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الحمد هلل الذي ساعدنا على انجاز هذه المذكرة وأنار لنا 
 دربنا ووفقنا في مهمتنا العلمية.

نتقدم بخالص الشطر والتقدير واالحترام إلى األستاذ 
الوهاب بن دحان" الذي لم يبخل علينا  الدكتور  "عبد

 بوقته وتوجيهاته القيمة طيلة انجاز هذه المذكرة. 

كما نوجه الشكر الجزيل إلى جميع أعضاء اللجنة الذين 
 لمناقشة هذا العمل العلمي.تشرفنا بقبولهم 

وال يفوتنا أن نتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من لم يبخل 
ألساتذة واإلداريين بقسم علينا ولو بابتسامة. إلى كل ا

 اللغة واألدب العربي.
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 أ
 

  :مقدمة
شملت الحركة النقدية في الجزائـر مراحـل اتسـمت بـالركود والخمـود مـن جهـةه ومـن جهـة  

بــالنمو والتطــور. هــذا األىيــر أدو إلــى سهــور اقتبــاف أدبيــة تم لــت فــي الروايــة  ثانيــة تميــز 
ـــادين باعتبارهـــا مســـار  ـــع المي ـــذله فـــن الق ـــة نهويـــا شـــمل جمي ـــة والق ـــةه فشـــهد ب والخطاب
انطــ ا األدبــاء والنقــاد. فكــان ذلــه البدايــة بدراســة نشــاة الق ــة وتاريخهــا وتطورهــا إلــى جانــ  

ك ــر ممــا كــان فــي المرحلــة الســابقةه فبــدأ  االتجاهــا  الجديــدة لنقــد االهتمــام بالقيمــة الفنيــة أ
الق ة والرواية فـي مطلـع السـبعينا  بـالجزائره وذلـه بعـد أعمـا  ق  ـية ألبـي القاسـم "سـعد 
هللا" و"عبــد هللا الرجبــي" و" عبــد المالــه مرتــان" و"عمــر بــن قينــة"ه إلــى جانــ  مجموعــة مــن 

ـــا  "زهـــور ونيســـي"ه " ال ـــد بـــن الق اصـــين أم  ـــد الحمي ـــي ىـــ ح"ه "أحمـــد منـــور"ه " عب جي ل
بدوقة"ه الطاهر وطار"ه ويمكن اعتبار هذه األسماء من الشخ يا  البـارزة فـي مجـا  الق ـة 

 وما يمكن أن نطلق عليه بنقد الق ة بالذا .

ولعل "عمر بن قينة" من الشخ يا  التي لعبت دورا هاما في دراسة الق ة وهـو أديـ   
كــاديمي ولمعرفتــه أك ــر قمنــا بــهدراذ ســيرته الذاتيــة فــي ملحــق  ىــر الدراســة جزائــريه وباحــ  أ

وهــذا مــا أدو بنــا إلــى اىتيــار كتابــة دراســا  فــي الق ــة الجزائريــة االق ــيرة والطويلــة . الــذي 
طــرم مــن ى لــه مجموعــة مــن قضــايا عبــر نمــاذذ ق  ــية ألبــرز الق اصــين  نــذا ه ر بــة 

را بالقضــــايا الحيويــــة التــــي تتطلــــ  الــــدرف والبحـــــ  منــــه فــــي معايشــــة هــــذا اإلنتــــاذ ر ه عـــــام
والمناقشة. مما جعل الباب مفتوحا أمام الباح  لتاليف العديد من المؤلفا ه ومنها هـذا البـاب 
 الذي هو موجه لجميع المستويا  ىاصة للط ب والباح ين ألىذ نظرة شاملة عن المسار
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  فـي تلـه الفتـرةه ممـا يجعلنـا نطـرم الق  يه إلى جانـ  التطـرا ألهـم القضـايا التـي سهـر  
 اإلشكا  التالي:

 ما هي أهم القضايا التي عالجها الناقد "عمر بن قينة" في كتابة دراسا  الق ة لجزائرية؟  -

 كيف كان منهج معالجته لهذه القضايا النقدية؟ -

 واإلجابة عن هذا التساؤ  اتبعنا الخطة التالية: 

ـــة للكتـــاب مقدمـــة وثـــ   ف ـــو  وىاتمـــة  وملحـــقه حيـــ  ى  ـــنا الف ـــل األو  بطاقـــة فني
وتناولنـا ييـه الوصــخ الخـارجي للكتــاب والبنـاء الــداىلي للكتـابه أمــا الف ـل ال ــاني فقـد تناولنــا 
ييــه ملخــص مضــامين الكتــابه والف ــل ال الــ  واألىيــر عنــون بمناقشــة الكتــاب وتناولنــا ييــه 

اقشـة لمضـمون الكتـاب والهـد  مـن تـاليف مضمون الكتاب ولغة الكتاب وأسـلوبه ومنهجـه ومن
الكتــاب. أمــا الخاتمــة فقــد احتــو  نتــائج البحــ ه وأىيــرا ملحــق لســيرة الذاتيــة للمؤلــخه ونظـــرا 
لطبيعة الدراسة فقد راعينا أن يكون المنهج المتبع موافقا لها حتى تتحقق األهـدا  المرجـوة أال 

 وهو المنهج الوصفي التحليلي.

ســاعدتنا فــي الدراســة أولهــا هــو كتــاب دراســا  الق ــة الجزائريــة  ومــن أهــم المراجــع التــي 
 للدكتور "عمر بن قينة" وعدة كت  يمكن إجمالها في مجموعة من المراجع من بينها:

"عبد هللا ركيبي": األوراف في الشعر العربي ودراسا  أىرو "حميـدا  سـكجوب": ا اتجاهـا  
فــي الروايــة العربيـــة  وأيضــا اعتمــدنا علـــى نقــد الق ــة فــي الجزائـــر  و"فــائق محمــد": دراســـا  

 بعض المواقع االلكترونية.

ومــن ال ــعوبا  التــي واجهتنــا فــي انجــاز هــذه الدراســة فــي مقــدمتها الخل يــة المعرييــة لــم  
تكــــن بالقــــدر الــــوافيه حيــــ  لــــم تــــتمكن مــــن التعمــــق فــــي هــــذه الدراســــةه كمــــا لــــم نجــــد مراجــــع 

رين ولم نجـد  راؤهـم ييـهه وال ننسـى سـرو  مـا متخ  ة في نقد هذا الكتاب من قبل نقاد  ى



 مقدمة  

 ج
 

بعد الجائحة التـي قل ـت مـن فـرح االلتقـاء بالمشـر ه ونتمنـى أن تكـون هـذه الدراسـة شـايية 
 ووايية لجميع جوان  البح .  

 

    

  

   



 

 
 

 

 

 

 الوصف الخارجي للكتاب الول:املبحث           

 

  البناء الداخلي للكتاب  املبحث الثاني:ّّّّّّّّ
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 الوصف الخارجي للكتاب:أوال:  
 :عنوان الكتاب 

البد أن أو  ما ي اد  اهتمامنا في الكتاب هو عنوانهه بغض النظـر فـي الجوانـ   
األىرو وبغض النظر عن المؤلخ نفسهه لذا فهنه من الضروري التعريف بـالعنوان وتحليـل 

 الم طلحا  الواردة ييه.
وعنـــوان الكتـــاب المـــراد دراســـته والتعريـــف بـــه فـــي هـــذا العمـــل هـــو دراســـا  الق ـــة  

الجزائرية االق يرة والطويلـة  يتكـون مـن مفهـومين الق ـة االق ـيرة والروايـة ب ـفة ىاصـة 
 ة الجزائرية ب فة عامة.والق 
يمكن تعريف الق ة بانها نص أدبي تدور أحـداثها حـو  حـد  رئيسـي وأحـد يسـرده  

 1 ارئ أن يتذكر كافة شخ يا  الق ة.عدد قليل من الشخ يا ه ويستطيع الق
وهي فن من الفنون الن ريـة األدبيـة لـه م محـه الفنيـة المتميـزة فتقـوم بت ـوير جانـ   

مـــاه أو موقـــخ مـــا يشـــكل مكشـــخه وكانـــت بـــدايا  سهورهـــا فـــي مـــن جوانـــ  حيـــاة شـــخص 
منت خ القرن التاسع عشره ليست مجرد ق ة تقع في صـفحا  ق ئـله بـل هـي لـون مـن 

 2 وألوان األدب الحدي ه وله ى ائص ومميزا  شكلية معينة. 
 للق ة أنواع من بينها الق ة الق يرة والطويلة االرواية .

واحــدا فــي وقــت واحــد وزمــان واحــده قــد يكــون أقــل مــن فالق ــة الق ــيرة تم ــل حــدثا  
  3ساعةه وهي حدي ة العهد والظهور. 

والق ـــة الطويلـــة أو الروايـــة تعـــر  علـــى أنهـــا ق ـــة ن ريـــة تمتـــاز بـــالطو  والتعقيـــد.  
وتعتبــــر شــــك  مبــــدعا للتعامــــل مــــع التجربــــة اإلنســــانيةه وتتكــــون مــــن سلســــلة مت ــــلة مــــن 

 1واسع. الشخاح في بيةة محددة يمن إطار األحدا  ترتكز على مجموعة من األ
                                                           

 إبراهيم شهاب. بين الق ة األدبية والق ة ال ح ية. 1
www. Mahamedra beea. Net. Retrieved 12. 6. 2019. 

 .01ح.  ه القاهرةه اد.  .2و الم ريةه ط.فن الق ة الق يرةه مكتبة األنجلرشاد رشدي:  2
  .02رشاد رشدي: فن الق ة الق يرةه ح. المرجع السابق.  3
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تعــد الروايــة أطــو  أنــواع الق ــص الخياليــة الن ريــة فــي األدب الحــدي ه فهــي تعتبــر  
ق ــــة طويلــــة ت ــــخ الشخ ــــيا  واألحــــدا  ويتــــراوم عــــدد الكلمــــا  فــــي الروايــــة حــــوالي 

كلمـــةه ولـــيس بالضـــرورة أن تقـــرأ الروايـــة فـــي جلســـة واحـــدةه حيـــ  تمتـــاز الروايـــة  50000
  والــروابا الفرةيــةه التــي تجعــل المحتــوو باحتوائهــا علــى العديــد مــن الشخ ــيا  والســما

أك ــر تعقيــدا مــن األنــواع األدبيــة األىــرو. يمكــن أن تغطــي الروايــة أيضــا فتــرة زمنيــة طويلــة 
تمتــد بعــض الروايــا  لعــدة أجيــا ه علــى عكــس الق ــة الق ــيرةه ويمكــن تقســيم الروايــة إلــى 

ـــواع  ـــى أن ـــدا ه وت ـــنيف الروايـــا  إل ـــى مجل مختلفـــة م ـــل ف ـــو  وفـــي بعـــض األحيـــان إل
الروايا  التي تتحـد  عـن الطبيعـة الخارقـةه وروايـا  اإلثـارة والخيـا  والرومانسـية والغربيـة 

 2وغيرها من األنواع المختلفة. 
الق ة الجزائرية جزء من الق ة العربية تتدىل فيها االىت   والتنوع الشـيء الـذي 

ن إبـــداعا  واىـــت   فـــي جعـــل مـــن متنهـــا وســـياقها اللســـاني متنوعـــاه وغنيـــا بمـــا حملتـــه مـــ
الموايــيع. لقــد بــدأ  الق ــة الجزائريــة بقيــام بــدورها فــي المجتمــعه وذلــه مــن ىــ   رصــد 

 الواقع فيها ومحاولة إص حهه وتتبع مسارهه وصراعا  شعبه وإيديولوجياته.
  

ترجع بداية سهور الق ـة حسـ  "عمـر بـن قينـة" "الق ـة الجزائريـة الفنيـة النايـجة ىاصـة 
ــم الــذي طالمــا 1954باللغــة العربيــةه قــد ولــد  مــع ال ــورة الجزائريــة  ه ألن ال ــورة كانــت حل

 3رواد النفوف واعتمل في األفةدة". 

االسـتعمار  ن حظ كما وردنا أن الكتابا  النايجة الق ـة الجزائريـة بـدأ  فـي زمـن 
الفرنســيه وذلــه بظهــور المقــاال  الق  ــيةه وال ــور الق  ــية بهيــافة إلــى الق ــص 

                                                                                                                                                                                
 .92. ح. 1987فائق محمد: دراسا  في الرواية العربيةه دار الشبيبةه للنشر والتوزيعه  1
 .93المرجع نفسة. فائق محمد. ح. 2
ه 2دراسا  في الق ة الجزائرية االق يرة والطويلة ه شركة دار األمـة للطباعـة والنشـر والتوزيـعه ط.د. عمر بن قينة:  3

 .20. ح.2009
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الموجهــة للقــراء لكــي تكــون لهــم ىل يــةه لــذله االســتعمار الغاشــم الــذي حــاو  عــز  الجزائــر 
عــن العــالم العربــيه وقطــع جــذورها وانتمائهــا بعــد الســمام بــدىو  المنشــورا  العربيــة علــى 

 م حقةه بل وسجن وقتل رموز العربية واألدب.الجزائر ومطاردة و 

تعتبــر الق ــة الجزائريــة وايــحا لمــا مــر  بــه ســرو  قــاهرة لــم يكــن بهمكــان الق ــة  
الجزائريـــة أن تولـــد وتنمـــو نمـــوا طبيعيـــا فـــي بلـــد صـــ  ييـــه االســـتعمار علـــى اللغـــة العربيـــة 

ضــاء عليهــا... وال قافــة العربيــة كــل مــا فــي جعبتــه مــن وســائل الضــغا والقهــر لمحوهــا والق
  1 تتع ر الق ة في نشاتها وتطورها. لهذا كان طبيعيا أن

 الواجهة األمامية والخلفية للكتاب:
ثبــت اســم الكتــاب علــى الغــ   نســبة ل ــاحبه فتربــع اســم الكاتــ  "عمــر بــن قينــة"  

أعلى الغ   داللـة تعنـى بـان لـه عـزة نفـس ور بـة فـي إثباتـه لنفسـهه ويحقـق ملكيـة األدبيـة 
والفكريــة علــى عملــهه وقــد كتــ  بخــا متوســا أقــل ســمكا مــن ىــا العنــوان الــذي كتــ  بخــا 
غلـيظ وتموقــع وســا الغــ   وعنــون بدراســا  فـي الق ــة الجزائريــة. بخــا الرقعــة "هــو ىــا 
عربي سـهل يتميـز بالسـرعة فـي الكتابـة يجمـع فـي حروفـه بـين القـوة والجمـا  فـي  ن واحـد. 

