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The Maghreb short story and the question of directions: 

Questions of existence for woman:  
collection of «women have another pain» by Najet Adhan 
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 القّصة القصیرة المغاربّیة النسائّیة: أسئلة الوجود عند المرأة: 

 " أنموذجا نجاة إدهان"  ـ"للّنساء وجع آخر" لمجموعة 

 

 

 الملّخص: 

�� هذه الورقة البحثّية إ�� دراسة القّصة القص��ة املغار�ّية النسائّية نظرا ِالرتفاع وت��ة   ِانصرف اِالهتمام 

�اكم و�� جديد تطّورت   إلبداعهّن ع�� تنّوع كتابا��ّن  �شر املبدعات املغار�ّيات
ّ
وأجناسها. وقد رافق هذا ال�

صت من املوضوعات ال�ي �عتمد  
ّ
إليھ القصة القص��ة وأصبحت �عا�ج هموم اإل�سان وقضاياه �عد أن تخل

سائّية أّن  
ّ
أساسا ا�خيال وعدلت عن ال��و�مات والّتحليق �عيدا عن الواقع، بل أثبتت الكث�� من األعمال الن

ب مو 
ّ
هبة �عي��ا ي�ون الفكر ف��ا واسعا يلّم بأحوال الّناس ويعرف معادن نفوسهم؛ ومن ضمن  القّصة تتطل

هواجسهن   لطرح  أداة  القلم  من  القاّصات  تّتخذ  ِانفكت  ما  ال�ي  املرأة  عند  الوجود  أسئلة  القضايا  هذه 

 �� نفوسهن.  يخت�ج عّما والّتعب�� 

القص��ة:  املفاتيح   ال�لمات املغار�ية  -القصة  الوجود-  االتجاهات-نسائيةالالقصة  االتجاه  -أسئلة 

 .الواق��

 

Abstract: 

In this research paper,  my attention was devoted to the study  of the Maghreb women 

authors, publishing their creative works on the diversity of their writings and their genres. This 

accumulation was accompanied by a new awareness into which the short story developed, 

and treated human concerns and issues after it got rid of the topics that depend mainly on 

imagination, and changed the fantasies that flying evaded reality. 

Rather, many women's works have proven that the story requires a specific talent in which 

a broad intellect, familiar with the conditions of people and essences of their souls. 

Among these issues are the questions of existence for the women who has always 

employed the pen as a tool to highlight her concerns and express what she is confused about. 

keywords: Short story-Maghreb feminine story -trends -questions of existence- realistic 

trend. 
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 : تمهید  -1

القصة  ��  ما  أول   القص��ة   ظهرت  تورغينيف"  ظهرت  إيفان  �ان"  وقد  السبعينات  Ivan   أواخر 

Tourgueniv  )1818-  1883(   كتب من  الن��ية  أول  سنوّ�ا  القص��ة  النصوص  روسيا  �سّ�ى  وتحتفل    بما 

لذكرى  تخليدا  املصغر"  "الن��  ال�اتب  مهرجان  النمط   هذا  لهذا  ا�حقيقي  املؤسس  �عد  الذي  الرو��ي 

القص��ة  املقتضب  القصة  من  من  عددا  أّن  العاملي�ن  كما  نصوصا  الكتاب  قص��   كتبوا  و��   ةقصصية 

) و"فرانز    1953-1883( "وايفان بوت�ن"   )antoine tchekhov )1870-1904  "انطوان �شيخوف"  مقدم��م

 .)Franz Kafka)1880  -1924 �اف�ا"

الذي ال    بجبل ا�جليدأشيھ    وصفھ بنفسھ أنھ   بأسلو�ھ الذي   " املعروف ا وال نن��ى " أر�ست همنجواي هذ

منھيرى منھ  
ٌ
تار�خ األدب    قصة مؤثرة ��  كتب أقصر فقد    املاء؛ ��    مغمورة   السبعة ف�ي أما األجزاء    سوى ث

