكثر رهافة يف احلّس من الرّجل يف اإلنسان و املرأة جزء من هذا الكائن، بل جعلها
فما املانع أحّبت إمرأة رجًال و تزوجته مبا يرضى هللا و رسوله، مث إن الكاتب أرداد تقدمي صورة فقط عن واحدة 

ا عادات ألشخاص فارقوا  ّ ا ظاملة أو حمتقرة أو ساخرة ليس إّال أل من كثري من العادات اليت مازالت قائمة رغم أ
  .احلياة

  :يف الّنشاط و العمل يف سبيل احلصول على املرغوب االجتهاد - 4-8
األسباب، فالوصول إىل الغاية املنشودة حيتاج إىل بذل جهد،  اختاذأن يصل اإلنسان إىل هدفه دون  املستحيلمن 

وقد يتطلب تضحيات جسام، و كما هو معروف على املسلم أنّه ال يستسلم بسهولة، و ال تضيع حقوق وراءها 
ا حاولت إظهاره بطرق خمتلفة و غري مباشرة، فعمدت إىل ّ  طالب، و لكن زكّية حقيقة مل جتاهر حبّبها جلميل، إّال أ

ا منكّبة على التطريز، تصنع سائر التلميح  بر لذلك من خالل العمل و احلركة و الّنشاط، فراحت تنسج 
لّزواج، و ذلك متجّل يف قول  هتمامها  خمدات، مناديل و غريها، و ختفيها عن األنظار لكي ال تتهم 

أنه هلا وحدها، فكانت تعيش يف سراب خادع،  بينما زكّية اليت حتّبه حّبا عفيفا ال يعرف له حّد و تعتقد:"الكاتب
و أماين كاذبة تنتظر خطبته هلا كّل يوم، و هي تضاعف جهودها يف اخلياطة و التطريز حىت خترج كل حتف 

جديدة من ستائر، خمدات، مناديل و غريها، تودعها يف ركن حصني من صندوقها الّضخم و تقفل عليها قفالً 
لّزواج ضخما حىت ال يراها أحد من أ   2..."فراد األسرة فيتهمها حبّب مجيل أو اإلهتمام 

 ً كما جند مجيل الذي كان يسعى للّزواج من أمسى ِجيدُّ يف عمله من أجل خطبتها رغم راتبه الّضئيل، و كان شا
إخراجه فعا خلوقا إال أن كيد األعداء أوقع به يف السجن، أضف إىل ذلك اجلهد الذي بذلته أم مجيل يف خماولة 

قصدت قصر امللك للحديث معه عن ابنها الربيء، و قد ساعدها يف ذلك الّشيخ من الّسجن، حني كانت 
  .سليمان و غريه
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الثالثية أراد امحد رضا حوحو أن يبّني لنا احلصول على الشيء حيتاج إىل بذل األشياء اليت قد من خالل هذه 
ألسباب و حسن الظن تكون مادية أو معنوية و حتتاج إىل سعي دؤوب مع    .األخذ 

  :املؤمن القوي خٌري من املؤمن الضعيف - 4-9
حقا إن الدين اإلسالمي عظيم بكل ما حتمله الكلمة من معاين، و لوال عظمته ما وجد مصلحني يذودون    

م لذلك، و هذا لكونه يسعى إىل ترسيخ فكرة لدي من يدينون به أّن املؤمن القوّي  عنه، مسخّرين أقالمهم و أد
حىت يكون يف مصاف هؤالء القوم الذين أحسن و أفضل منزلة من املؤمن الّضعيف، و عليه يكّد املؤمن و يتعب 

أعّزهم املوىل تبارك و تعاىل، و هو ما يؤكد صفّيه و خليله صلى هللا عليه و سلم، و من هنا يتأكد لنا أّن مشوخ 
املؤمن و قوته من قّوة الدين، فيحّتم عليه ذلك ملواجهة املصائب و البالء برحابة صدر، فال ينكسر بسهولة 

و القرآن و السنة،  بسراجيهه و مستلهما من أعذب منهل و مشرب، و هو الّدين اإلسالمي مستندا يف هذا كلّ 
إذا راجعنا أنفسنا جند أنّه غالبا ما تتكرر علينا مواقف ال ننكرها و ال نتحرّج منها، مث ال نلبث أن نقرأها يف قّصة، 