ضـيفة باسـت ناء األدبـاء القر نيـة. وهـو مـن الخطـوط المعتـادة ال يهتم بتشكيله إال في حدود ال
 2. حروفه مطموسة عدا الفاء والقا " التي تكت  في معظم الدو  العربيةه وجميع

كتـــ  اســـم المؤلـــخ وعنـــوان الكتـــاب بـــاللون األســـود ملـــه األلـــوان يرمـــز إلـــى األناقـــة  
إتقـــان عملـــه بكفـــاءة عاليـــة واىتيـــار الكاتـــ  لهـــذا اللـــون يـــد  علـــى ثقتـــه الكبيـــرة وحبـــه فـــي 

واهتمامـــه بالتفاصـــيل الدليقـــة التـــي زاد  مـــن تميـــز دراســـته فـــي هـــذا الكتـــاب. مغلـــخ تغليفـــا 
عاديا زين بالوان مميزة بدرجا  متعددة وهي اللون األىضر وهو مـن األلـوان الفرةيـة التـي 

                                                           
عبـــد هللا الركيبـــي: األوراف فـــي الشـــعر العربـــي ودراســـا  أىـــروه الشـــركة الوطنيـــة للنشـــر والتوزيـــعه اد.ط ه الجزائـــره  1

 .143ح.  .1982
 
. ح. 2001في المسند إلى الحدي ه منشورا  اتحاد الكتاب العربيه دمشقه  د. أحمد سرحانه رحلة الخا العربي 2
42. 
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ـــتنـــتج عـــن دمـــج لـــونين: وهمـــا األزرا واألصـــفر. ويـــوحي األىضـــر إلـــى ا د لشـــعور بالتجدي
واللون البرتقالي هو مزيج من اللونين األحمر واألصفره وهما لونـان مـن 1 والحرية والس م.

رتبا بــالخريف  ألــوان الطبيعــةه يشــير اللــون البرتقــالي مشــاعر الحمــاف واإلثــارة والــد ء ويــ
وهـــو علـــى حســـ  يبـــدو فـــي الكتـــاب لـــون غـــروب الشـــمس المشـــرقة. 2 ولـــون أوراا الشـــجر.

  القليـــل مـــن اللـــون البنـــي واألصـــفر وكانـــه ي ـــور شـــكل لك بـــان وسهـــر أيضـــا علـــى الغـــ 
رمليـــة وأىيـــرا اللـــون األزرا وأحـــ  األلـــوان كونـــه لـــون الطبيعـــةه أي لـــون الســـماء والبحـــار 
 والمحيطا . له تاثير إيجابي على العقـل والجسـم يسـتخدم األزرا رمـزا للتقـوو واإلىـ ح.

3 
بهتقان وصـور ييـه لوحـة فنيـة جذابـة  ن حظ مما ذكرناه أن الكات  قد صمم الغ   

 تد  على الطبيعة وعلى شاطئ البحر قبل غروب الشمس.
يحــوي كتــاب " دراســا  فــي الق ــة الجزائريــة الطويلــة والق ــيرة للــدكتور" عمــر بــن  

عـــــن شـــــركة دار األمـــــة للطباعـــــة والنشـــــر والتوزيـــــع" ح.  2012قينـــــة" الـــــذي صـــــدر فـــــي 
صــفحة مــن حجــم متوســا بمقيــاف  270ضــمن الجزائــره ت 1612. بــرذ الكيفــان 109ب.
 سم ىطة صفحاته بيضاء بخا عربي ف يح. 15سم في  25

 البناء الداخلي للكتاب:ثانيا: 
  :مقدمة الكتاب 

وفق الناقد الدكتور "عمر بن قينة" فـي عريـه لمقدمـة كتابـه المعنـون "بدراسـا  فـي  
مليــة النقــد واإلبــداعه وذلــه فيهــا ع ناقشــتالق ــة الجزائريــة الق ــيرة والطويلــةه وذلــه ألنــه 

وايــح فــي قولــه علــى ســبيل الم ــا  " قــد صــبحت بعــض األعمــا  الق  ــية... فــي بعــض 

                                                           
 . اد.  ..www. From 3arabi. Comالموقع االلكتروني  1
 .نفسهالمرجع  2
 المرجع نفسه. 3
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ا علــى حســاب القــارئ يــحية األوقــا  دعايــة صــاىبة باســم النقــد واألدب أو علــى همســتهم
     2 الشريف من صدا قارئه وصافاه... "وأيضا قوله" والناقد 1. التضليل"
يق ــــد الــــدكتور "عمــــر بــــن قينــــة" فــــي قولــــه باألعمــــا  الق  ــــية الروايــــة والمســــرم  

والق ـــة الق ـــيرة ويويـــح أنـــه بعـــض النقـــاد أو مـــا ســـماهم بالـــدعاة يقومـــون بهعطـــاء لهـــذه 
جـاء  باسـم النقـد  والخـداعاألعما  صورة غالبا ما تكـون دليقـةه وهـي صـورة هـدفها اإلثـارة 

 حقيقية للنقد واألدب وم دقاتهماه والناقد يرو ذله.    واألدبه أي أنهم يشوهون ال ورة ال

وقد عرن في المقدمة أيضا المنهج النقديه الذي لـم يحـدد ييـه إتبـاع لمـنهج معـين  
نظر االىـت   القضـايا المقـاال ه ذلـه فـي قولـه" وإذا كنـت ال أزعـم لهـذه المقـاال  منهجـا 

 3. موحدا لطبيعتها واىت   الظرو  في كتباتها"
ولم يختر "عمر بن قينة" هذه المقاال  عشوائيةه إنما اىتارهـا عـن ق ـده وذلـه مـن ىـ   
معايشـته للواقـع وانطــ ا الكتـاب مــن تجـاربهم ورأيـاهم الفكريــة فاسـتند بــذله إلصـدار أحكــام 

 .اإلنتاذىاصة من رؤيته لهذا 
 :فصوله وعناوينه 
والطويلــةه وهــو ةبــارة الكتــاب ةبــارة عــن مجموعــة مــن النمــاذذ الق  ــية الق ــيرة  

عــن ف ــلين عــالج الف ــل األو  فــي الق ــة الق ــيرة وهــي دراســة لمجموعــة مــن الق ــص 
لكتــاب جزائــريين اعتمــد ييــه علــى تلخــيص مضــمون الق ــة ثــم اســتخ ح بعــض النتــائج.  
كمــا أنــه ى ــص ييــه نقــد لمجموعــة مــن النمــاذذ الق  ــية الق ــيرة. وقــد تضــمن الف ــل 

 وقد عنون كتالي: مبح  13األو  ث ثة عشر 
 المسار النضالي في الق ة الجزائرية. -1
 الطرم في ال داع بين المضامين واألسلوب التناو  الفني. -2

                                                           
 . 13بن قينةه دراسا  في الق ة الجزاريةه ح  1
 .13المرجع نفسه. ح.  2
 .11المرجع نفسه. ح.  3
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 تجدد الحد  في المغترب وعفوية التناو  إلدانة الحقد والعن رية. -3
 فلتذب الحدود وليرتفع صو  الشعوب. -4
 الرؤية االجتماةية في دائرة العلم والعواصخ. -5
 الغربة بين الخيبة والياف في اإلبحار بسفينة المجهو . -6
 الشهداء الذين لم يعودوا. -7
 حين تعيش الخفاييش على التدليل بهشعارا . -8
 في دار ال  ثة.   -9
 الشبح األسطوري. -10
 اىتبار الحق والح  والس م. -11
 الرؤية والتناو  في لحظة انسجام. -12
 1 .الرحلة إلى الشما  -13

أمــا الف ــل ال ــاني فكــان فــي دراســة الروايــة وعالجهــا بــنفس طريقــة الق ــة الق ــيرة 
ونقد لمجموعة من الروايا  ألدباء وكتاب أم ـا  أبـو العيـد دودوه أحمـد منـوره عبـد الحميـد 
بــن هدوقــةه جميلــة زينــره مولــود فرعــونه ... مولــود عاشــوره محمــد بــن إبــراهيمه إلــى غيــر 

 مباح  وقد عنون كالتالي:  06ت ذله. وقد تضمن هذا الف ل س
 موقع حكاية العشاا في الح  واالشتياا بين المقامة... والرواية .... والمسرحية. -1
 الدروب الوعرة في بعدها التاريخي واالجتماعي والنفسي. -2
 رواية ريح الجنوب بين التغيير االجتماعي واألداة الفنية. -3
ســــــة حـــــرة برؤيـــــة الواقعيــــــة االشـــــتراكية وم مــــــح المعالجـــــة الروائيـــــة فــــــي يوميـــــا  مدر  -4

 الرومانسية ال ورية.
 العن ر الوطني في لقاء في الريف. -5
   1انت ار اإلدارة في  ىر موسم للعن .  -6

                                                           
 .270 -269د. بن قينة عمره دراسا  في الق ة الجزائريةه ح.  1
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رغم أن دراسة الناقـد تـاتي مـوجزةه مخت ـرة فـي حجمهـا ركـز انتفائـه للنمـاذذه فهنهـا  
ســليم والفهــم العميــق واإلدرا  الجيــده إلــى ثريــة بالتفاصــيل واالجتهــاد المبنــى علــى الــذوا ال

جانــ  أنــه متوايــعا فــي طرحــه القضــايا فكانــت هــذه النمــاذذ الق  ــية تعبيــرا عــن الفتــرة 
التــي أال إليهــا المجتمــع الجزائــري فكانــت بدايــة كتابــة انط قــا مــن المســار النضــالي للق ــة 

 الجزائرية إلى عرن ألهم الق ص التي سهر  في تله الحقبة.
    :خاتمة الكتاب 

تعد ىاتمة الكتاب من األمور المهمـة فـي كتابـة بحـ  مكتمـله وهـي تعطـي ال ـورة  
العامــة عــن مويــوع البحــ ه ونــذكر القـــارئ بمضــامينه مــن ىــ   مراجعــة وســرد األفكـــار 

 والحجج الرئيسية ب ورة بسيطة وموجهة.
كتابـــة الســـابقة وهـــي ةبـــارة عـــن قســـم نهـــائي يتضـــمن األفكـــار والمفـــاهيم الختاميـــة لل 

 والخاتمة تختم محتوو الكتاب.
وقد الحظنا من ى   إط عنا على كتاب دراسا  فـي الق ـة الجزائريـة الق ـيرة والطويلـة 
للــدكتور "عمــر بــن قينــة" أن الكتــاب لــم يــدرذ ىاتمــة تحــدد حوصــلة لمجهــود البح ــي وتفــتح 

أن يكون ىاتمـةه إال أن  أفق أمام الباح  ليطرا األسةلة التي طرحها المؤلخ ييما يفترن
الكات  عد  عن ذلـه ولـم يـذكر الخاتمـة ال فـي النهايـة بح ـه وال فـي نهايـةه أي ف ـل ممـا 
 يجعل القارئ يبذ  جهد مضاعخ االستنتاذ الممكن استخ صها من هذا العمل العلمي.

 
 :مصادر ومراجع الكتاب 

والمقـاال  والدراسـا  تعد قائمة م ادر ومراجع البح  العلمي مجموعة من الكتـ   
ـــــخ  األكاديميـــــة والوثـــــائق التـــــي يعتمـــــد عليهـــــا الباحـــــ  ىـــــ   بح ـــــه. ويســـــتقي منهـــــا مختل
المعلومـا  التـي تخـدم بح ـه. إنهـا مجموعـة الوثــائق التـي تـوفر للباحـ  المـادة العلميـة التــي 
يتاسس عليها بح هه ف  يستقيم أي بح  إال إذا تـوفر  لديـه مجموعـة هامـة مـن الم ـادر 
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لمراجــع التــي تقــوم عليهــا دراســتهه ونظــرا ألهميــة المويــوع الــذي يتمحــور حولــه الكتــاب. وا
وهو دراسا  الق ة الجزائرية الق يرة والطويلة. وتعدد مويـوعاته ومحتوياتـه فقـد اسـتعمل 
الكاتــ  مجموعــة معتبــرة مــن الم ــادر والمراجــع العربيــة التــي لهــا بعــد أدبــي وبعــد تــاريخي 

 وفني.
دراذ الكات  م ادر ومراجع كتابه في قائمة وترتيبها في نهايـة كتـاب. ونظرا لعدم إ 

وذله بسب  ىطئ منهجي ىاصة في دراسا  األكاديمية ووفقا لذله قمنا نحن بهدراذ تلـه 
 الم ادر والمراجع في قائمة وهي كالتالي:

ر أبـو حكاية العشاا في الح  واالشتيااه محمد بن إبراهيمه تحقيـق وتقـديم أسـتاذ الـدكتو  -
 .1977القاسم سعد هللا. نشر الشركة الوطنية للنشر والتوزيع: الجزائره 

الشـــركة الوطنيـــة للنشـــر  2الــدروب الـــوعرة مولـــود فرعـــون. ترجمـــة حنيفـــي بـــن ةيســـى. ط -
 .1967والتوزيع: 