" فقط: ست �لماتو�� تت�ون من  العاملي،
ّ
 .1"للبيع حذاء أطفال لم �ستعمل قط

أّما �� الساحة العر�ّية فيعد محمود تيمور أحد الرواد األوائل لفّن القّصة العر�ّية. وهو من القالئل الذين  

الواقعّية  �� القصص  من  ألوانا  يقّدم  أن  واستطاع  يديھ  ع��  مبكرا  نضوجا  شهد  الذي  الفن  ��ذا  ضوا 

أّول قصة عر�ّية   اليوم حول  إ��  ا�جدل  ولم يحسم  واِالجتماعّية.  من    ولكن كث��اوالروما�سّية والتار�خّية 

باعتباره القصة األو�� وال�ي    2ار""�� القط  تيمور �عنوان:النقاد والباحث�ن �ش��ون إ�� أّن النّص الذي كتبھ  

أزمات    �خصّيات �عكسأحد القطارات ال�ي تنقلها    م وتدور أحدا��ا ��1917�شرها �� مجلة السفور عام  

 م��ا. ا�جتمع كما تراها �ل واحدة 

وطن  و�عت�� القّصة القص��ة جنسا أدبّيا مستحدثا �� الّساحة األدبّية العر�ّية وع�� الّرغم من ظهوره �� ال

وتوثيقا   ونقدا  وتنظ��ا  إبداعا  الثة 
ّ
الث األلفّية  وسنوات  سعينات 

ّ
الت مند  العر�ّي  املغرب   �� وِازدهاره  العر�ّي 

و�فرز  عّدة  وعوائق  كث��ة  و�ش�الّيات  مهّمة  قضايا  يطرح  مازال  األد�ّي  ا�جنس  هذا  أّن   
ّ
إال أسئلة   وأرشفة 

والنّ  والكتابة  والّدعم. و�� مجموعة من األحداث  عو�صة ع�� مستوى املضام�ن والّتجنيس  قد واملواكبة 

مّر ��ا ال�اتب، يقوم ��ا �خص معّ�ن و�� م�ان أو زمان معّين�ن ت��ابط    املتخّيلة املستمدة من ا�حياة ال�ي

ل إ�� الّ��اية أحدا��ما وتتصاعد
ّ
�ل ا�جديد الذي تطّورت إليھ    . و��:3إ�� ذروة التأّزم ثم تبدأ �� التحل

ّ
"الش

والقّصة القص��ة تماما �الّرواية جنس    .4اية وم��ا أصبحت قّصة فنّية �عا�ج هموم اإل�سان وقضاياه"الّرو 

ساع   أد�ّي حديث ال يتجاوز 
ّ
عمره ا�حقيقّي مائ�ي عام ومع ذلك فقد مّر بأش�ال ومراحل وتفريعات بالغة اال�

 وا�خصو�ة.

 
1- "for sale: baby shoes never used". 

ول قصة تتحقق فيها مالمح القصة القصيرة وقد ظهرت ضمن المجموعة القصصية  -2
ٔ
نها ا

ٔ
ي ا

ٔ
ول قصة مصرية حقيقية ا

ٔ
ما تراه "تعتبر ا

  . 1927 القاهرة، سنةالمطبعة المصرية وكـتبها،   "العيون
دب الحديث ونقده، دار المسيرة للنشر والّتوزيع، ط -3

ٔ
 . 09ص ،0092، 1عماد على سليم الخطيب، في اال

دبّية: النثرّية والشعرّية، دار نوميديا للّنشر والّتوزيع. (د.ت)  -4
ٔ
جناس اال

ٔ
 . 52- 51ص 2007محفوظ كحوال، اال
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 و��: هذا وقد مّرت القّصة القص��ة بمراحل ثالث كب��ة 

 الكبار.مرحلة بحث وتأسيس و�لورة �خصوصية هذا الّنوع �� ثقافتنا قادها الّرواد  •

مرحلة ن�ج جعلت من القصة فّنا را�خا ونا�جا وفاعال بحيث أصبح ال خالف ع�� املتعة   •