ا األصلي حىت ندركها على حقيقتها، أو نل ا، فرتا حينئذ نندفع يف طريق و نراها تقرأ علينا يف ثو مس مضّر
وي مبعاول اهلدم عليها، و هو ما حدث مع زكّية، فقد كانت نقطة  ضعفها حناول فيها حتويرها و إصالحها أو 

ا، هذه  ا التخلص من هذا الّضعف  األخريةحّبها الصادق جلميل، فقدت ألجله حيا مكا أغلى ما متلك، كان 
ا، و هو سبب و التصريح مبا جيول  يف خاطرها و لو إىل أقرب الناس إليها، هذا الضعف هو الذي أفقدها حيا

ا فقد  غدت تصرخ و جتري على غري هدى، و هوت رجلها فسقطت "األزمات اليت كانت حتدث معها يف حيا
من رأسها  اخذ الدم يتدفق و اصطدم رأسها حبجر درج السّلم الصلّبة، و كانت الصدمة عنيفة فأغمي عليها و

قّدر أن نبضها و استدعى الطبيب يف احلال حيث أجريت اإلسعافات األولّية الالزمة، و ملّا عاد يف الغد  بغزارة،
  .1"ضعيف جدا و إن حالتها يف خطر

ا أن تعيق  لذلك على اإلنسان أن يتخلص من كّل نقاط الضعف املوجودة يف جوانب شخصيته، و اليت من شأ
لفشل يف  أهدافه و طموحاته حىت و إن كانت معنوية عاطفّية، فإن الّضعف إذا الزم اإلنسان فقد قضى عليه 

.حياته، كما أن النفس البشرية حتتاج إىل جهاد و لعّل املقصود هنا هو جهاد الّنفس
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  :دراسة املؤلف-1 
  :مولده و نشأته - 1-1
لكتابة و املناضل الكبري الذي ال ينبغي إغفال امسه يف جمال األديب، أديب الّشهيد و أحد رّواد القصة     اهتم 

لشخصّية الوطنّية و احلفاظ عليها من الطمس خاصة أثناء فرض اإلستعمار  اشتهر جبرأته و كذا ضرورة الّتمسك 
  ".أمحد رضا حوح"الفرنسية، هو 

ولد سنة  1أمحد حوحو، و أضيف له اسم رضا يف احلجاز، للتمييز بينه و بني أحد أبناء عمومته،"يسمى    
امتهن التعليم و  2"، أديب جييد الفرنسية و يرتجم عنها)م1956/م1911(وافق لــ امل) ه1376/ه1330(

ا حفظ القرآن، و بدأ دراسة "الصحافة، و كان كاتبا و رحالة، ولد يف مدينة  سيدي عقبة قرب بسكرة، و 
يف مجعية  م، و مكث بقسنطينة و عمل1946العربّية و الفرنسية، واصل دراسته يف سكيكدة مث عاد للوطن سنة 

لعديد من الرحالت أّمهها إىل اإلحتاد السوفيايت   3.العلماء املسلمني اجلزائريني، و بعدها قام 
عرف أمحد رضا حوحو بفكرة اإلصالحي التحرري و شّدة حبه للوطن و كان كثري التنقل، متكن من إجياد    

و الديين و الثقايف الذي يستوعب فكره و طموحه، انطالقاً من اخنراطه يف مجعية العلماء املسلمني  الوعي السياسي
اجلزائريني، أين سعى جاهداً إىل تشخيص مشاكل الفرد اجلزائري و مشاكل جمتمعه و ما يعيشه حتت وطأة 

  .اإلستعمار الفرنسي متوسال يف هذا كله بقلمه الّسخر
شر عاماً يف الربيد مبسقط رأسه، و عندما كان يف املدينة املنورة كان مدرس يف مدرسة أوال حنو أربعة ع"عمل 