جـــروم فــــي الليـــل الشــــتاء. عمـــر بــــن قينـــة. الشــــركة الوطنيـــة للنشــــر والتوزيـــع. الجزائــــره  -
1981. 
 .1979حمد منور. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع: الجزائره ال داع أل -
 .1980تحت الجسر المعلق. ع مان سعدي. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع: الجزائره  -
 .1980التراب مسرحية أبو العيد دودو. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع: الجزائره  -
 للنشر والتوزيع: تونس. دىان من قلبي. الطاهر وطار. الشركة الوطنية -
 .1962الطعنا . الطاهر وطار. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع: الجزائره  -
 .1979على الشاطئ األحر. زهور ونيسي. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع: الجزائر  -
 .1980. مطابع الحزب الجزائره 2الشهداء يعودون هذا األسبوع. الطاهر وطار. ط -
. 1. عبــد الحميــد بــن هدوقــة. الشــركة الوطنيــة للنشــر والتوزيــع: الجزائــره طريــح الجنــوب -

 بدون تاريخ.
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الزلــزا . الطــاهر وطــار. الشــركة الوطنيــة للنشــر والتوزيــع باشــترا  مــع دار العلــم للم يــين. 
 .1974. بيرو : لبنانه 1ط
 .1980لقاء في الريف. حسان الجي لي. البح  قسنطينة الجزائره  -
ــــاا - ــــوطني  المي  ــــوي ال ــــوطني م ــــلحة الطباعــــة للمعهــــد الترب ــــر ال ــــوطني جبهــــة التحري ال

 .1976الجزائريه 
 ىــر موســم العنــ . مولــود عاشــور.  : أحمــد منــور. الشــركة الوطنيــة للنشــر والتوزيــع:  -

 .1981الجزائره 
 * جرائد: 

 .03/01/1981جريدة الشع . نقد ق ة األسبوع. عمر بن قينة.  -
 .5392. عدد. 20/12/1980زنير جميلة. جريدة الشع .  -
ســنة  26وقفـة مـع كاتـ  ياسـين فـي محمـد ىـذ حقيبتــه عمـر بـن قينـة. مجلـة ألـوان عـدد  -

1976. 
هــذه الم ــادر والمراجــع التــي اعتمــد عليهــا الــدكتور عمــر بــن قينــة فــي تــاليف كتابــه  
 وبنائه.
 :فهرس الموضوعات    
تويـــيح محتويـــا  الكتـــاب بطريقـــة الفهـــرف هـــو وســـيلة عـــر  منـــذ ع ـــور قديمـــة ل 
  1منظمة. 
والجــدير بالــذكر أن الفهــرف يوجــد إمــا فــي أو  الكتــاب أو  ىــره وفــي كلتــا الحــالتين  

يجـــ  أن يضـــم الفهـــرف كـــل المـــواد الـــواردة داىـــل الكتـــابه ويجـــ  أن يـــتم كتابتهـــا بطريقـــة 
 2 ا  الموجودة يمن مويوعا  الكتاب.متسلسلة م ل التسلسل المويوع

                                                           
 ..http// www. Edarabia. Comموقع الكتروني  1
 .01/11/2018ثم التحرير بتاريخ:    .http// www. Edarabia. Comموقع الكتروني 2
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رذ الــدكتور عمــر بــن قينــة الفهــرف فــي  ىــر الكتــابه وال بــد أنــه عنــد ليامــه بــالفهرف وقـد أد
فــي بدايــة ويــع  مجموعــة مــن العنــاوين الرئيســية والعنــاوين الفرةيــة مــع مراعاتــه أن يكــون 
كل عنوان مقابـل لـه رقـم ال ـفحة الخاصـة داىـل الكتـابه وهـذا شـمل الكتـاب كلـه مـن أو  

رف ابتدأ  فهرف الكتاب بههداء وفواصـل ومقدمـة مـن صفحة إلى  ىر صفحة. وككل فها
 الطبعة ال انية ومقدمة الطبعة األولىه وقد رقمت بالترتي  كالتالي.

 05اإلهداء .......................................................................  -
 07...................فواصل ..................................................... -
 09مقدمة الطبعة ال انية ........................................................... -
 09مقدمة الطبعة األولى ........................................................... -

وابتـــدأ  وقـــد قســـم الفهـــرف إلـــى ف ـــلين عنـــون الف ـــل األو  فـــي الق ـــة الق ـــيرة  
  وعنـــون الف ـــل ال ـــاني فـــي الروايـــة 167     إلـــى ال ـــفحة ا17فهرســـته مـــن ال ـــفحة ا

  علــى حســ  العنــاوين الفرةيــة 239  إلــى ال ــفحة ا175وابتــدأ  فهرســته مــن ال ــفحة ا
 لكل ف ل.

لم يحتوي الفهرف على ىاتمةه وال على قائمة الم ادر والمراجع. وذله لعدم إدراذ 
 لهما في كتابه.الكات  عمر بن قينة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       الكتابملخص مضامين             الفصل الثاني                                     

16 
 

 ملخص الفصل األول: في القصة.أوال: 
 :المسار النضالي في القصة الجزائرية 

يعرن "عمر بن قينة" في هذا الجزء المسار النضالي في الق ة الجزائريةه ييطلق  
الــــذي ترجــــع أصــــوله إلــــى بــــذله بدايــــة األدب ونشــــاته وربــــا هــــذا األدب بمعانــــاة المجتمــــع 

االستعمار وهيمنته على المجتمع. وهذا ساهم في بروز الق ة التي كان لها دورا بارزا فـي 
ـــوطني بمفهومـــه العـــام فتحـــد  عـــن النضـــا  فـــي الق ـــة  مناهضـــة االســـتعمار والنضـــا  ال

 الجزائريةه حي  قسمه على ث   جها  بلغة ال راع السياسي والعسكري.
 ـــــــــــــــــــ يتم ل فيها وجه ال راع مع االستعمار وأذنابه.الجبهة األولى ــ -1
 الجهة ال انية ــــــــــــــــــــــــــ نضا  اتجاه االنتكاسيين واالنتهازيين على المستوو المحلي. -2
الق ــة الجهـة ال ال ـة ـــــــــــــــــــــــــ النضـا  فـي ىضــم القضـايا العربيـة المشـتركة وقـد تفاعلـت  -3

الجزائريــة مــع كــل هــذه العناصــر تفــاع  قويــا والتــي تــاتي فــي مقــدمتها المواجهــة ل ســتعمار 
الفرنسي مما أدو بذله إلى بروز أعما  ق  ية انعكست ييه نتائج الحملة الفرنسية وأو  
عمل ق  ي كان ا حكاية العشاا في الح  واالشتياا  لمحمد بن إبراهيمه التي عكسـت 

ت تتعــرن لهـا بنيــة المجتمــع الجزائــري والظـرو  القاســية التــي ترتبــت عــن الهـزة التــي شــرع
وجــود االســتعماره يــرو عمــر بــن قينــة أن بدايــة الق ــة الجزائريــة الفنيــة النايــجة ىاصــة 

ه ألن ال ـــورة كانـــت الحلـــم العـــذب 1954باللغـــة العربيـــة قـــد ولـــد  مـــع ال ـــورة الجزائريـــة فـــي 
دة. وقــد بــد  تلــه اإلرهاصــا  األولــى تطلعــا لل ــورة الــذي طالمــا راود النفــوف واعتمــل األفةــ

 .من ى   أعما  ق  ية ك يرة في مقدمتهاه أعما  محمد دي  وروايته
االبيـــت الكبيـــر  التـــي تـــدين االســـتعمار وتحـــرن علـــى ال ـــورة مـــن ىـــ   ت ـــوير البـــؤف  

وااليــــطهاد والحرمــــان فــــي المجتمــــعه كمــــا تجســــد فــــي ادار الســــبيطاره التــــي كانــــت مــــ   
 1نسحاا اإلنسان الجزائري ويناه. ال

                                                           
 .21- 18د. بن قينة عمره دراسا  في الق ة الجزائريةه ح.  1
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اهتم الناقد بالجان  التطبيقي من ى   ن وح سهر  في تله الفترة وكيف أثـر   
في األدي  والمجتمع التطبيقي من ى   ن وح سهر  في تله الفتـرة. واىتـار ن ـوح 
ألدباء أم ا : أحمد منـوره عبـد الحميـد بـن هدوفـةه جميلـة زنيـره جي لـي ىـ حه الطـاهر 

ــــد دودوه الطــــاهر رغــــرو  ــــداره العيــــد بــــن وطــــاره أبــــو العبي ر. م ــــطفى فاســــيه محمــــد حي
عروســا  فقــد كانــت دراســته لــبعض النمــاذذ الق  ــية دراســة اتجــاه الق ــة والق اصــين 
والق ـــــص التـــــي تتضـــــمن بعـــــض االتجاهـــــا  منهـــــا المجموعـــــة الق  ـــــية ألحمـــــد منـــــور 
"ال ـــداع" التــــي تجلـــت فيهــــا م مــــح االتجـــاه اإلنســــاني فتبعتهــــا حســـ  الترتيــــ  الت ــــنيفي 

ه ليـــرو إلـــى مـــدو اســـتطاع الكاتـــ  الســـمو باداتـــه الفنيـــة فـــي ت ـــوير المضـــامين الفهرســـي
الوطنية واالجتماةية واإلنسانية. ولم تكن دراسته متوقعة على ق ة واحدة فقـاه وإنمـا تتبـع 
كــل ق ــص المجموعــةه إذ تجــده يركــز علــى تلخــيص كــل ق ــة مــع تفســير مســتوو التعبيــر 

 ــــية األم ق ــــة عــــودة "األم" ترمــــز إلــــى الــــذي تحملــــه كــــل شخ ــــيةه بحيــــ  رأو أن شخ
العروبـــة التـــي احتضـــنها الريـــف الجزائـــريه والتـــي كانـــت تحـــت ســـرو  القهـــر االســـتعماري 
وبقيـــة تقاســــي أثنــــاء االحـــت   حزنــــا دفينــــا وفســـر تــــوزع أبنــــاء هـــذه األم بتمــــزا الجزائــــريين 

قلب تـــان مـــن اللغـــوي. أمـــا العجريـــة فقـــد فســـرها بفرنســـا وحضـــارتهاه أمـــا شخ ـــية فـــي ق ـــة  
شــعير" فهــي تجســد معانــاة المــواطن الريفــي فــي الجزائــر إبــان االحــت   الفرنســي الجزائــري 

 للجزائر الذي سلبت منه أريه وبقي يعاني أمام جبرو  المستعمر المتفطرف. 
أمـــا الشخ ـــية فـــي ق ـــة "الـــذي " كمـــا يـــرو هـــو ت ـــور حيـــاة اإلنســـان فـــي تشـــرده  

كــ ب فــي األكــله إال أن الناقــد يــرو طــرم هــذا ومعاناتــه. بحيــ  لــم يظفــر حتــى بن ــي  ال
المويـــوع اإلنســـاني فـــي هـــذه الق ـــة كـــان ذا  صـــيغة مباشـــرةه وييـــه افتعـــا  للموقـــخ مـــن 
الحياة ومن المجتمع الذي بدا غيـر طبيعـي فـي رفضـه إلطعـامه فـم جـائع تشـوا إلـى مـ ذه 

ياكــل فقــا.  فــي الســجنه حيــ  يضــمن الطعــامه كــان الهــم الوحيــد للبطــل فــي هــذه الحيــاة أن
أمــا الشخ ــية فــي تــذكرة الســينماه فهــي تجســد حســ  ت ــوره صــورة اإلنســان فــي فشــله فــي 
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قهر ر باتهه وصور اإلنسان الذي يتشهين بكل شيء في سـبيل الوصـو  إلـى غايتـهه فهـذه 
الشخ ــية تم لــت فــي شخ ــية ســعيد المتمــرد االنفعــالي الــذي بــاع حــداءه بــدينارين ليــوفر 

للخــذ ألنــه وفــر ثمــن التــذكرة بربــع  حكــيية زميلــه جلــو  " الــذي ثمــن الســينماه وفــي شخ ــ
كيلو من اللحم عنـدما تركـه أبـوه فـي الـدكان وأىفـاه عنـه" ويشـير الناقـد إلـى ق ـة "ال ـداع" 
تبرز مظاهرا " تعتبر عارا في حين القطره ىاصـة عنـدما يكـون اسـم القطـر مرتبطـا بـال ورة 

 1  معالجتها لظاهرة البغي السري". ه من ى والجدية والقيم الدينية واإلنسانيةه وذل
وبنفس المنهجية يدرف ناقد بقية الق ص محاوال من ى لها التوسـيع مـن الـدالال   

االجتماةية إلى لدالال  إنسـانية مـع تركيـز علـى التجـارب الذاتيـة العاط يـة التـي هـي سـمة 
ديــة والجماةيــة وأيــة ذلــه أساســية اتســم بهــا االتجــاه اإلنســاني الــذي ت ــهر ييــه المعــالم الفر 

هـــي إبـــراز ألهـــم المميـــزا  التـــي تميـــز  بهـــا ق ـــة "المجنـــون" أهمهـــا أنهـــا تويـــح الجانـــ  
العـــاطفي الخــــالص وعاط يــــة الحــــ  وعذاباتــــه والطــــرم الحــــاد للمعانــــاة الماحقــــة تجــــاه سلــــم 

 الطبيعة وسلم اإلنسان.
 :الطرح في... )الصداع( ... بين المضامين ... وأسلوب التناول 

ـــى أن ق ـــة ال ـــداع تبـــرز مظـــاهرا تعتبـــر عـــارا فـــي جبـــين القطـــره ي  شـــير الناقـــد إل
ىاصة عندما يكون اسم القطر مرتبطـا بـال ورة والجديـة والقـيم الدينيـة واإلنسـانيةه وذلـه مـن 

 2  معالجتها لظاهرة البغي السري. ى 
وبــــنفس المنهجيــــة يــــدرف ناقــــدنا بقيــــة الق ــــص محــــاوال مــــن ى لهــــا التوســــيع مــــن  

الدالال  االجتماةيـة إلـى دالال  إنسـانية مـع تركيـز علـى التجـارب الذاتيـة العاط يـةه التـي 
هي سمة أساسية اتسم بهـا االتجـاه اإلنسـاني الـذي تن ـهر ييـه المعـالم الفرديـة والجماةيـةه 

لمميــزا  التــي تميــز  بهــا ق ــة المجنونــةه أهمهــا أنهــا تويــيح وأيــة ذلــه هــي إبــرازه ألهــم ا
                                                           

 .2011حميدا  مسكجوب: اتجاها  نقد الق ة في الجزائره دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع. د.طه الجزائره  1
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والطــرم الحــاد للمعانــاة الماحقــة اتجــاه  وعذاباتــهالجانــ  العــاطفي الخــالص وعاط يــة الحــ  
 سلم الطبيعة وسلم اإلنسان.