 ا�حياة. الفّنّية ال�ي تقّدمها القّصة القص��ة والّدور الذي تلعبھ �� معركة 

عب بإم�اناتھ ال�ي ال تنت�ي؛ وتلك املرحلة قادها   •
ّ
مرحلة ِامتالك النوع تماما والتجر�ب فيھ والل

 ات ومن تالهم.كتاب الّستينيّ 

خصّية وقصريرتكز كما هو معلوم ع�� صفات وخصائص فنّية �وحدة ا�حدث    جنس  -القّصة-و��
ّ

  وال�

ة مدلولها وتوافقهما  تكثيف العبارةاملّدة ويعتمد ع��  
ّ
. هذا وقد ِامتازت القّصة القص��ة بقصر حجمها ودق

 ستند إ�� موهبة قاّصها.مع ا�حياة إذ �عا�ج هموم اإل�سان وقضاياه ولها أصول وقواعد � 

تمّ��ت العميق    وقد  اإلصغاء  ذلك  من  املرهف  بإحساسها  األخرى  الّن��ّية  الفنون  عن  القص��ة  القّصة 

سائّية املغار�ّية باِالتجاه الواق�ّ�  
ّ
إليقاع ا�حياة اليومّية وِاه��ازات ا�حركة اِالجتماعّية. كما تمّ��ت الكتابة الن

  مّما جعلها نموذجا �سائّياتوليد الّدالالت وِاستحضار املتخّيل القص��ّي    نوعّية ��  حققت نقلة هذا وقد  

  مغار�ّيا مستحدثا وقد أثارت جملة من الّتيمات الوجودّية تتداخل الواحدة مع األخرى تداخل ينّم عن ظهور 

جديدة   برؤ�ة  الواقع  ��خيص  مهّمة  عاتقھ  ع��  أخذ  �سائّي  يجعلو��  تنقل  و�ش�ل  أحاسيسها    املرأة 

عا��ا
ّ
�� هذه الورقة البحثّية    وفلسف��ا. وس��تّم عن موقفها    إبداعّيا وتب�نفتعرب عن موقفها    وهواجسها وتطل

سواها. عن  وسنعدل  املغار�ّية  القص��ة  حّققتھ    بالقّصة  الذي  �اكم 
ّ
ال� ب�ن  مقارنة  لعقد  مّنا  محاولة  و�� 

شاط    رن منقالقّصة القص��ة �� األدب املغار�ّي ع�� ِامتداد حوا�� نصف  
ّ
  واك��ا  الّنقدّي الذي الّزمن ومن الن

نا  
ّ
ها الوافر من الّنقد الذي ظّل    أّ��ا لمهذه القّصة؛ إذ    نقدّيا طال أن ثّمة حيفا    واجدون بالّتأكيد فإن

ّ
تنل حظ

نقدّية    وأبحاث معدودة ودراسات مقاالت قليلةهنالك   ف�ّل ما  القصيدة والّرواية،  منصرفا إ��لعقود طو�لة  

ِانصّب   .دةمحدو  إذ  الّتار��ّ�؛  الهّم  الكتابات  هذه  ع��  ران  القص��ة    وقد  القّصة  أولوّ�ات  بحث  ع��  ها 
ّ
جل

هذا باإلضافة   املغار�ّية وجذورها ورصد تطّورها وِامتدادها والذي ِارتبط مند �شوئھ بالواقع واإل�سان معا.

القّصة تناول  إ��  �عّرضت  جامعة شاملة  دراسة  هناك  ليست  ھ 
ّ
أن املغار�ّي   إ��  األدب   �� ا�حديث    القص��ة 

جاهات القصصّية �� أدب �ّل قطر مغار�ّي ع�� حدة. و��  
ّ
واملعاصر، بل إنّنا نلفي دراسات وأبحاث �عا�ج اِالت

دراستھ، من  فقط  حّ��ا  القصصّية  اِالتجاهات  لهذه  يفرد  ال�اتب  نجد  كث��ة  إ��    أحاي�ن  مرّده  ذلك  ولعّل 