دسي لدى عودته لقسنطينة   4"للعلوم الّشرعّية و منها خترّج و كان أمني معهد عبد احلميد بن 
تمع، هلذا كان م ستهدفا من قبل كان حريصا على بث الوعي الوطين يف نفس القارئ العريب و املسامهة يف بناء ا

فاستشهد "املستعمر، و بعد سنوات من العطاء املتواصل يف جمال العمل االديب و الرتبوي سقط أمحد رضا حوحو، 
  .5"م برصاص العدو1956مارس  29يف 

، المؤسسة الوطنية للفنون و الطبع، وحّدة الرغاية، الجزائر، )و مواقف... و قضايا . ...أعالم(عمر بن قينة، صوت الجزائر في الفكر العربي  - 3  .129، ص)م1980/ه1400(، 2عادل نويهة، معجم أعالم الجزائر من صدر اإلسالم حتى العصر الحاضر، بيروت، لبنان، ط - 2  .م1995، تونس، 03، كتاب رقم 2أحمد رضا حوح، مقدمة نماذج بشرية، ط - 1                                                             
  .454، دار البصائر، الجزائر، ط خاصة، ص10م، ج1962م إلى 1954أبو قاسم سعد هللا، تاريخ الجزائر الثقافي من  - 5  .168عمر بن قينة، مرجع سابق، ص - 4  .168م، ص2012، 2ط
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نالحظ أن حياته كانت حافلة مبحطّات هامة، كّرس خالهلا جمهوداته ليخرج لنا أمجل االعمال يف قوالب عّدة، 
تمع، لذا يعترب من أهم  الذي أجنبتهم اجلزائر، لكن هذا الّنجم الذي   األعالمليعاجل بواسطتها مواضيع هامة يف ا
، و لو كتب له أن يعيش ألضحت أعماله نتاجاً كان يعد بتقدمي منجز سردي مهم للقارئ قد أفل و انطفأ

ريخ    .اجلزائري األدبعظيماً يف 
  : مصادر ثقافته - 1-2

ثر رضا حوح احلديث و خباصة الفرنسي  األدبالقدمية و اجلديدة، فنجد أن  دابآل ولقد تعّددت مشارب 
ء و من أبرزهم " البالغ يف ثقافته األدبّية، حيثالذي ظهر يف عصر النهضة، كان له األثر  أعجب ببعض األد

و  قرأت الفقراء لـ هوجو "فقد اعرتف بتأثره بـ هوجو حينما قال يف مقدمة قّصته الفقراء  1"فكتور هوجو و المارتني
ئسة ُتطالع   2..."ين بني السطور كانت نفسه 

حية  ثر، و جند العديد من النقاط التأثر على  األدبأما من  ثر أّميا  العريب القدمي، فقد قرأ لـ اجلاخظ و 
  .مستوى املوضوعات كالبخل و حّب املال و الّدنيا

لدكتور طه حسني و عّباس حممود العقاد، و "هذا من جهة، أّما أعالم األدب العريب احلديث، فنجده  ثر 
  .3"فأعجب حوحو مبوضوعاته و أسلوبه: ابه محاري قال يلألخّص توفيق احلكيم يف كت

من خالل ما سبق ذكره نكتشف أن هذه الّروافد من اآلداب صقلت شخصيّته، ووجهتها صوب األدب 
  .اإلصالحي و كّونت شخصية أدبية ثقافية مبدعة

  :األدبيةأعماله  - 1-3
عربية و غربية، تكوّنت شخصية أدبية مثقّفة، سامهت نتيجة لثقافته اليت اكتسبها من عّدة روافد قدمية و معاصرة، 

ت األدبية فكانت له أعمال عديدة و متنوعة، فكيف ألديب من طينة حوحو أن  خر يف الكتا بشكل أو 
ل من كل االجناس ليعترب عن فكرة و ما يدور يف خلده، و كتب يف املقالة و املسرح و  يتطرق لنوع واحد بل 