ولـــــم يقت ـــــر "عمـــــر بـــــن قينـــــة" فـــــي نقـــــد هـــــذه المجموعـــــة الق  ـــــية علـــــى تحليـــــل  
هــذا كلــه بهرائــه وأحكامــه الفنيــة وك يــرا مــا كــان يشــير مضــامينها فحســ ه وإنمــا كــان يــراد  

إلــــى بعــــض الهنــــا  الفنيــــة واألىطــــاء فــــي التراكيــــ  اللغويــــةه أو فــــي القوالــــ  الفنيــــة. فقــــد 
اســتظهرنا ذلــه مــن ىــ   مــا ســجله علــى ق ــة " اجتيــاز ىــا مــوريس" بانهــا أشــبه بتحقيــق 

يه بـل أنـه نفـى تمامـا أن صحفي جـاء علـى شـكل مـذكرا  راةيـا فيهـا الكاتـ  التـدرذ الزمـان
يكتــ  ق ــة ال بــد لهــا مــن االرتــداء الزمنــيه ألن التــدرذ الزمــاني. بــل أنــه نســبي تمامــا أن 
يكت  ق ة يعنـي فنـا يـمن هـذه المقولـة يشـير الناقـد إلـى فكـرة مؤداهـا أن الق ـة البـد لهـا 

م الكاتـ  من االرتداء الزمني ألن التدرذ الزمني يؤدي بها إلى نفي شكل الق ة. فحين يقـد
في سياا السرد أحيانا صورا للمايي يي ل الحاير بالمايـي ويتـذكر ويتامـل ... هفهنـه 
يهد  إلى الكشخ عن الكيان النفسي للشخ يا ه ويساعد بذله تم يل الحركة الق  ـية 

 وب  النشاط في أحداثها ولماذا انتقى هذا تحولت الق ة إلى شكل مذكرا .
ذ  عند ناقدنا اهتمامـا كبيـراه إذ أكـد علـى أهميـة ولعل ق ة الشكل والمضمون فاتخ

الشكل في االرتفاع بمستوو المضمون والحفـا  علـى بعـده اإلنسـانيه كمـا أنكـر علـى دعـاة 
 اتجاه الفت للفن دعابتهم إلى تسخير الفن األغران الدعائية الخاصة.

فحــــرح فــــي دراســــة لمجموعــــة "ال ــــداع" ألحمــــد منــــور علــــى االهتمــــام بالمضــــمون 
ساني وال ـياغة الفنيـةه أو تحقيـق الـربا بـين الـربا بـين المضـمون الق  ـيه وأمـوا  اإلن

التعبيــر حتــى يعــر  إلــى أي حــد اســتطاع الكاتــ  الســمو باداتــه الفنيــة لتكــون فــي مســتوو 
ســـرا المويـــوع ال ـــوري الـــوطنيه أو فـــي مســـتوو الطبيعـــة ذا  الم مـــح الدراميـــة للقضـــايا 

 االجتماةية والعاط ية.
 دث في )المغترب( وعقوبة التناول ... إلدانة الحقد والعنصرية:تجدد الح 
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القضـــايا التـــي اشـــتهر  الناقـــد مويـــوع الهجـــرة ففـــي معالجتـــه ركـــز علـــى تجـــدد  مـــن 
الحد  من ى   ق ة "المغترب" التي تتركز فكرتهـا حولهـا نهايـة مغتـرب عمـل حتـى وفـر 

ته ليلقــي فـي النهايــة العنــ  مـا يقــيم بـه تجــارةه حيــ  يعطـي العامــل عرقـهه بــل شــبابه وصـح
والمقته بل االيطهاد والل وصية وسوء الم يره وهذا مـا جسـدته شخ ـية المولـود. إال 
أن الناقد يرو أن طرم هذا المويوع االجتماعيه هو تله العفوية الشديدة في التعبيـر عـن 
ية المشاعر المولـود وهـي عفويـة طبعـت الق ـة كلهـا مـن أولهـا إلـى  ىرهـا اتسـمت بالسـطح

 في التناو  والمباشرة السديدة لل ياغة في السرد والت وير.
فيــرو أن مويــوع الق ــة عــاده لكنــه صــالح أصــ  ألن يكــون عمــ  دراميــا مــؤثرا بحســن  

االستيعاب للتجربة والتفاعل مـع الموقـخ نفسـيا وحضـاريا حولـه الكاتـ  إلـى مويـوع بسـيا 
  1ة والتكرار المخل. ن ال يغ الجاهز في تناو  عفوية جعل المويوع يةن م

ومـــن ىـــ   كـــل هـــذا يحـــاو  الناقـــد معالجـــة هـــذه الق ـــص باســـتظهار الواقـــع الـــذي  
تعكسه. ومن الوايح أن عناية ناقدنا تبدو من ى   تركيزه في عنايته بالمضمون والشـكل 

  أي إلى أي مدو ارتقى بالمستوو الفنياإلى جان  المستوو الفني 
الناقـد تفـاع  كبيـرا مـع هـذه الق ـص ألن القـاح رصـد إلى جانـ  ذلـه فقـد تفاعـل  

ـــى غيـــر ذلـــه. ففـــي هـــذه الق ـــة "الشـــهداء  فيهـــا رؤيتـــه مـــن منظـــور اجتمـــاعي وسياســـي إل
يعودون هـذا األسـبوع" وهـي ذا  وقـع ىـاح دون شـه فـي نفـس الكاتـ ه يرجـع الناقـد ذلـه 

تــ ه فركــز الناقــد إلــى موقــع الخ وصــية والذاتيــة أيضــا التــي انطلــق منهــا الكاتــ  منهــا الكا
دراســـته فـــي هـــذه المجموعـــة علـــى ق ـــتين همـــا: " الشـــهداء دون هـــذا األســـلوب" وقـــد جســـد 
القــاح رؤيتــه السياســية واالجتماةيــة أساســاه أمــا "الشــاعرة الناشــةة والرســام الكبيــر"ه فهــي 
رؤيـــة ثقاييـــة واجتماةيـــة أيضـــا. لكـــن فـــي ك همـــا الطـــرم المباشـــر مـــن ىـــ   ركـــام لغـــوي 

ية ودروسا اجتماةيةه حي  يرو الناقد أن الواقعية قد تجسـد  أك ـر فـي ق ـة وىطابة منبر 
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الشاعر الناشةة وهي واقعية ذا  صيغة فطوغرايية تتسم بالبرود كتبهـا المؤلـخ حسـ  رأي 
 الناقد في الفترة الذهبية.

فالناقــد يــرو أن طــرم هــذين المويــوعين لــم يرقــى فيهــا الكاتــ  إلــى المســتوو الفنــي  
ن الكات  جسد فيها ذاتية وطنية معـاه لكـن شـاء  هـذه الذاتيـة والوطنيـة علـى المطلوبه أل

حـــد ســـواء اإلحـــاء والتوجيـــه فـــي الطـــرمه والمباشـــرة فـــي العـــرن والتحليـــله بـــل شـــان هـــذا 
اإلدعــاء والعفويــة والمباشــرة فــي العــرن فــاهتز  ليمتــه فــي الق ــتين وشــرعت تنشــا صــفة 

ب االســته كي لملــئ فــراي وترجيــه وقــت أىــرو ســمها مــا شــةته فهــي ال ــخ ب ــفا  األد
األمــر الــذي ينتهــي عــادة بالفنــان إلــى ســقوط فــي االبتــذا  والعجــ  والزهــو مــن جهــة أىــروه 
وهــو مــن طبيعــة المــراهقين فــي األدب والفــن والعلــم أيضــاه وهــو مــا كنــا ننتظــر انتقــاءه علــى 

    1ي تجربة طويلة في الق ة الق يرة. قلم ذ
 وت الشعوب:فلتزل الحدود وليرتفع ص 

 21/ 5330شـــع  فـــي عـــدد. االهـــو جـــزء مـــن ق ـــة األســـبوع التـــي نشـــرتها جريـــدة  
  لألخ الكات  "عبد الحميد بن هدوفة" تحت عنوان "حلم ال يف".   1980ديسمبر 

يرو الناقد "عمر بن قينة" أن الكات  منطلقه من الواقع ومن رؤية إصـ حية توجيهيـة تبقـى 
رؤياها السياسية واالجتماةية تطرم طموحـا إلـى مسـتقبل ويـيئ الق ة واقعية طموحة في 

ـــة تطـــرم طموحـــا إلـــى مســـتقبل وحـــه فـــي رؤياهـــا الللمغـــرب العربـــي طم سياســـية واالجتماةي
 وييئ للمغرب العربي.

تدور أحا  الق ة حو  عالم زوجين ال ارخ بالحمق والتفاهةه بـل ال يمنـع فـي أن  
مــن أســالي  الخــداع والتحايــل علــى القــانون وإهــدار يــردد مــن ى لهــا مــا يشــبع فــي المناســبة 

العملـــة الوطنيـــة فـــي ســـبيل "العملـــة ال ـــعبة" التـــي ينبغـــي أن تـــوفر حتـــى بعـــد الخـــروذ مـــن 
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الـوطن. ييـاتي التفكيـر فـي التزويـد الكـافي بـالبنزينه بـل حمـل االحتيـاط الكـافيه وكـذا حمــل 
 1الطعام. 
أ في معظمـه أقـرب إلـى تجسـيد مهمـة ويرو الناقد "عمر بن قينة" أن جهد الكات  بد 

باح  اجتماعي ميداني في فريق متخ ص لدراسة ساهرة مـن قربـه إلـى مهمـة فنـان يرتفـع 
ك يــرا بمســتوو عملــه فيتخــذ مــن الواقــع منطلقــه إلطــ ا زوابــع مــن النــور تعلــن البــديله ولــم 

الهـا فـي على المعنـى هـي وأم  االزوجة يتلمس الكات  أي بديله بل شجع البطل األساسي 
ولــم ين ــ  أي كمــين فــي أي منعــرذ  2حيــ  يســر لهــا التوفيــق فــي الرحلــة.  نفــس الطريــقه

فتشـــوقت ســـعيدة مطمةنـــة تحـــت أمرهـــا ســـائق مخـــدومه وعـــاد  رايـــية متبختـــرة لـــتعلن فـــي 
األىريـــا  إلـــى الســـفر اقتنـــاء وأبهـــةه وزيفـــا ومظهريـــةه وهـــو مـــا يشـــعرنا بـــان الكاتـــ  يكتـــ  

تـه وشـوائبهه ويسـجل الفكـرة كمـا تـرد علـى ذهنـه جـاهزة دون أن الحد  كمـا يعرفـه بكـل تنبؤا
ه يجعله يخرذ من ذله كله بخلق جديد سويه مكتمـل النضـج كيميائييدىل ذله في مخبر 
    ية القاح ويعلن أشياء في القراء. والتكوين يحمل رؤ 

 :)الرؤية االجتماعية في )دائرة العلم والعواطف 
"جميلــــة زنيــــر" عريــــتها باســــلوب الطريقــــة  هــــي ق ــــة ق ــــيرة مــــن تــــاليف القاصــــة 

ــــدأتها بــــبعض الظــــواهر الســــلبية المتفشــــية فــــي مكاتــــ  اإلدارا  العامــــة م ــــل  التقليديــــة. ابت
 اإلبطاء في انجاز الوثائقه كالجنسية وشهادة مي د.

ومــا كــان علــى "نعيمــة" بطلــت الق ــة التــي تبحــ  عــن عمــل لتعيــل أســرتهاه حيــ   
أن ذهبــت تجــو  اإلدارا  بح ــا عــن الوسيفــةه غيــر أنهــا فــي  كونــت الملــخ ورقــة بورقــة إلــى

كــل مــرة ت ــد بــالرفض فقبلــت بمســتخلفة بــالمركز الهــاتفي بــرغم أنهــا تحمــل شــهادة تؤهلهــا 
 ألحسن منه.
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وأثناء عملها في هذا المركـز تعريـت لعـدة مضـايقا  مـن قبـل رئـيس المركـز الـذي  
  لـــه بـــالرفض واشـــتكت للنقابـــة كـــان يســـتغل الموسفـــا  ل ـــالحهه غيـــر أن "نعيمـــة" ت ـــد

وتضــــامنت معهــــا ورييقتهــــا فــــي العمــــله فقــــام رئــــيس القســــم بترقيتهــــا وتحويلهــــا مــــن غرفــــة 
المكالما  إلى األمانة العامةه غير أنها لم تنتبه إلى أنهـا سـتدفع حياتهـا ثمنـا لهـذه الترليـة. 

هـــا بهمضـــاء إذ تـــتمكن المرالبـــة المتواطةـــة مـــع رئـــيس المركـــزه وبعـــض العـــام   فـــي إقناع
وثيقة تبرئ رئيس المركز من التهمة المنسوبة إليهه وحد  ذله. ولما اجتمع مجلـس النقابـة 
أدان بعنــخ ت ــر  "نعيمــة"ه كمــا أعلــن األمــين العــام للنقابــة ف ــلها مــن وسيفتهــا وإرســا  
نســـخة مـــن المحضـــر إلـــى جميـــع اإلدارا ه وانتهـــى بهـــا األمـــر إلـــى االنحـــرا  بعـــد طردهـــا 

جرحـت "جميلـة زنيـر" هـذه الق ـة مـن بـاب  1جـاد عمـل  ىـر إلعالـة أسـرتها. فـي إيوالفشل 
ق ة المرأة فـي المجتمـع ومعاناتهـاه حيـ  عـاد  فـي ق ـتها لت ـور المقالـ  البيروقراطيـة 
والطبخــا  النايــجة علــى المراحــل المكتبيــة ون ــ  الفخــاخ وتغطيــة الحفــر بالح ــر فــي 

علـم تعـاني المـرأة وتـدفع الطيبـة ثمنـا باهظـا فـي  الزوايا لإليقـا  بالطيبـة والبـراءة. وفـي ذلـه
الحيــاة فــي صــور أنــاف يتمســكون باأللفــة والمــودة  يملــؤون  يعــج بال عالــ  والــذئاب البشــرية

وبهـذا تطـرم لنـا 2الظاهرة وتحج  أنيـابهم شـفا  مطاطيـة وتسـتر مخـالبهم قفـازا  حريريـة. 
 الكاتبة إبعادا مختلفة تجسد فيها العن ر االجتماعي.