جاهات �� األدب املغار�ّي الذي ما يزال حديثا    كث�� منتجّرؤ    الّتحّفظ وعدم
ّ
الّنقاد ع�� ا�حديث عن هذه اِالت

 الغر�ّي.  األدب املشر�ّ� أوبالقياس إ�� 

لينتقل    بمرحلة تجر�بّية مليئة باألخطاء والع��ات   املغار�ّي قد مّر   وتجدر اإلشارة إ�� أّن الفّن القص��يّ 

  "�� هذا الّصدد يقول:    لّ�حيح واملتماسك. يصّرح "أحمد املدي�ي�عد ذلك إ�� أحضان الفّن القص��ّي ا
ّ

"إن

ر القّصة القص��ة �� املغرب"
ّ

ون القص��ّي هو من أسرار تأخ
ّ
  القّصة   وقد �انت لنشأة وتطّور   .1ِازدراء الل

 
ة والتطّور واِالتـّجاهات، دار العودة، ط -1

ٔ
حمد المديني، فّن القّصة القصيرة بالمغرب: في الّنشا

ٔ
 . 44، (د.ت) ص 1ا
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قافّية املغار�ّية وعالقة أخرى با�حيط العر�ّي 
ّ
�بية الث

ّ
منھ ع�� وجھ    واملشر��ّ   القص��ة املغار�ّية عالقة بال�

ساؤالت نجملها �اآل�ي:    ا�خصوص.
ّ
جاهات القّصة القص��ة  وا�حال هذه لنا أن نطرح جملة من الت

ّ
ما�� ِات

تناول��ا؟ املغار�ّية ال�ي  يضيف    والقضايا  وماذا  األد�ّي  ا�جنس  هذا   �� املرأة  صورة  تجّسدت  وكيف 

 حضورها إبداعّيا؟

 ِاتجاهات القّصة القصیرة المغاربّیة:   -2

�� دراسا��م  لق و�مكن  د تناول نّقاد القّصة القص��ة املغار�ّية مجموعة من املقار�ات واملنا�ج الّنقدّية 

التار��ّ�    ذكر الفّ�يّ املن�ج  واملن�ج  واملن�ج  البيبليوغرا��  والّتقّبل  الّسيميائّي   واملن�ج  القراءة  وقد  وجمالّية   .

 الوصفّي الواحد. الّنقدّية فيما بي��ا �� الّنص تتداخل هذه املنا�ج

عن   نتساءل  أن  لنا  رح 
ّ
الط هذا  خضّم  تناول��ا  االتجاهاتو��  وتناقل��ا    ال�ي  املغار�ّية  القص��ة  القّصة 

إ��   املغار�ّية وتصنيفها  القص��ة  القّصة  تنضيد  يمكن  سبق  مّما  وِانطالقا  موضوعا.  أو  تيمة  م��ا  وجعلت 

جاهات أي أش�ال قصصّية؛  خمس
ّ
القّصة الّتار�خّية والقّصة الّسياسّية والقّصة الّتأّملّية والقّصة  و��    ِات

ا�جتمعّية. والقّصة  قضّية    االستالبّية  عن  يدافع  أن  "املدي�ي"  حاول  املغار�ّية    االتجاهاتوقد  القّصة   ��

 املاّدة القصصّية لف��ة الّستينات وعند القّصاص�ن الذين  املعاصرة. يقول 
ّ

��    اانتظمو :" وقد رأيت أن

 أّ��ا  
ُ

عّدد ففرز��ا؛ فيما ملست
ّ
ّية ومضمونّية متعّددة وأّ��ا قابلة ل�خضوع للت

ّ
كتاب��ا قد سلكت مسالك فن

العناصر  تجا�س  من  أساس  ع��  تقوم  أي  واملضمون  �ل 
ّ

الش  �� الوحدة  ل 
ّ
تمث جاهات 

ّ
ِات من  لھ 

ّ
  تمث

ّية
ّ
ي أعتقد  وهكذا  �� الّرؤ�ة املطروقة.  من تماثل  املستخدمة، وكذا  واألدوات الفن