 .سنعرض بعضها مع ذكر أمثلة أعمالهالقّصة و غريها، و 
  

  .64شريط احمد شريط، تطور البنية في القصة الجزائرية المعاصرة، مرجع سابق، ص - 3  .63مرجع نفسه، ص - 2  .63تطور البنيّة الفنّية في القصة الجزائرية المعاصرة، مرجع سابق، ص شريط احمد شريط، - 1                                                             
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 :املقالة -1- 1-3
سلسلة يف امليزان اليت نشرها يف جمّلة البصائر، خواطر حائر، اليت  "هناك مقاالت كثرية ألمحد رضا حوحو منها 

مقالة عبارة عن )" 1956فرباير3(2"كانت يف احللقة الثالة من البصائر أيضاً، و قبل استشهاده نشر يف البصائر
موعة من وع ثقايف  مشر  كان ينوي القيام به بواسطة نشر سلسلة من الكتب حيمل كل كتاب فيها ترمجة و مناذج 

ء و ختّصص حوحو يف املقالة األدبية   .1"الكتاب و األد
  :املسرح -2- 1-3

الّتمثيل سنة للموسيقى و ) مجعية الزهر القسطنطينية(أعطى حوحو املسرح اهتماما كبريا و جتّسد يف إنشائه 
  :، و من أشهر ما نذكر1948
 مسرحية سياسية عاطفية :عنبسة.  
 مسرحية مأساوية :ئعة الورد.  
 مسرحية هزلية :األستاذ  
 مسرحية اجتماعية :دار الشرع أو دار اخلصومة  
 مسرحية تعاجل ما كان يعّج به قصر هارون الّرشيد من صور سلبية و إجيابية :رشيدلابن ا.  
 ء املظهر  2النائب احملرتم الواهم :أد

  : األعمال القّصصية -3- 1-3
لت األعمال القّصصية اهتماما كبريا من قبل االديب رضا حوحو، فأبدع و أقنع لينسج لنا قصصا كثرية  لقد 

  :نذكر منها
 ة املرأة احلجازية1947طبعت يف تونس مبطبعة التليسي سنة  :غادة أم القرى   .م، ّصور فيها معا
 م عاجل فيها عّدة قضا وّظف احلمار للسخرية و التّقريض مبظاهر 1953الّصادرة سنة  :احلكيم مع احلمار

  .الّتخلف و االحنطاط يف السلوك و التفكري

  .170، مرجع سابق، ص)و مواقف... وقضايا ... أعالم (عمر بن قينة، صوت الجزائر في الفكر الحديث  - 2  .454-441ط خاصة، ص، دار البصائر، الجزائر، 10م، ج1962م إلى 1954أبو قاسم سعد هللا، تاريخ الجزائر الثقافي من  - 1                                                             
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 هو العمل املميز من بني أعماله و هو قريب من القّصة الفنّية الّناضجة و هي تتضمن تسع  :صاحبة الوحي
ء املظهر"-5" احلرب"- 4" فتاة أحالمي" -3" شؤومةالقبلة امل"-2" صاحبة الوحي"-1: قصص "        أد

و طبعت يف نطبعة اجلزائرية اإلسالمية " خولة"-9" صديق الشاعر"-8" الفقراء"- 7" جرمية محاة"-6
 1"بقسنطينة

 هي سرية بسريّة تنتمي إىل الشكل القصصي، فيها مقاطع من حياة أشخاص يف قوالب خمتلفة،  :مناذج بشرية
 :و سخرية و تعليقاً يف معايشة الشخصيات و من بني هذه الشخصيات جند و صفا

كري"-5" العم نتيشْ "- 4" العصامي" -3" عائشة"- 2" الشيخ زّروق"-1    2"رجل من الناس"-6 "السِّ
م فضال عن عزفه على بعض 1949سنة " اجلوقة"يضاف إىل هذه األعمال ميله للموسيقى، غذ أسس مجعية 

  .3يف اجلوقة اآلالت املوسيقية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  .455، مرجع سابق، ص10أبو قاسم سعد هللا، تاريخ الجزائر الثقافي، ج - 3  .173، مرجع سابق، ص)و مواقف... وقضايا ... أعالم (عمر بن قينة، صوت الجزائر في الفكر الحديث  - 2  .172-171، مرجع سابق، ص)و مواقف... وقضايا ... أعالم (عمر بن قينة، صوت الجزائر في الفكر الحديث  - 1                                                             
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    :ملخص قصة غادة أم القرى -2
بطلة الرواية، " زكّية"ألمحد رضا حوحو تتجلى شخصية املرأة املضطهدة متمثلة يف فتاة " غادة أّم القرى"يف رواية  