 بة.... بين الخيبة والبأس في )اإلبحار بسفينة مجهولة(:غر ال 
وهـي   الشـع اة "اإلبحـار بسـفينة المجهولـة" لجي لـي ىـ ح المنشـورة بجريـدة ق ـ 

إحـــدو ق ـــص المجموعـــة "ىريـــف رجـــل المدينـــة" تقـــوم بالبطولـــة فيهـــا فتـــاة فـــي السادســـة 
والعشرين من عمرهاه فقد  أباها ولم يبقى لها غيـر أمهـاه فواجهـت الحيـاة عابسـة متهجمـة 
وأطــام بهمالهــا كــل الرجــا  الــذين عــرفتهم ممــن يجــتن فــيهم يــذي  الجليــد فــي الــنفسه فكــانوا 
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فــي الــنفس تتجاهلهــا وتنكــر مشــاعرها. فنفضــت  إشــباعا لحاجــة، نــاني  أنفــعاالبــاح ين عــن 
يدها من الح  والمسـتقبل الويـيئه وتخلـت لـذله حتـى عـن زينتهـا التـي لـم تجلـ  لهـا قلبـا 

ا  جمــة بعــد كبيــرا يعضــدها فــي الحيــاة ويحبهــا حبــا متكامــل العناصــر "تخلــت عــن احتياطــ
الق ــة رؤيــة فكريــة لطبيعــة الع قــة تســجد للناقــد مــن ىــ   هــذه  1 .تعاقــ  حمــ   اليــاف

بين الرجل والمرأة فـي المجتمـع يتطـور بسـرعة لكنـه تطـور لـم يكـن دائمـا نحـو األفضـله بـل 
 هو تطور م حوب بالع را  في كل المستويا .

   :الشهداء الذين لن يعودوا 
لقــد تفاعــل الناقــد تفــاع  كبيــرا مــع هــذه الق ــص ألن القــاح رصــد فيهــا رؤيتــه مــن  
اجتماعي وسياسيه إلى غير ذلهه ففي هذه الق ة "الشهداء يعودون هذا األسـبوع" منظور 

وهــــي ذا  وقــــع ىــــاح مــــن دون شــــه فــــي نفــــس الكاتــــ ه يرجــــع الناقــــد ذلــــه غلــــى موقــــع 
الخ وصية الذاتية أيضا التي أنطلق منها الكات ه فركز الناقد دراسـته فـي هـذه المجموعـة 

بوع" وقــــد جســــد القــــاح رؤيتــــه السياســــية علــــى ق ــــتين هــــي "الشــــهداء يعــــودون هــــذا األســــ
واالجتماةية أساساه أمـا " الشـاعرة الناشـةة" و" الرسـام الكبيـر" فهـي رؤيـة ثقاييـة واجتماةيـة 
أيضـــا. لكـــن فـــي ك همـــا الطـــرم المباشـــر مـــن ىـــ   ركـــام لغـــوي وىطابـــه منبريـــة ودروف 

ة الناشـةةه وهـي اجتماةيةه حي  يرو الناقد أن الواقعيـة قـد تجسـد  أك ـر فـي ق ـة الشـاعر 
واقعيـــة ذا  صـــيغة فوتوغراييـــة تتســـم بـــالبراءة كتبهـــا المؤلـــخ حســـ  رأي الناقـــد فـــي الفتـــرة 

 الذهبية.
فالمويوع حس  الناقد أص  مبتذ ه فـ  سـيرة ذاتيـة رطبـة لذيـذةه وال هـو اعترافـا   

 18امباشــرة محببــة بقــد مــا هــو تجميــع أو ترليــع لمشــاعر شــتىه حــاو  الكاتــ  صــبها فــي 
النضـــالي انط قـــا مـــن العنـــوان  االدعـــاءالنضـــالي يبـــرز  االدعـــاء ه بـــل إلـــى جانـــ  صـــفحة

الك يرة المخلة والحشو اللفظي الزائد والشروم غير  االستطرادا الضخمه ومما شان الق ة 
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الضرورية تماماه ليرو الناقد مـن ىـ   ذلـه أن الق ـة أشـبه بتغطيـة إع ميـةه داللـة علـى 
 ب المباشر وليس أدب النضا .أن الكات  استعمل أد

ومـــن جهــــة أىـــرو فــــهن المباشـــرة لــــيس بالضـــرورة جســــرا للواقعيـــة فالق ــــة الواقعيــــة  
الخالـــدة النايـــجة مـــا نســـجت مـــن الواقـــع فـــي تناقضـــاته وايـــطراباته بقـــدر مـــا تعمـــل علـــى 
تركيبيه وغربلته لبناء وحدة منسجمةه فت  ية من الشوائ  والزوائـد فـي م ـفاة الفـن برؤيـة 

ودون امتطــاء ت ــ ية الحســاب فــي  وادعــاءذة تنــدد بحالــة أو تبشــر بقضــية دون صــرام نافــ
بعــض المســتويا  بالشــعارا  التــي قــد يــنجح ىبــراء اإلعــ ن فــي صــفتها مؤقتــا للتــاثير فــي 
النـافه لكنـه نجـام مؤقـت مرهـون بحقيقتهـا علــى مسـتوو التجربـة أو الممارسـةه لـذا فـهن مــا 

ممــا يويــح أن الكاتــ  لــم يرقــى للمســتوو  1 . واإلشــهار اإلعــ ناينبــذه الفــن هــو أســلوب 
 الفني المطلوب.

كما يعرن الناقد في تفسير كلمة الشهداءه ألنهـا تعبيـر عـن أسـماء ك يـرة تمـوذ فـي  
األفةــدة وال ــدور وتعتمــل فــي األذهــان ب ــور مختلفــةه لكــن اســم الشــهداء كلمــة كبيــرة فــي 

يــــر مــــن الــــرؤو واالهتمامــــا ه وهــــي رمــــز محتواهــــا مــــؤثرة فــــي جرســــها ونبرتهــــا متســــعة بك 
الســـبيل للعـــزة والكرامـــة  للتضـــحية والفـــداء ومـــذكرا  الـــذا  فـــي ســـبيل ال ـــالح العـــام وهـــي

 2الوطنية. 
 :حين تعيش الخفافيش على التدليل .... وبالشعارات 

الق ة من تاليف "أبو العيد دودو" جاء  تحت عنوان " معدن الكلمة" بطـل الق ـة  
"أبــي ال ــعدة" الــذي اهتــدو إلــى طريــق المجــد المزيــف بفعــل ن ــيحة صــديقه وزميلــه "أبــي 
عجينة"ه الذي ن حه بنسخ محايرا  أساتذتهم الذين قدموا العهد به فيهـا ونشـرهاه ليكـون 

ونجحـت العمليـة بالنســبة إلـى "أبـي صــعدة". كمـا نجــح   يرفضـه فريــاااسـم فـي ديــن الفكـر 
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صديقه " أبـو عجينـة" فـي تسـلق سـلم المجـد الـوسيفي حتـى وصـل إلـى مركـز مرمـوا يحتـل 
مكتبـــا فـــي الطـــابق الســـابع تقـــوم دونـــه "ســـكرتيرة" أنيقـــة المظهـــر وال ـــو  متميـــزة بالســـلو  

  واألى ا. 
مرئيـة فــي حيـاة فةــة ىاصـةه قلــي   يـرو الناقـد "بــن قينـة" أن الق ــة بهـا زاويــة ى يفـة 

ما يـتفطن إليهـا الـبعضه وإن لـم تغـ  علـى  ىـرينه يطيـ  لهـا السـطو علـى أفكارهـاه لـيس 
مـــن أجـــل ليمـــة معينـــةه وإنمـــا " فريـــا" تســـربا الســـم مزيـــف وصـــوال إلـــى مـــهرب ربمـــا كانـــت 
ة متباينــة منهــا مــا هــو مــادي ومنهــا مــا هــو معنــويه لكنهــا فــي كــل ســرو  تخــدم الشخ ــي

 1تي تريد فرن اسم لها بالقوة. ال
  :)في )دار الثالثة 

صـــدر  مجموعـــة "دار ال  ثـــة" الق  ـــية لألســـتاذ "أبـــو العيـــد دودو" عـــن الشـــركة  
الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائره وقد حملـت المجموعـة اسـم "دار ال  ثـة". وهـو عنـوان فـي 

اه وهي ال تعنـي ث ثيـا... الوقت نفسه إلحدو ق ص المجموعة للق ة ما قبل األىيرة فيه
لكنها إشعارا  اسمها في اسم للعبة شـعبية تـدعى "دار ال  ثـة" بطلهـا طفـل يـدعى "سـعيدا" 
ي فه الكات  ييقو  " عندما رجع وجد ابن ىالته أبا ىميس قـد انضـم إلـى جماعـة يتسـلون 

لــــى مرتفــــع إلــــى جانــــ  المقهــــى بلعبتــــه " دار ال  ثــــة" وجلــــس بيــــنهم فــــوا ح ــــير نشــــر ع
 2يتفرذ".
دعمت هذه المجموعة مكانة النتاذ الق  ي الجزائـري كمـا ونوعـاه فـابرز  مرحلـة  

ــــذله لظهــــور جوانــــ  مــــن الحبكــــة فــــي الحــــد   ــــة الق  ــــية فســــاهمت ب فــــي تطــــور التقني
والمويوع ألنها عبـر  فـي مجموعهـا عـن أجـواء مسـتمدة مـن حيـاة النـاف وهمومهـاه عـالج 

أن يكــون أقــرب فــي إحساســه إلــى أبطالــه ليتــيح لهــم  الكاتــ  مويــوعاتها بــوعي وهــم محــاوال
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التحـــر  بحريــــة ورفـــق وتلقائيــــة فتتلــــون األجـــواء وتختلــــخ م مــــح الشخ ـــيا  فــــي ســــموها 
 وانحطاطها في ىب ها ومكرها أو بساطتها وطيبتها.

    :الشبح األسطوري المقيت ... المنهزم 
فــي ق ــة "الطــاهر زعــرور" "المايــي والغربــة وأشــياء أىــرو" التــي نشــر  فــي ركــن  

اق ـــة األســـبوع  معالجـــة ألحـــد االنعكاســـا  ذا  الطـــابع االجتمـــاعي والسياســـي وال قـــافي 
المترتبــة فــي الوجــود الفرنســي وثقافتــه فــي الجزائــر فــي جوانــ ه أمــا الجانــ  ا ىــر ييكســ  

لفتـــرة مـــا بعـــد االســـتق   الحـــت   اللغـــة الوطنيـــة بغضـــا مـــن ىيبـــة األمـــل الـــوطني الطمـــوم 
مكانتها الطبيعية في الموقع الذي كانت تحتلـه لغـة المسـتعمره فالغربـة فـي عمومياتهـا ذا  
وجهـين غربــة جســمية وروحيـة للبطــل وأبيــه معــاه أمـا األشــياء األىــرو فهـي بعــض مــن أثــار 

يحقــد عليهــا ال ــديق الفرنســيه  االســتعمار الفرنســي فــي الجزائــر وع قــة بالنازيــة التــي كــان
وكـــذا اللغـــة وع قتهـــا بالشخ ـــية. أمـــا المايـــي فهـــو ذلـــه الشـــبح األســـطوري الـــذي كانـــت 

 1اء مقيم ال يقوو على الفكا  منه. في يراوة وبعن تجلد البطل قسوته
 :اغتيال الحق والحب والسالم 

" تحــت تنــاو  الناقــد " عمــر بــن قينــة" فــي هــذا الجــزء ق ــة لكاتــ  "م ــطفى فاســي 
عنوان "النوارف البيضاء" تدور أحدا  الق ة هنا حو  الفتاة ال غيرة المـدعوة "نـورة" التـي 
دفعــت حياتهــا ثمــن للطهــر والبــراءة فــي ع ــر الــذئاب واالســتعمار. وقــد فقــد  أباهــا وأمهــا 

 التي انتزعت منها الحياةه هذه األسرة السعيدة ال غيرة التي اغتيلت.
يــة تم لــت فــي ال ــورة التحريريــةه مــا جعلــت الق اصــين تعتبــر ق ــة نــورة ق ــة وطن 

ــــة فــــي  ــــألرن العربي ــــائج االحــــت   ال ــــهيوني ل محــــور الدراســــة. ويطــــرم الكاتــــ  فيهــــا نت
المحتشـــدا  والتجمعـــا  الشـــعبية تحـــت المرالبـــة العســـكرية االســـتعمار يطـــرم بـــذله واقعيـــة 

فـي الـزمنه لكنهـا  تشرب الحد  وتغزله حس  ما امتزجت عناصره فـي نفسـه بخفـة ال تمتـد
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ة بــين المايــي تســتدرجه مركبــا عبــر الــذكرو وال ــورة والمشــاعر المعتلــة فــي نفــس ال ــغير 
  1والحاير والمستقبل. 