ّ
 إعطاء صفة أو    فإ�

ّ
أن

جاه ليست إسقاطا
ّ
قارب  أو ع�� األقّل   الوحدة  �ع�ي  ولكّ��ا  أو وضعا مسبقا  �سمية ِات

ّ
  الفنّية  �� الّرؤ�ة  الت

ذين حاولت  وقد ِاحتفلت القّصة القص��ة املغار�ّية �� القرن املا��ي �سؤال الهوّ�ة.1والفكرّ�ة "
ّ
  والوطن الل

اِالستعمار   نالت  طمسهما   الغر�ّي قوى  أن  بمجّرد  لكن   ، استقالالها    ومحوهما  العر�ّي  املغرب  أقطار 

شييد. أخذت تطفو ع�� الّساحة األدبّية القضّية اِالجتماعّية وهاجس البناء  الّسيا��ّي،
ّ
و�ان ع�� األدب    والت

  خالل الف��ات ع�� اإلبداع املغار�ّي    االجتما��  وهيمنة املضمون �� ر�اب هذا الّتوّجھ ا�جديد    عموما أن �س�� 

�ك�� ع��ال�ي أعقبت ِاستقالل األقطار املغار�ّية 
ّ
 .أقصوصتاهم املضمون ��هذا   وال�

ظهر قلب    و�دايا��ا و�شأ��ا، وقد بات معروفا ومحفوظا عن   و�عيدا عن الّتأر�خ الّتقليدّي للقّصة املغار�ّية 

ال�ي  - ا�جاهزة  املقوالت  إ  و�عيدا عن  أو ذاك،يجري  الفّن  ا�جامل  طالقها حول هذا  الّنقد  أو    و�عيدا عن 

�ل أو    للّناس وقدر��ا ع�� الّتأث�� �� متلّق��ا  و�عيدا عن حضور القّصة �� املزاج القرائّي   املتحامل،
ّ

��ذا الش

ل��ى    دةالّروح إ�� نفسها وتضع القارئ أمام مراياه املتعّد   وجمالّيتھ ال�ي تحمل  وقر�با من روح القّص   غ��ه،

�� املغرب العر�ّي تمتلك الكث�� من    يمكن القول إّن القّصة القص��ة -أن يراها    للقاّص   الّصورة كما ينب��

وِا�شغاال��ا، وتمتلك    الّسمات وا�خصائص الفنّية واملضمونّية بالقدر الذي تمتلك فيھ إش�الّيا��ا وأسئل��ا
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قا�ّ�؛
ّ
قا��ّ   يرى �عض الّنقاد والعارف�ن  وهو حضور   حضورا يصعب إن�اره �� املشهد الث

ّ
أن الث

ّ
ھ األك��   بالش

ّ
أن

عر والّرواية .  بروزا ونمّوا وتطّورا
ّ

 ب�ن صنوف اإلبداع األد�ّي األخرى مثل الش

رت بالقّصةو�ذا �انت القّصة القص��ة املغار�ّية �� بدايا��ا قد  
ّ
  أحيانا مع وتماهت    الوطن العر�ّي ��    تأث

األخرى قضايا   شّقت  ،ا�جتمعات  ما  سرعان  جاهها طر�قها    فإّ��ا 
ّ
ِات مضامي��ا    ا�خاّص   ونحت  من  لتمَتح 

صال بمظاهر الّتغي��  
ّ
القص��ة  بذلك أصبحت القّصة  اِالجتما�ّ�؛  وتلتصق بالواقع واملعيش وتّتصل أشّد اِالت

ختلفة عن  ا�  وخيبا��م ورؤاهم  أشواقهم وأحالمهمحولهم وعن    عّما يحدثحال كّتا��ا �عّ��ون ف��ا    لسان

القّصة القص��ة �� املغرب العر�ّي وجود عدد من الّنّقاد يصّرون ع��   املتتّبع �حركةو�الحظ  البدايات األو��.