ا األسباب، فضعفت حيلتها، و مل جتد خمرجاً إلنقاذ ابنها من السجن، و من التهمة  و يف أّم مجيل اليت تقطعت 
و مها من أبناء مكة املكرمة، فال تتمكن  "مجيل"و " زكّية"اليت أحلقت به، ذلك أّن قصة حب عاصفة نشأت بني 

لطمعه فيها إلبنه، و هو رجل خبيث ذو جاه و " رؤوف سعد"من الزواج به، بسبب غلبة التقاليد أوّالً، ووشاية 
مة السكر و اإلعتداء جبميل، و أشهد على فعلته شاهدين من أتباعه، شهداً زوراً فأصيبت  " زكّية"مال، فأحلق 

ا إىل اجلنون    .مث ما إثر ذلك و مات مجيل جزعاً يف سجنه... بصدمة عصبية عنيفة أدت 
رة التساؤل حول سيطرة التقاليد و غلبتها، فال تتمكن الفتاة من رؤية خطيبها و ال حمادثته،     و الرواية تتعمد إ

يار، فذهب أهلها و من " ةزكيّ "و ال الرد أو إعالن حبها له، أو ذكر اسم حبيبها، و هذا ما جعل  تصاب 
ا أصيبت مبي من اجلن و أصبحت ال تشتكي من شيء بقدر ما تشتكي من هذه العقاقري و الرقي و  حوهلا إىل أ

ا، فمنذ أصيبت  ا  ً واسعاً للدجالني و " زكية"التعاويذ و البخور اليت يرهقو أصبحت دار سليمان خليل ميدا
ا "السحرة، ضمن قائل ّ ئح إ ا هو مس جن، و مل جتد التمائم العديدة و ال الذ مسحورة، و من املؤكد أن ما 

  ".الكثرية لوالئم اجلن و ملوكهم، و ماذا عسى أن يفعل ملك اجلن أمام سلطان احلب اجلبار
ا إىل شيء قاس من اخليال" زكّية"و لكن البطلة      ، كما ال تنجو من توترها النفسي الذي وقعت فيه و أدى 
يت البطل احلبيب  أشار لك مبعضلتيها تلك، و ال تنجو كما تعود يف الرواية السابقة حني  ا  الكاتب، بل إ

لعبد السالم " مسراء حجازية"بنهاية سعيدة، كما حدث يف رواية  األحداثاملختفي فينقذ احلبيبة املأزومة، و تنفرج 
" ال تقل وداعاً "بعادل إنقاذا هلا، أو زواج زكّية مبحسن يف رواية  هاشم حافظ، حني رأى األهل ضرورة زواج مسراء

  ...لسيف الدين عاشور 
يت " مجيل"فلماذا مل جيعل رضا حوحو من البطل     خذ بعداً عميقاً يف الرواية منقذاً؟ و ملاذا مل  الذي مل 

ت يف جمملها لشخصيات الرواية غري سارة، فيسجن البطل طويًال و ال خيرج إال على خرب وفاة حبيبته؟ و  النها
حة األخرية من الرواية إّال أن مشهد الظلم و هي و إن انتصرت للخري و ألقت برؤوف سعد يف السجن يف الصف

اخليبة و عدم نوال احلظ و إسعاده و سيادة املكر و اخلبث و اخلديعة جعل الرواية أبعد عن التفاؤل، و أقرب إىل 
تمع امللكي  نه مكبل بقسوة املريب رؤوف سعد و مكره، و قسوة التقاليد و جتُربها تصوير ا الذي حتدثت عنه 

تمع و شهوته للمال و "فتاة اليانعة اليت مل تنل حظاً من التعليم و استسالم  على قلب ملصريها املقيد حبكم ا
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ا الشديدة، و  انصياعه إىل ما توحي به العادة، و رمبا جاءت سلبيتها هذه من جهلها و عدم تعلمها، و براء
لرأي يف  ا  هم العامة، و قد تكون حالة اهلستري اليت فشلها يف املشاركة االجتماعية، و اإلسهام مع أسر قضا