   :)الرؤية والتناول في ) لحظة انسجام 
" فـــي لحظـــة انســـجام" األخ محمـــد حيـــدار التـــي نشـــرها االشـــع   فـــي ركـــن ق ـــة   

األسبوع حالـة مـن حـاال  العزلـة والوحـدةه حيـ  يتـام للبطـل مجـا  لإلسـترداء فـي الحـدي  
مــع الــنفسه وهــو مــا حــد  للفتــاة بطلــة الق ــة فــي لحظــة انســجامها مــع نفســها وذكرياتهــا 

يهـــا المشـــاعر واألحاســـيس مكونـــة مـــن الـــرؤو و المهـــا وأمالهـــا بيـــد أنهـــا لحظـــة ازدحمـــت ف
الخاصــة واألىيلــة المختلفــة. لكنهــا ال تبــين كانمــا همهــا فــي ذلــه جمــالي تــدأب فــي البحــ  

 2 عن تجسيد في شيء ما دون أن تفلح في الوصو  إلى ذله.
تبين في الق ة عملية أال وهي تامل في تامل مـن ىـ   اللغـة التـي ال تف ـح عـن  

بقــــدر مــــا تحــــاو  مجــــرد محاولــــة. نقــــل أبعــــاد مــــا ييــــه لكنــــه نقــــل مفهــــم نتــــائج ذلــــه التامــــل 
بااليطراب والضـبابية ال تعبيـرا عـن عمـق فنـي أو توغـل فكـري فـي أعمـاا الـنفس البشـرية 

      3ويبابيها. بقدر ما هو أيضا تعبير عن يعخ تله الرؤو التاملية 
 :الرحلة إلى الشمال 

بـن عـروفه حملـت تجاربـه األولـى فـي تعتبر جزء من أو  مجموعة ق  ية للعيـد  
 تعامله مع الق ة الق يرة إنتاجا وقد استلهم فيها جوان  من طفولته.

الق ة ةبارة عن محاولة لبلورة إحسـاف اتجـاه المدينـة مويـوع الق ـة انطلـق منهـا  
مشــوار الرحلــة إلــى الشــما ه حيــ  الحركــة والنــور والرفاهيــة تــر  البطــل مدينتــه مستســلمة 

غم بعض من الحـ  فـي نفسـه لهـذه المدينـة فقـد بـدا سـعيدا بهمالـه التـي لـم ينعفهـا لقدرها. ور 
ـــه كلمـــا أوغـــل فـــي ســـيره ســـاد فـــي الق ـــة الســـرد  ـــذي كـــان يتراجـــع مـــن ذهن ـــرا الواقـــع ال ك ي
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والوصــخ وبــدا العنــوان أك ــر إغــراء بنســبة وهــو عنــوان مشــع بــاس   كبيــرة تســتدرذ م مــح 
 رومانسية وأىرو أسطورية.  

ملخاااص الفصااال الثااااني: فاااي الرواياااة موقاااع ... ) حباياااة العشاااا  فاااي الحاااب ثانياااا: 
 واالشتيا ( بين المقامة ... والرواية ... والقصة الشعبية...

هي ق ة شـغلت الناقـد فـي تلـه الفتـرة إبـان سهورهـا مـن حيـ  الت ـنيفه وقـد اهـتم  
ة الجوانـ  سياسـياه بها إلى جان  اهتمامه ببـاقي الروايـا  لمـا تحملـه مـن أبعـاد ثريـة مختلفـ

اجتماةيـــــاه تاريخيـــــاه نفســـــيا وحضـــــارياه والتــــــي نشـــــطت فيهـــــا شخ ـــــيا  مختلفـــــة أهمهــــــا 
شخ ــيتان رئيســيتان همــا البطــل األو  اابــن ملــه ه أو ااألميــر م ــطفى  وشــقيقته " زهــرة 
األنــس. ويـــاتي بعـــدها احســن نـــديم  البطـــل األو  " وبـــن الملــه" وىفاشـــه وىريـــف ال ـــيف 

صاح  الحدي  والشبح العطار التاجر الذي قـام بـدور الوسـاطةه وغيـرهم جاريتا زهرة قا " 
 1الق ة التي احتدمت فيها المشاعر". من أشخاح مختلفي األدوار واألهمية في هذه 

وقد حملت الرواية سما  من طابع الق ة الشعبية المتم لة في س لها الداىلية في  
لهام ألـــخ ليلـــة وليلـــة التاريخيـــةه إال أن اســـتمدادها لـــروم القـــص الشـــعبي فـــي األســـمار واســـت

الناقــد يــرو أن طرحهــا ال يحمــل فــي الشــكل عناصــر القــص الشــعبي كــون شخ ــيته البطــل 
 حقيقة.
ثــم يعــرن لموقعهــا مــن حيــ  هــي" مقامــا  لمــا تحملــه للحــوار الق  ــي وطبيعــة  

هـا مجالس الشرابه ورح   ال يد والتحلية بالشعر. وشخ ية صاح  الحدي  التـي تقابل
في المقاما  شخ ية "ةيسى بن هشـام" عنـد الهمـدانيه والحـار  بـن همـام عنـد الحريـري" 
لكنهــا تختلــخ عــن المقامــا  فــي الطــو  كق ــة واحــدة ذا  مضــمون واحــد: ال تهــد  إلــى 
أغـــران تعليميـــة ىاليـــة مـــن الســـجعه يختلـــخ فيهـــا هـــد  البطـــله وهـــي فـــروا سياســـية فـــي 

 المويوع.  
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 دها التاريخي ... واالجتماعي ... والنفسي(: )الدروب الوعرة( ) في بع 
بين قريتي " أيت ويو" و" أبغيل نزمان" تدور األحدا  الرئيسية في روايـة الـدروب  

الــــوعرة للكاتــــ  الجزائــــري "مولــــود فرعــــون" الــــذي قــــام بترجمتهــــا مــــن الفرنســــية إلــــى العربيــــة 
 الدكتور

يين الــذين كــانوا مولــوعين فكريــا " حنيفــي بــن ةيســى" و "مولــود فرعــون" مــن الكتــاب الجزائــر 
بالحر  الفرنسي كنتيجة من نتـائج الوجـود االسـتعماري الفرنسـي فـي الجزائـره لكـن لـم يبعـد 
ــــار  ــــه المحاصــــرة تحــــت ن ــــر عــــن واقــــع أمت ــــهه ألنهــــا هومــــهه التعبي الكاتــــ  عــــن همــــوم أمت

   1تاتي الدروب الوعرة وجها من ذله. االستعمار و 
الروايــة أبعــادا ك يــرة كــان مــن أهمهــا ثــ   أبعــاد:  لقــد طــرم الكاتــ  مــن ىــ   هــذه 

نهــا يحتــاذ إلــى مقــام مســتقل البعــد التــاريخي والبعــد االجتمــاعيه والعــد النفســي وكــل بعــد م
 2بذاته. 
ويويــح الناقــد "عمــر بــن قينــة" أن هنــا  يــعخ التفاعــل الــداىلي فــي القســم األو   

ممزقــةه لكــن الــذي يــربا مــن الروايــة علــى الخ ــوح حتــى غــد  بعــض أجزائهــا كاوصــا  
هذه األجزاء ويمنحها بعدا إنسانياه هو ذله المضمون الذي جسد التعاسة والبؤف والتخلـخ 
كاشياء زرعها االسـتعمار فسـل  األرن وقهـر النفـوف واسـتذ  الرقـابه وتحكـم فـي العقيـدة 
وت ــر ه وبالتــالي عمــل علــى ســل  اإلنســان الجزائــري إنســانية فــي الجزائــر وفرنســا معــاه 
وكــان " مولــود فرعــون" نفســه أحــد الضــحايا للغــدر االســتعماري وجبروتــهه ممــا لــم يحــل دون 

    3ي العربي في كل األنواع األدبية. انت ار بال ورة التي بشر بن رها القلم الجزائر 
  :رواية )ريح الجنوب( بين التغيير االجتماعي واألداة الفنتة 
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تمـع الجزائـريه فهـي فـي طياتهـا تحـل وهي مـن الروايـا  التـي عبـر  عـن واقـع المج 
قضـية اجتماةيــةه وهــذا مــا عـرن لــه الناقــد فــي دراسـته باعتبارهــا: "أو  روايــة بالعربيــة فــي 

ســرعان مــا تبعتهــا أعمــا  أىــرو ... لغيرتــه أيضــا  1970الجزائــر فــرع منهــا المؤلــخ أواىــر 
... 

حــوال  التــي تفاوتــت فــي مســتوو رؤاهــا وأدواتهــا الفنيــةه لكــن معظمهــا ن ــ  عــن الت 
.. الفـ مه العامـل.يشهد المجتمع الجزائـريه وفـي أو  هـذه التحـوال ه الع قـة الجديـدة بـين 

األرنه وحــو  هــذا المحــور تقــوم روايــة" ريــح الجنــوب" تطــرم قضــية اإلقطــاع واإلقطاةيــة 
فـي الجزائــر وتهديــد مراكزهـاه ثــم قضــية األجـراء المســحوقين ماديــا ومعنويـاه أيضــا إلــى ذلــه 

ـــاقش م ـــيرها فـــي  يابهـــاه وهـــي تكـــافح اتجـــاه نمـــاذذ مـــن يـــروب قضـــية  المـــرأة التـــي ين
    1  طابع اقت اديه اجتماعيه ثقافي. اإلذال  في مجتمع يتعرن لتغيرا  سريعة ذا

وقــد جســدتها شخ ــيا  تفاعلــت مــع هــذا العمــل تفــاع  إيجابيــا فــي رســم األهــدا   
نفســية وراعــي  الطالبــةه ابنتــه عياإلقطــاوهــي عــدة شخ ــيا  وأهمهــا: "عابــد بــن القايــي 

 المنايل... الشورو غنمه رابح ثم ماله شيخ البلدية الشاب 
إلـــى جانـــ  ذلـــه تعـــرن لمجموعـــة مـــن النقـــاده وفـــي دراســـتهم لروايـــة ريـــح الجنـــوب  

باعتبارهــا أو  روايــة جزائريــة بالعربيــة. إن "ريــح الجنــوب" أو  روايــة جزائريــة بالعربيــة وأو  
هنـا كانـت م ـل هـذه المهىـذ أمـرا متوقعـا و أن تمنينـا تجنبهـا أو تجنـ  رواية ل احبها ومـن 

أك رها على األقل من الكات  الذي استفاد بدون شه من هذه التجربة الروائية التي حظيـت 
باهتمـام فــي الجزائــر وفــي كافــة العــالم العربــي وىارجــه فترجمــت إلــى الفرنســيةه كمــا ترجمــت 

    .لى االنجليزية والبولونية وغيرهاإ
  ... المعالجااة الروائيااة فااي )يوميااات مدرسااة حاارة( برؤيااة الواقعيااة االستشاارا ية

 ومالمح الرومانسية الثورية:   

                                                           
 .193بن قينة عمر: دراسا  في الق ة الجزائرية ا .ط. . ح.  1



                                                       الكتابملخص مضامين             الفصل الثاني                                     

32 
 

ثـم التحــام هــذه الروايــة بعـالم ال ــورة بشــكل أك ــر مسـؤوليةه فالكاتبــة لهــذه الروايــة كــان  
هدفها عمل نضالي يدىل صـميم رسـالة اإلنسـان فـي الحيـاة وبهـذه الرؤيـة علـى حسـ  رأي 
الناقــد تعريــت الكاتبــة عــن الواقعيــة الســلبية والنقديــة معــا إلــى واقعيــة اشــتراكية تســتمد مــن 

جماهير بمختلخ فةاتها اللحمـة التـي ت ـنع الجزائـريه والتـي تطلعـت الشمس السدو ومن ال
إليها األنظار وطنا حرا مسـتق  سـعيدا مزدهـراه ممـا هـون مـن تكـاليف البـذ  ويسـتطاب مـن 
أجلـــه المجاهـــدة "الشـــهادة واالستشـــهاده وبالتـــالي فـــهن "مـــذكرا  مدرســـة حـــرة" ليســـت عالمـــا 

مــرأة الجزائريــة المنايــلة أواله وعــالم االتحــاد لألىــت "زهــور ونيســي" وحــدها. ولكنــه عــالم ال
والكفــام بكــل الوســائله والبــذ  مــن أجــل بنــاء الحيــاة الجديــدةه وهــي علــى حســ  رأي الناقــد 

   1حفل بالنزوع إلى التامل الفلسفي. عمل بقدر ما حفل بالحقيقة التاريخية في ثوبها الفني 
 :)العنصر الوطني والعاطفي في ... )لقاء في الريف 

طرم الناقد قضية رؤية وطنية فـي موقـخ رومانسـي حـالم ينقـل الشـاب األخ "حسـان  
الجي لي" تجربة في أو  عمل روائي متوايع له عمل عنـوان" لقـاء فـي الريـف" وهـو عمـل 
علــى حســ  رأي الناقــد فــاىتلا فــي العمــل العن ــر الــوطني بالعن ــر العــاطفيه فمويــوع 

أحتـــاذ إلـــى بـــذ  مزيـــد مـــن الجهـــد فـــي الشـــكل ق ـــة األخ "جي لـــي حبيـــد" إنســـاني شـــريف 
للتمكين للمويوع. وقد وفق الكات  في إعداد الف ـو ه فجـاء  ف ـوال روائيـة تغطـي فيهـا 
الزمن بشكل مدروف تعوره سوو بعض الجهود علـى مسـتوو اللغـة وال ـياغة واألداة الفنيـة 

ريـف" بقـدر مـا بشكل عامه فهذه الم حظا  على حس  رأيه ال تضع من شان "لقاء فـي ال
تشـــير إلـــى طبيعـــة كـــل عمـــل أو  ل ـــاحبه الـــتحكم ييـــه عن ـــران: العن ـــر الـــوطني بقوتـــه 

  2برقته وعذوبته. وحماسهه والعن ر العاطفي 
 :)انتصار اإلرادة واإلخالص في )آخر موسم للعنب 
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قد تجسد فيها جزء هام من ن " للكات  "مولود عاشور" فالعرواية " ىر موسم  
ي ية وتاريخ نضالي لكل من اإلنسان واألرنه ترصد م مح اإلنسان الريفي ر معاناة 