إ��   ا�حديثة واملعاصرة  الّتو�سّية  القص��ة  القّصة  ��    تّيارات؛ م��م محّمد  أواتجاهات  تقسيم  فر�د غازي 

سنة   من  تو�س   �� والقّصة  "الّرواية  وآخرون.  1"1960إ��    1930كتابھ  ب�ار  صا�ح    وتوفيق  محّمد  و�رى 

جاهات ينطوي ع�� كث�� من الّتعّسف؛
ّ
ولكّنھ يركب    ا�جابري أّن تصنيف القصص الّتو�سّية ا�حديثة إ�� ِات

.  لضرورة من�جّيةهذا الّتصنيف  
ّ
زم أن"ومن  يقول �� هذا الّصدد:    ليس إال

ّ
 تأط�� أذكر    الال

ّ
هذه القصص    أن

 
ّ
عسف، كما  كث�� من  �عض حاال��ا ع��  تنطوي ��جاهات هو من املسائل االِج��ادّية ال�ي  �� ِات

ّ
ال تخلو    الت

تات املتناثر والذي ال يمكن دراستھ    هو الطر�قة-كما بدا ��  –لكّن ذلك    من املزالق.
ّ

املث�� لصوغ هذا الش

شابھ .... وهذه املالمح املتوّحدة 
ّ
 من خالل هذا الت

ّ
ت القّصة القص��ة الّتو�سّية تبحث لها  . فقد أخذ2"إال

عن مستقّر ب�ن األجناس االدبية ال�ي تبدو �أرخبيل متحّرك تختلف جزره من حيث ا�حجم واملناخ، فقد  

رت أحد أهّم  
ّ
أّ��ا وف أحدثت القّصة القص��ة التو�سية م�انة متمّ��ة من األدب التو���ّي ا�حديث بِاعتبار 

روط الفنّية لكتابة هذا ا
ّ

اآلداب األخرى    اخت����الّصنف األد�ّي ِاعتمادا ع�� تقنيات حديثة ومعاصرة  الش

ف أحمد الّسماوي عند هاجس الّتأصيل  
ّ
وِارتبطت �ش�ل وثيق بمشا�ل ا�جتمع الذي وجدت فيھ.. وقد توق

صار  �� األقصوصة التو�سّية، ورأى أّن اإلقبال ع�� كتابة األقصوصة �� تو�س �� العقود الثالثة األخ��ة  

وجد    كب��ا رغم صعو�ة هذا الفّن. وأشار إ�� ظهور أسماء نّ��ت ألهّمية هذا ا�جنس السردّي الوج��. وقد

ترحابا و��جيعا.  شر 
ّ
الن دور   �� بِاس��فاد األجناس    هؤالء "األقصوصّيون"  اإلبداع األقصو��ّي  وتّم�� هذا 

كما ِاعت�� أّن القّصة القص��ة   جها مخرجا حديثا.إحياؤها و�خرا  3الّسردّية ال��اثّية ال�ي أعاد "األقصوصّيون"

ت��هن ع�� قدر��ا ت 
ّ

ِانفك ما  لها منتديات وأجياال  تتمّ�� بمضامي��ا وأش�الها؛ وهو ما أوجد  ع��    �� تو�س 

  ثالث تحّدث الّناقد عن    و�ناء ع�� هذا  .4الّتأقلم مع األوضاع اِالجتماعّية وكذلك مساير��ا لألش�ال األدبّية

جا
ّ
الّسيا��يّ ِات جاه 

ّ
واِالت ا�حن�ن،  قصص  جاه 

ّ
ِات و��:  الّتو�سّية  القص��ة  القّصة   �� بارزة  جاه    هات 

ّ
واِالت
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جاهات �� القّصة القص��ة �� األدب املغار�ّي أمر محفوف  1اِالجتما��ّ 
ّ
. ومن هنا نجزم أّن اإلقرار بوجود ِات

 للّدراسة.ولكّننا سنصطنع هذا األمر تيس��ا  بكث�� من املزالق؛ 

وا�حّق أّن القّصة القص��ة املغار�ّية لم تنفصل يوما عن مجتمعها ولم تزايل قضايا مالي�ن ا�جماه��، بل  

 �انت منذ فجرها شديدة اِالرتباط بالواقع واإل�سان معا. 