أصابتها بعد فجيعتها يف مجيل بعد أن اطمأنت إىل قرب االقرتان به تعبرياً نفسياً وحيداً عن الرفض، رفض انصياع 
تمع و تقبله للموروث من العادات دون تفكري أو تعليل أو دراسة، و رفض ما هي عليه من جهل و إظالم و  ا

القراءة و الكتابة و التعبري عن رأيها و رؤيتها حول ما ميس شخصيتها على األخص من قرارات تتخذها بعد عن 
ا دون أن تنبس ببنت شفة   .أسر

فكانت املظاهر العصبية و فقدان العقل خري ما يعرب عن هذه السوءات و الرتدي، و مبا أن العامل من حوهلا    
ألمر كذلك أن يذهب هذا ن أن حيرتمه ليس عاقًال، فلماذا حتتفظ بعقلها دو  و يفيد منه من حوله؟ فاألوىل 

غالل متعددة من الضغينة و التسلط و املكر و شره و  العقل املقيد مع العقل االجتماعي املكبل هو اآلخر 
تمع فإننا أيضا نعاتبه على إس رافه يف اخلضوع لسائد التقاليد، و إذا كنا نلوم حوحو على ضعف بطلته أمام ا

لسوء املطلق، سوى ما بدا من إنقاذ ألسرة خليل من امللك عبد العزيز آل سعود رمحه -تصوير البيئة احلجازية 
حني اشتكت إليه أم مجيل يف وسط الطريق و أوقفت مسريه، إذ صور أمحد رضا حوحو منطية احلياة  - هللا

تمع للمرأة آنذاك تلك االجتماعية يف مكة قرب منتصف القرن الرابع عشر هجري املاض ي، و محل على رؤية ا
الطبائع، و خضوع النفوس لشهوة املال، و استغالل و استذالل الفقري، فقد توسع يف نقل دقائق احلياة 

رعاً للمأكل و املشرب، و التعليم و العمل، و املعتقدات  و التدين و االجتماعية يف مكة، و قدم لنا وصفاً 
 التمدين، و اخلطوبة و تعليم املرأة، فاملرأة كانت صامتة ال تنطق بل تصفق عند حوحو، و هي اخلرافة، و الرغبة يف

ً بل تتلقى، أو ترغم على قبول خيار األهل و ال تبادر و لكن تتمىن و  ال تشارك بل تسمع، و ال تبدي رأ
ا مسلوبة اإلرادة، منشأة تطمح، و من حوهلا يقودها إىل ما يراد هلا دون أن تبدي قبوًال مطلقاً أو رفض اً بيناً، أل

ا أو تطمع إليه  .على ذلك و مل تتعلم حىت ميكنها متزيق ما يكبلها من رؤى تقليدية أو إبداء رأيها حول ما حييط 
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ينا أن تكون خامتته مسكاً و هذا عن طريق      ها حنن نقف عند آخر حمطة من هذا البحث الذي ار
استخالص أهم النتائج املتوّصل إليها من خالل هذا البحث املتواضع و تتبعنا له مبختلف تفّرعاته، و ميكن إمجال 

يت   :هذه النتائج فيما 
  ا الغربية و العربّية، و مّرت مبراحل عدة حىت نشأت القّصة اجلزائرية متأخرة بعض الشيء عن نظري

وصلت إىل مستوى النضج الفّين، و هنا برزت فئة من الكتّاب سامهوا بشكل كبري يف تشييد صرح 
 .األدب اجلزائري

 بباً يف تطوره، و هذا ما أفرز مل خيتلف األدب اجلزائري على العريب كثرياً، إذ تعرض إىل مؤثرات كانت س
ا األدب اجلزائري  .عديد من القضا و املوضوعات اليت احتفى 

 مثلت قصة غادة أم القرى ألمحد رضا حوحو حتفة فنية إبداعية قاربت إىل حّد بعيد مستوى النضج. 
 سلوب ساخر و  استعمل األديب أمحد رضا حوحو يف قصته غادة أم القرى لغة بسيطة تبشريية ساقها 