ىاصةه وهي إلى ذله ترصد ويعا عاشه الف م الجزائري وعانت منه األرن وانعكست 
أن طرم هذا المويوع ذو غاية ورؤية اجتماةية معاناتها على اإلنسانه وبذله يرو الناقد 

قائ : أن هذه الرواية لمولود عاشور هي تاريخ مزرعة في صباي فني يشرب الواقع يياتي 
نسيجه مطمعا برؤو الروائي وموقفه من المويوع من دون أن يكشخ عن موقعه بشكل 

تابة مملة محطةه سافر ك يراه كما لم يسقا في أسلوب الميةيا ه بل حق فيها الحد  بر 
ومرحلةه بل يعد للموقخ ال حق بهعداد مقبو  يجد مبررة في السياا أو في طبيعة 

  في الشطور لمسار الحد  أو كبيرةه فالرواية تاريخ لمزرعة ل خور ال  ثة التي صار 
 1االستق  ". 
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  لغة الكتاب وأسلوبه:أوال: 
تشــكل اللغــة عن ــرا هامــا فــي األعمــا  األدبيــةه فــ  تت ــور حيــاة عاديــة أو أدبيــة  

بــدون لغــةه وال يكــن ت ــور ن ــوح ق  ــية أو روائيــة بمعــز  عــن اللغــة التــي تعــد مــن 
الن ـوح. حيـ  تعــد اللغـة مكونـا رئيسـيا فــي أك ـر العناصـر ثباتـا واألك ـر تســلطا فـي هـذه 

أي عمل أدبيه فهي الحامـل ألنسـاقها والضـامنة لتبليغهـا واللغـة فـي الق ـة والروايـة ليسـت 
ـــة ومعتقـــدا   ـــا  عقليـــة ووجداني ـــغ. ولكنهـــا وعـــاء يحـــوي مكون مجـــرد انســـاا وسيفتهـــا التبلي

قـــة رؤيـــة أهلهـــا وى وصـــيا  الواقـــع الـــذي تنقلـــهه إذ أن منظومـــة لغويـــة مـــا تـــؤثر فـــي طري
وبالتــالي فاالهتمــام باللغــة  1لــهه وبالتــالي فــي طريقــة تفكيــرهم.  للعــالمه وفــي كي يــة مف ــلتهم

ــــل للت ــــورا   ــــا  التفكيــــر فيهــــا والناق ــــة لمنطلق بوصــــفها الحامــــل المــــادي لعناصــــر الروائي
. والتاوي   المضـمنة لتفاصـيل الخاصـة يعنـي االهتمـام بالنسـيج العـام لنقـد الق ـة والروايـة
فاللغة تتغلغل في الكيان المـؤلفين وتضـيع بعـدهم الـواقعي واالجتمـاعي والحضـاري الفكـري. 
وهذا ما الحظناه في كتاب دراسا  في الق ة الجزائرية اا.و.ط  لناقـد عمـر بـن قينـة مـن 
حيــ  طبيعــة لغــة كتابــه أال هــي لغــة أدبيــة والتــي تعتبــر شــكل مــن أشــكا  اللغــة المســتخدمة 

يــة وتتســم بالبســاطة مقدمــة فــي صــورة ســهلة فهــم دون تعقيــده وذلــه وايــح فــي الكتابــة األدب
من ى   إط ع أي متلقي للن وح. كتابة استخدم الناقد األدبي النقد األدبي فـي كتابـةه 
ـــد طبيعـــة قبولهـــا أو  ـــة وتحدي وهـــو مـــن الوســـائل المهمـــة فـــي تفســـير طبيعـــة األعمـــا  األدبي

 لتسليا الضوء غلى األفكار الواردة رفضها. لذله اعتمده عن طريق ن وح ق  ية
فيهـــا مـــع تحديـــد نقـــاط القـــوة ونقـــاط الضـــعخ فيهـــا ممـــا ســـاهم فـــي مســـاهمة الكاتـــ  علـــى  

وال ـــدا دون انحيـــاز فـــي  ت ـــوي  األىطـــاء فيهـــا ويتطلـــ  فـــي هـــذا األســـلوب ال ـــراحة
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وقــد اســتخدم الناقــد م ــطلحا  ســهلة الفهــم بحيــ  يمكــن ألي مطلــع علــى 1مويــوع مــا. 
هــم محتــواهه وقــد اســتخدم ألفــا  نقديــة والدقــة فــي المعنــىه وقــد ابتعــد عــن األلفــا  الكتــاب ف

الغريبــة والوحشــية واىتيــار العربيــة الف ــيحة المالوفــة للمتلقيــين واىتيــار اللغــة التــي تناســ  
 المقام وتناس  المخاط  وكل على قدر.

 منهج المؤلف في الكتاب: ثانيا: 
يتبــع مــنهج معــين فــي كتابــهه وإنمــا انطــ ا مــن لــم يحــدد المؤلــخ منهجــهه ألنــه لــم  

رؤو  الخاصــة ييقــو :" اســتطيع االعتــزاز بــانني تعاملــت مــع مــادة هــذا الكتــاب انط قــا مــن 
ــــــهه بمنهجــــــي الخــــــاح مــــــن دون  ــــــى مــــــا اقتنــــــع ب ــــــر إال عل ــــــم أكــــــن أعب رؤو الخاصــــــةه فل

  2.إيديولوجية"
مــن جميــع المســتويا  كمــا يؤكــد ذلــه انط قــا مــن دراســته التــي تعــدد  فــي القضــايا  

قـــائ " وإذا كنـــت ال زعـــم لهـــذه المقـــاال  منهجـــا موحـــدا لطبيعتهـــا واىـــت   الظـــرو  فـــي 
كتابتها. فهنني أستطيع أنِ أكد أنها تعبير عن يرورة التعامل من النص األدبي مـن ىـ   
دي معايشــته تحــاو  النفــاذ إلــى القــيم والمبــادئ والموقــخ بكــل مســتوياتها واتجاهاتهــا ... فرائــ

كان دائما إن أعبر عن قناعتي انط قا عن التعامل مع النص وما يحمله من لـيم ومـا ورد 
في األدب مع اعتبار واحد بسيا يمكن وراء مستوو رأي فـي العمـا  وهـو طـو  التجربـة أو 

 3. ق رها بالنسبة للقاح
ويمكــن الحكــم علــى المؤلــخ أن صــح القــو  بانــه اعتمــد علــى مــنهج نقــدي إلــى حــد  
. ذلــه ألن الــذي يهمــه هــو الر بــة فــي معايشــة هــذا اإلنتــاذ الــذي ر ه عــامر بالقضــايا كبيــر

الحيوية التـي تتطلـ  الـدرف والبحـ  والمناقشـة باسـلوب ومـنهج ىـاحه وأمـا مـنهج الكتـاب 
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فهــو وايــح وهــو هــذا المــنهج الــذي أويــعه المؤلــخ عنــدما حــدد لنــا فــي مقدمــة كتابــةه هــو 
له  نـذا  فـي تلـه الفتـرة إبـان االحـت   الفرنسـي إلـى غايـة دراسة المؤلخ للقضايا التي تشـغ

االســـــتق  .فقد درف الق ـــــة والروايـــــة فـــــاراد بـــــذله أن يويـــــح كيـــــف جســـــد القـــــاح هـــــذه 
المجموعا  الق  ية والروائيةه ومن ى   طرم القضايا التي عبر  عن معاناة اإلنسـان 

اســتطاع القــاح معالجتهــا والمجتمــع الجزائــري ســواء قضــايا اجتماةيــة أو سياســيةه وكيــف 
من ى   هذا الطرم وتوسيفها فـي سـل هـذه الظـرو  وهـذه األىيـرة هـي التـي ألـح المؤلـخ 
عليها إلحاحا كبيرا. ومستفيدا منها في تحديـده وتحليلـه وتسـجيله لمهىـذ وسـلبيا  كـل منهـاه 
اســـتخ ح غايـــة كـــل أديـــ  أو قـــاح فـــي إطـــار الفتـــرة التـــي كانـــت فيهـــاه هـــذا هـــو مـــنهج 

اب مــن الناحيــة النظريــة أو حســ  مــا حــدده لنـا المؤلــخ نفســه. أمــا مــن الناحيــة العلميــة الكتـ
فلنــا ملخــص لــه فــي كــل ىطــوة فهــو عنــدا يعــرن لقضــية مــن القضــايا مــن ىــ   النمــوذذ 
الق  ـــي يبـــدأ بتســـجيل مضـــمون الق ـــة أو الروايـــةه والفكـــرة التـــي تركـــز  عليهـــا بـــهبراز 

 دو ىدمت القضية التي وسفها الناقد.سلبياتهاه ثم إبداء رأيه وإلى أي م
 مناقشة مضمون الكتاب:ثالثا: 
إن دراســة كتــاب ادراســا  فــي الق ــة الجزائريــة الق ــيرة والطويلــة  الناقــد "عمــر بــن  

قينة" كانت في الحقيقة متعة وتكويناه متعة من ى   التعر  علة أهـم القضـايا التـي مـر  
وبعــده اســتنادا عــن نمــاذذ ق  ــية غيــر  عــن واقــع بهــا الجزائــر فــي حقبــة قبــل االســتق   

الجزائــر. كمــا تمكنــا مــن التعــر  علــى النقــد األدبــي الجزائــري فمــن ىــ   دراســتنا للكتـــاب 
الحظنا أن النقد الجزائري  نذا  كان ةبارة عـن محـاوال  وم حظـا  جزئيـة متنـاثرة أرسـى 

لـــى يـــعفه ويرجـــع دعائمهـــا بعـــض النقـــاد الجزائـــريين نتيجـــة ويـــع ىـــاح وســـرو  أد  إ
يــعخ هــذا النقــد إلــى ارتباطــه بفةــة محــدودة عاشــت فترتــي ال ــورة واالســتق  ه فكــان تركيــز 
الكتاب والنقاد في تله الفترة إلى االهتمام بالق ص كتعبير عـن معانـاة اإلنسـان الجزائـريه 
ممــا أدو إلــى تــاىر سهــور الق ــة الجزائريــة. ونحــن فــي دراســتنا هــذه عريــنا لكاتــ  وناقــد 
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اح جزائري ساهم بدور كبير في تطور الق ة الجزائرية فترة السبعينا  "عمر بـن قينـة" وق
الذي سلا دراسته للتعبير عن قضايا المجتمع الجزائري يعريه لبعض النمـاذذ الق  ـية 
في الق ة والرواية التي عكست الواقع االجتماعي الجزائري. األدباء في تله الفتـرة أسهـروا 

ين الفنــين التــي أرف معالمهــا كــل مــن االطــاهر وطــاره عبــد الحميــد بــن اهتمامــا بالغــا بهــذ
هدوقــةه أحمــد منــور  فتنــاو  بــذله المســار النضــالي للق ــة الجزائريــة مــن حيــ  أن بــدايتها 

ه أدرذ بعــد ذلــه أهــم الق ــص التــي سهــر  فــي تلــه الفتــرة 1954كانــت مــع انــدالع ال ــورة 
ص مضمون الق ة ثم إبداء رأيه فيهاه مـن من ى   طرحه ألهم القضايا منطلقا إلى تلخي

حيــ  الجــدة والــرداءة. فالكاتــ  كــان بحــق تعبيــر عــن شخ ــية الناقــد فكــان طرحــه للقضــايا 
طرحا اعتمد ييه على ىل ية سابقةه ألنه فتح بابا كبيـرا أمـام الباحـ  للتعـر  علـى القضـايا 

 التي عبر  عن معاناة اإلنسان الجزائري وىدمت المجتمع.
  "ابـــن قينـــة" معالجـــة القضــايا حســـ  يـــرورتها وحســـ  مقتضـــيا  المـــادة لقــد حـــاو  

التـــي فريـــت عليـــه الكتابـــة فـــي الق ـــة ودراســـتهاه أمـــا التكـــوين فقـــد أحـــاط الناقـــد بمجمـــل 
القضايا بما تحمله من رؤيـة اجتماةيـة ومـن مضـامين عبـر  بحـق عـن تعبيـر األديـ  عـن 

 سهر .الواقع الذي عاشه من ى   النماذذ الق  ية التي 
 الهدف من تأليف كتاب دراسات في القصة الجزائرية:رابعا: 
ال يخلـوا أي كتـاب يؤلــخ إال وسـطر وفــق هـد  وال فـت ل نتبــاه أن كتـاب دراســا   

التـــي فـــي الق ـــة الجزائريـــة اا.ط  لـــدكتور "عمـــر بـــن قينـــة" مـــن أهـــم الكتـــ  التـــي عالجـــت 
قضايا نقديةه حي  كان الهد  المرجو من هذا الكتاب تسطير رؤية وايـحة بينـه "الحـدود 

القضـايا ترديــدا  ليـا ىاليـا مــن الـوعيه ال نعـر  أصــولها حتـى ال نقـوم بترديـد تلــه األفكـار و 
ومن هنا حاو  الناقد "عمـر بـن قينـة" أن يـزعم فـي هـذه األوراا تقـديم دراسـة شـاملة لقضـية 
ـــة  ـــر نمـــاذذ ق  ـــية ونمـــاذذ روائي نقـــد الق ـــة والروايـــةه بحيـــ  عـــرن الناقـــد قضـــايا عب

ذ الـــذي ر ه عـــامرا بالقضـــايا لألبـــرز الق اصـــين  نـــذا  ر بـــة منـــه فـــي معايشـــته هـــذا اإلنتـــا
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الحيويــة التــي تتطلــ  الــدرف والبحــ  والمناقشــة ممــا جعلــه هــدفا لفــتح البــاب أمــام الباحــ  
لتاليفــه العديــد مــن المؤلفــا ه ومنهــا هــذا الكتــاب الــذي هــو موجــة لجميــع المســتويا  والقــراء 

 والباح ين ألىذ نظرة القضايا التي سهر  في تله الفترة. 
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بعــد هــذه الرحلــة العلميــة فــي رحــاب كتــاب دراســا  فــي الق ــة الجزائريــة االق ــيرة  
والطويلة  لدكتور "بن قينة عمر" وعريها للوصـخ الخـارجي والبنـاء الـداىلي للكتـاب وبعـد 

نتاولــه ف ــو  البحــ  يمكــن تســجيل أهـــم ذكرنــا أهــم القضــايا التــي  ثارهــاه ومــن ىـــ   مــا 
 النتائج التي توصلنا إليها:

الناقــد "عمــر بــن قينــة" فــي كتابــه لدراســا  فــي الق ــة الجزائريــة االق ــيرة والطويلــة  قــد  -
وفــق إلـــى حـــد كبيــر فـــي التطـــرا ألهـــم القضــايا التـــي سهـــر   نـــذا  مــن حيـــ  فـــي قضـــايا 

 .اجتماةية وإنسانية ىدمت واقع المجتمع الجزائري 
عالج الناقد في ف ل األو  الق ة الق يرةه وهي دراسة لمجموعة من الق ـص لكتـاب  -

 جزائريينه وفي الف ل ال اني نقد لمجموعة من الروايا  ألدباء وكتاب.
كانت بداية كتابة انط قا من المسار النضالي للق ـة الجزائريـة إلـى أهـم الق ـص التـي  -

 سهر  في تله الحقبة.
ذه القضــايا انط قــا مــن رؤيــة الكتــاب الفكريــة والفلســ ية باعتبــار أن هــذه جســد الناقــد هــ -

 النماذذ تعبير عن واقع المجتمع الجزائري.
تشـــير هـــذه القضـــايا إلـــى حـــرح هـــؤالء علـــى إصـــ م المجتمـــع والقضـــاء علـــى الظـــواهر  -

فــي المتعفنــة وااللتفــا  إلــى المــرأة كعن ــر حيــوي ال يمكــن االســتغناء عنهــا فويــعها الناقــد 
 صورتها الحقيقية.