س��تّم  جاهات، 
ّ
واِالت املوضوعات  هذه  �ّل  ب�ن  املغار   ومن  القص��ة  القّصة   �� اِالجتما�ّ�  جاه 

ّ
  �ّية باِالت

وخصوصا موضوع املرأة الذي ِاستأثر بِاهتمام العديد من القاّص�ن والقاّصات �� األدب املغار�ّي ا�حديث  

محطات متعّددة؛ فقد تطّرقت القّصة    وذلك بالّنظر إ�� خطورتھ، إذ عو�ج من زوايا مختلفة وع��  واملعاصر، 

والّسفور  ا�حجاب  قضايا  إثارة  إ��  املغار�ّية  ونظرة  وخروج    القص��ة  بالّرجال  وِاختالطها  العمل  إ��  املرأة 

من بداي��ا(الّزواج) مرورا برصد العالقات ب�ن    انطالقاا�جتمع إل��ا. كما تناولت هذه القّصة موضوع األسرة  

األبناء، و��ن  وِانحالل.  وان��اء   الّزوج�ن  ِانفصام  الّزواج من  رابطة  إليھ  تؤول  قد  ما  القاّص�ن   إ��  يفت  ولم 

واألسرة �العنوسة وا�خيانة و�همال األسرة    �ن الّتعر�ج ع�� قضايا أخرى ذات صلة بموضوع املرأةاملغار�يّ 

الّزوجات و�عّدد  األطفال  و�شّرد  كها 
ّ

وتتمّ��..�خا ِوتفك مع    .  باملقارنة  القص��ة  القصصّية  سائّية 
ّ
الن الكتابة 

وا�خصائص. الّسمات  من  بمجموعة  �ورّ�ة 
ّ

الذ هذه  الكتابة  ب�ن  الّدال�ّ�،ا   ومن  املستوى   �� طرح    ملّم��ات 

والّتعا�ش، الّصراع  محوري  ع��  واألنوثة  �ورة 
ّ

الذ �ك��  جدلّية 
ّ
الّتناقضات    البيت  ع��  وال� برصد  �بية 

ّ
وال�

شعورّ�ة  واِالنطالق   واإل�سا�ّي   والقي�يّ   ِاجتما��ّ -املتفاقمة، وتبيان الّتفاعل الّسي�و
ّ
عورّ�ة والال

ّ
ات الش

ّ
  من الذ

واهر�� الّتعام
ّ
واإل�سا�ّي والّتفاعل مع منطق    ا�حياتّية �غية تحقيق الّتواصل القي�ّي واالجتما��ّ   ل مع الظ

�ك��   واِالرت�از  األشياء،
ّ
وال� الوجدا�ّي،  الّداخل  أعماق  ِاستعراض    إ��   �� واعية 

ّ
والال الواعية  املكبوتات  ع�� 

اتّية،
ّ

عالوة ع�� اِالهتمام بجسد املرأة ا�جما�ّ�    إل�سانّية،واِالهتمام ب�ّل تناقضا��ا ا   املشا�ل الّداخلّية والذ

ا�حّب   واِاليرو��يّ  �غمة  ع��  والعزف  بقّي 
ّ

وا�جنسّية،  والش والّروما�سّية  الواقعّية  وِاستعمال    و�يحاءاتھ 

�اجيدّية  من الب�ائّيات ا�حز�نة واملواقف   واِالنفعا�ّ� مع اِالكثار  والوجدا�ّي   ا�خطاب العاطفّي 
ّ
  واِالهتمام  ال�

ا�حل�يّ  ديدة،  بالّتخييل 
ّ

الش الواقع ومرارتھ  الّسعادة    والّرومن��ّي؛ وذلك ع�� حساب فظاظة  والبحث عن 

و�اوّي، املفقودة
ّ
ع إ�� الّزواج الط

ّ
ذا وِانتشاًء، والّتطل

ّ
 واليأس وامللل.  بالّسأم كماال نن��ى الّتغّ�ي تلذ

سائّية ب 
ّ
و�ذا �ان اإلبداع   شوطا كب��ا �� مجال القّصة القص��ة. املغرب العر�ّي هذا وقد سارت الكتابة الن