 .مشوق و ممتع
  متياز و الدليل على ذلك املظاهر اإلصالحية اليت ضمّنها أمحد رضا حوحو حقاً هو أديب إصالحي 

 .يف عمله اإلبداعي غادة أّم القرى
  سعى أمحد رضا حوحو إىل توجيه و تقمص ثوب الداعية الّناصح و املسلح و املقّوم لالعوجاج الذي

تمع  .يشوب ا
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  :قائمة املصادر و املراجع
 القرآن الكرمي -

  :املصادر -1
  .12ابن منظور، لسان العرب، دار الصادر، بريوت، طبعة جديدة و حمققة، م -1
ملؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، وحدة رغاية، -2 أمحد رضا حوحو، غادة أّم القرى، دار موفع للنشر، طبع 

  .م2001اجلزائر،
، 2عادل نويهي، معجم أعالم اجلزائر من صدر اإلسالم حىت العصر احلاضر، بريوت، ابنان، ط-3

 .م1980/ه1400
 .م2007، 1نواف نصار، املعجم األديب، دار ورد، ط -4

 :ملراجعا -2
 .م2007، 5أبو القاسم سعد هللا، دراسات يف األدب اجلزائري احلديث، دار الّرائد للكتاب، اجلزائر، ط -1
ريخ اجلزائر الثقايف، من  -2 ، اجلزائر، ط ، دار البصائر10م، ج1962م إىل 1954أبو قاسم سعد هللا، 

 .خاصة
، 1إشراف حمّمد بلقايد، عن وزارة الثقافة، طأمحد رضا حوحو، غادة أّم القرى، األنيس السلسلة األدبية،  -3

 ".مقدمة"م، 2009
، ديوالن املطبوعات 1976-1931أمحد طالب، اإللتزام يف القصة اجلزائرية املعاصرة يف الفرتة ما بني  -4

 .اجلامعية، اجلزائر
للنشر و التوزيع، ، دار الغرب "دراسة يف القّصة القصرية اجلزائرية"أمحد طالب، الفاعل يف املنظور السيميائي  -5

 .م2002اجلزائر، ط
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 املذكرة ملخص

 و اإلصالح أعباء و العناء محل إىل اجلزائري األدب يف اإلصالحي اإلجتاه بــــ املوسوم املتواضع البحث ىذا يسمى
 أدبائنا جهود إىل و ، الغاشم الفرنسي اإلحتالل وطأة حتت ترزح فيو اجلزائر كانت حني يف التوجيو و التوعية

 متس اليت غريىا و التقاليد و العادات ىدم من الفرنسي االستعمار أفسده ما إلصالح سعت اليت اجلزائريني
 و العرب عند نشأتو و أصولو و جوانبو بكل حميطني النثري الفن ىذا حول عملنا و بالقصة ابتداءا بالعروبية،

 االجتاه جتسيده و حوحو رضا أمحد عند الفنية الكتابة أساليب من أسلوب على إطالعنا  كذا و الغرب،
 . القرى أم غادة قصة يف اإلصالحي

 و زماهنا و شخصياهتا و عنواهنا راسةبد ذلك و لقصة الفين البناء على التعرف يف كانت الدراسة ىذه بداية و
 رضا أمحد أسلوب و اللغة خصائص على التعرف خالل من ، فيها القصصّية اللغة مجاليات و أحداثها و مكاهنا
 يف اإلصالحي االجتاه مظاىر عن التحدث و قصصّية أعمال و مسرحيات و مقالة من األدبية أعمالو يف حوحو
 منوذجا باعتبارىا. النضج مستوى بعيد حد إىل قاربت إبداعية فنية حتفة تعترب يتال القرى أم قصة أحداث و أفكار

 .اجلزائري األدب يف اإلصالحي للفكر فعليا جتسيدا و حيا

 املفتاحية كلماتال

 .اجلزائري األدب -1
 .اإلصالح -2
 .التيارات -3
 .الغريب األدب -4
 .القصة -5
 .القرى أم غادة -6
 .املرأة -7
 .  الشخصية -8
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