حاو  " عمر ابن قينة" معالجة القضايا حس  يرورتها وحس  مقتضـيا  المـادة متبعـا  -
 في ذله منهجا نقديا في العموم.

اعتماد الناقد على المنهج النقدي إلى حد كبيره ذله ألن الذي يهمه هو الر بة في  -
التي تتطل  الدرف والبح  والمناقشة معايشة هذا اإلنتاذ الذي ر ه عامرا بالقضايا الحيوية 

 باسلوب ومنهج ىاح.
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الكتـــاب أحمـــد ســـرحانه رحلـــة الخـــا العربـــي فـــي المســـند إلـــى الحـــدي ه منشـــورا  اتحـــاد  -

 .2001العربيه دمشقه 
 .2013ه 1جميلة زنيره دائرة الحلم والعواصخه دار المدار ال قاييةه الجزائره ط. -
حميــــدا  مســــكجوب: اتجاهــــا  نقــــد الق ــــة فــــي الجزائــــره دار هومــــة للطباعــــة والنشــــر  -

 .2011والتوزيع. د.طه الجزائره 
 ه القاهرةه اد.  .2الم ريةه ط.رشاد رشدي: فن الق ة الق يرةه مكتبة األنجلو  -
عمـــر بـــن قينـــة: دراســـا  فـــي الق ـــة الجزائريـــة االق ـــيرة والطويلـــة ه شـــركة دار األمـــة  -

 .2009ه 2للطباعة والنشر والتوزيعه ط.
عبــد هللا الركيبــي: األوراف فــي الشــعر العربــي ودراســا  أىــروه الشــركة الوطنيــة للنشــر  -

 .1982والتوزيعه اد.ط ه الجزائره 
 .1987فائق محمد: دراسا  في الرواية العربيةه دار الشبيبةه للنشر والتوزيعه  -
 موقع الكتروني:  -
 إبراهيم شهاب. بين الق ة األدبية والق ة ال ح ية. -

www. Mahamedra beea. Net. Retrieved 12. 6. 2019. 
- www. From 3arabi. Com. 
- http// www. Edarabia. Com. 

- http// www. Bts- academy. Com. -  .01/11/2018ثم التحرير بتاريخ.
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 المالحق:   
  عمر بن قينة":ل"  يرة الذاتيةالس

"عمر بن قينة" أدي  جزائريه باح  أكاديميه عمل أستاذا لألدب العربي الحـدي  فـي  
 . ولد الدكتور "عمر بن قينة" أمجـد  واليـة المسـيلة بجنـوب 2012 -1978جامعا  عربي ا

ه حيــ  تــابع تعليمــه األساســيه وأكمــل دراســاته الجامعيــة األولــى اليســانس فــي 1944الجزائــر 
 . أمــا دراســته األكاديميــة العليــا فقــد ENSوالمدرســة العليــا لألســاتذة جامعــة الجزائــر المركزيــة 

  ثم نـاقش فيهـا رسـالة األىيـرة لنيـل 1982بدأها بشهادة الدراسا  المعمقة بجامعة نفسها سنة 
. عمـل فـي التعلـيم العـام قبـل أن يتفـري للبحـ  والتـدريس فـي 1992شهادة دكتوراه الدولـة سـنة 

عشــرا  مــن رســائل التخــرذ الجــادة فــي جامعــة الجزائــره حيــ  جامعــا  مختلفــةه أشــر  علــى 
ترأف فرقة للبح  العلمي. كما أشر  على عدة رسائل ماجيستر ودكتوراه وشـار  فـي مناقشـة 
أك ــر مــن ىمــس وعشــرين ماجيســتير ودكتــوراه أغلبهــا فــي الجزائــر. تــرأف معظــم لجانهــاه كمــا 

الملـــه عبـــد العزيـــز بجـــدةه تدريســـا تـــابع المهـــام نفســـها ىـــارذ الجزائـــر: ى وصـــا فـــي جامعـــة 
وإشــرافا ومناقشــا  باحــ ه كانــت مقالــة وىــاطرةه قــاحه روائــي لــه مؤلفــا  جامعيــة أكاديميــة 
عديــدةه وبحــو  عامــة ومتخ  ــة ومجموعــا  ق  ــية وروايــا  ومجــاميع مقــاال : فكريــة 

ودية. وسياسية وأدبية نشر  فـي الجزائـر وسـورياه العـرااه قطـره األردنه الـيمنه م ـره السـع
ـــة وفـــي  ـــا وتـــونس. كتـــ  فـــي أهـــم ال ـــحخ الجزائري ـــة المتحـــدةه الكويـــت وليبي اإلمـــارا  العربي
صحخ عربية ومج   عامـة ومتخ  ـة محكمـة وكتـ  فـي عـدة جرائـد عربيـة أعمـدة يوميـة 
ومقـــاال  أســـبوةية: ىاصـــة فـــي الجزائـــر واإلمـــارا  والـــيمنه الســـعودية وقطـــر. كرمتـــه جامعـــة 

ه كمــا كرمــه اتحــاد الطلبــة 1995أفريــل  16ة شــريية وجــائزة يــوم العلـم الجزائـر المركزيــة بشــهاد
الجزائـريين الـوطني وجامعـة الجزائــر بشـهادة شـريية فــي يـوم العلـمن كرمتــه أثينيـة عبـد المق ــود 

. كرمتـه المدرسـة العليـا لألسـاتذة 2005ىوجة ال قايية بمدينة جـدة بالمملكـة العربيـة السـعودية 
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طينة الجزائــره الملتقــى الــدولي: حــو  المعرفــة والتخييــل فــي الــرح   وأســاتذتها وطلبتهــا بقســن
 المغاربية في قسنطينة تقديرا لجهوده في المويوع.

 أهم أعماله:  
 قصص قصيرة: -
جـــروم فـــي ليـــل الشـــتاءه مجموعـــة ق  ـــيةه الشـــركة الوطنيـــة للنشـــر والتـــوزيحه الجزائـــره  -1

1984. 
 .1986ة الوطنية للكتابه الجزائره  يمة واجدو عشرة ق ةه مجموعة المؤسس -2
 .1986أسماء وعبد الخو ه مجموعة ق  يةه المؤسسة الوطنية للكتابه الجزائره  -3
 .1986ق ص شعبية من الجزائره ق ص المؤسسة الوطنية للكتابه الجزائره  -4
 .2013الوزير ال اني يتار للوزير األو ه مجموعة ق  ية كولوريومه الجزائره  -5
 يات: ارو  -
 .1992ماوو لجان المؤسسة الوطنية للكتابه الجزائره  -1
 .2007على الربوة الحالمةه دار األمةه الجزائره  -2
 .2007يوميا  شارع الفارا ه دار األمةه الجزائره  -3
 رحالت ويوميات: -
ه 1صــــور ... وانطباعــــا  مــــن رحــــ   حــــج وعمــــرة وســــياحةه دار األمــــةه الجزائــــره ط. -1

 .2013ن 2كولوريوم للنشر والتوزيعه ط.ه دار 2011
 مواقخ من صور وانطباعا  في يوميا  السعودية.  -2
 مذكرا  من يوميا  أستاذ في جامعا  عربية. -3
 يوميا  باريسية. -4
 دراسات وأبحاث في أدب الرحلة: -
 .2009رح   ورحالون في النشر العربي الجزائري الحدي ه دار األمة الجزائره  -1
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كاتـ  الجزائــري محمـد المن ــوري الغيـري فــي رحلتـه اعــد  مـن الشــرا  دراسـة وتحقيــق ال -2
وتحليــــل لرحلــــة المفكــــر اإلصــــ حي إلــــى جانــــ  نــــص الرحلــــة اعــــد  مــــن الشــــرا  المجلــــس 

 .2010ه الجزائره 2. كولوريوم. ط.2008ه الجزائر 1اإلس مي األعلى ط.
فرنســي ابــو  أودا   دار ثالــة للنشــره صــورة الجزائــر أريــا وإنســانا وحــاال لــدو الرحالــة ال -3

 .1995الجزائره 
اتجاهــا  الرحــالين الجزائــريين فــي الرحلــة العربيــة الحدي ــةه ديــوان المطبوعــا  الجامعيــةه  -4

 .1995الجزائره 
 .1995الشكل وال ورة الرحلة الجزائرية الحدي ةه دار األمة الجزائره  -5
اتجـارب مقاليـة  1982قسـنطينة االجزائـر  م حظا  من صميم الحياةه مطبعـة البحـ ه  -1

 وانطباةية في ال قافة واألدب وشؤون الحياة والمجتمع سلبا وإيجابيا .
امجموعــة مقــاال  سياســية  2002أسـاتذة الشــيطان وقــوو اإليمــانه دار المعرفـة الجزائــره  -2

 واجتماةية وثقايية وفكرية .
.ا مجمـوع مقـاال  نشـر  2006الجزائـره تجسيد األنظمة وال تركع الشـعوبه دار األمـةه  -3

 في الشان السياسي وال قافي والفكري والتاريخي .
امقـــاال  فـــي  2008صـــور ومشـــاعر فـــي زمـــن الســـعادة المســـروقةه دار تالـــة الجزائـــره  -4

 السياسة وال قافة واألدب .
 وله أعما  عديدة ودراسا  أدبية عامة وأبحا  يسعنا ذكرها كلها.
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عكفنا في هذه المذكرة على دراسة كتاب دراسات في القصة الجزائرية القصيرة :ملخص

والطويلة، لمؤلفه عمر بن قنية حيث اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي واستخرجنا أهم 

 المتعلقة بالقصة الجزائرية التي ضمها الكتاب ثم قمنا بمعالجتها ودراستها.القضايا 

تضمنت هذه المذكرة ثالث فصول ومقدمة وخاتمة، الفصل األول جاء بعنوان البطاقة الفنية 

للكتاب عكفنا فيه على مبحثين: األول الوصف الخارجي للكتاب والثاني البناء الداخلي للكتاب 

فهو ملخص مضامين الكتاب والفصل الثالث مناقشة الكتاب وتضمن ثالث أما الفصل الثاني 

 مباحث : األول لغة الكتاب ومنهجه والثاني مناقشة مضمون الكتاب والثالث أسلوب الكتاب .

 أما الخاتمة فقد تضمن جملة من النتائج التي توصلنا إليها بعد استقراء مادته العلمية وتحليلها.

 عمر بن قينة.  –الطويلة  القصة-القصيرة القصة-الجزائريةالقصة  –راسة د :الكلمات المفتاحية

 
Résumé: 
 Dans cette note, nous avons travaillé sur l'étude du livre Études dans l'histoire courte 

et longue algérienne, écrit par Omar Ibn Quina, où nous nous sommes appuyés sur l'approche 

descriptive analytique et avons extrait les questions les plus importantes liées à l'histoire 

algérienne incluses dans le livre, puis nous les avons traités et étudiés. 

 Cette note comprenait trois chapitres, une introduction et une conclusion. Le premier 

chapitre était intitulé la fiche technique du livre. Nous avons travaillé sur deux sujets : le 

premier est la description externe du livre et le second est la structure interne du livre. Le 

deuxième chapitre est un résumé du contenu du livre, et le troisième chapitre est une 

discussion du livre et comprend trois sections : la première est la langue et la méthodologie du 

livre, et la seconde est une discussion du contenu Le livre et le troisième style de livre. 

 Quant à la conclusion, elle comprend un certain nombre de résultats auxquels nous 

sommes parvenus après extrapolation et analyse de son matériel scientifique. 

Mots-clés : étude - l'histoire algérienne - la nouvelle - la longue histoire - Omar bin Qina. 

Summary : 

 In this note, we worked on studying the book Studies in the Algerian Short and 

Long Story, written by Omar Ibn Qunia. 

This note included three chapters, an introduction, and a conclusion. The first chapter was 

titled the book’s technical card. We worked on two topics: the first is the external description 

of the book and the second is the internal structure of the book. The second chapter is a 

summary of the contents of the book, and the third chapter is a discussion of the book and 

included three sections: the first is the book’s language and methodology, and the second is a 

discussion of the content The book and the third book style. 

 As for the conclusion, it included a number of results that we reached after 

extrapolating and analyzing its scientific material. 

Keywords: study - the Algerian story - the short story - the long story - Omar bin Qina. 

 