سائّي �� هذا ا�جال قد فرض نفسھ بإ�حاح وأصبح ظاهرة أدبّية الفتة لِالنتباه،
ّ
سائّي العر�ّي    الن

ّ
فإّن الّنقد الن

رد. وقد  
ّ
�ورّي املط

ّ
�ا باملقارنة مع الّنقد الذ

ّ
األدبّية    ظهرت �� الّساحة�� مجال القّصة القص��ة مازال متع�

إثارة قضايا املرأة مثل قّصة "يد" للّتو���ي رشيد   الّتو�سّية العديد من األقصوصات تطّرق ف��ا كّتا��ا إ�� 

قضّية    ، حيث أبرزت ِا�ع�اسات خروج املرأة من بي��ا للعمل ع�� ا�جّو العائ�ّ�. كما أث��ت1978الغا�� سنة  

لل�اتبة الّتو�سّية "آمنة مصطفى" وظهرت أقاصيص ت�ّح ع��   خديجة"  ة "سّر الّزواج باألجنبّيات كما �� قصّ 

عّزوز"    "للّتو�سّية "هند  شر�ك حيا��ا ب�ّل حّرّ�ة كما �� قّصة "أسلم الّس�� �� الّضياء  حّق املرأة �� ِاختيار
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وا�ي اقتلعن لهّن م�انة  1976سنة  
ّ
معت��ة �� املشهد  . و�� الّسنوات األخ��ة برزت مجموعة من القاّصات الل

قا�� �ش�ل عاّم،
ّ
إذ أصبحت القاّصة قادرة ع�� طرق األبواب املوصدة وا�حديث    القص��ّي �ش�ل خاّص والث

عن قذارة ا�جتمع ودهائھ مثلها مثل الّرجل رغم صعو�ة ذلك �� مجتمع ذ�ورّي ير�ط ر�طا ِاعتباطّيا ب�ن 

خصّية األنثوّ�ة القصصّية وذات القّصة /املرأة؛
ّ

وهو من معّوقات اإلبداع األد�ّي الذي يقت��ي قدرات    ال�

رة عند عموم الّناس وال يكفي وجود الفكرة أو ا�حدث لنشأة القّصة. خاّصة غ��
ّ
 متوف

 "نجاة إدهان":   ـ أسئلة الوجود عند المرأة في أقصوصة "للنساء وجع آخر" ل  -3

ساء وجع    خ��نا لدراستنا قّصةاِ   فضفاضا وعاّما،  يبقى هذا الكالم  وحّ�ى ال
ّ
قص��ة تو�سّية حديثة �� "للن

غة واألدب العر�ّي وتكتب القّصة والّرواية. و من    لل�اتبة نجاة إدهان؛  1آخر"
ّ
و�� تو�سّية �عمل أستاذة �� الل

هللا"، أعداء  ال��تقال"،  بطعم  "وطن  فا��ا 
ّ
ا�جموعة    مؤل صدرت  وقد  لك".  ليس  ،"هذا  األرض"  "رحم 

ساء وجع آخر
ّ
شر. 2014" �� أكتو�رالقصصّية "للن

ّ
باعة والن

ّ
 عن دار رسالن للط

ھ قابل لقراءة تأو�لّية، 
ّ
نا نالحظ أن

ّ
إذ تقّر ال�اتبة بأّن   و�ذا أ�عمنا الّنظر �� العنوان بما هو عتبة أو��، فإن

ساء وجًعا؛ لكن أّي وجع تقصد؟
ّ
معروف    قد ي�ون وجعا يجهلھ الّرجال؛ وقد ي�ون وجعا آخر مخفّيا غ�� للن

�عّ��    متداول ب�ن الّناس. و�حمل العنوان ب�ن طّياتھ تأو�ال خفّيا سيت�ح �� ثنايا الّتحليل؛ وهو عنوان  أو

العمق عن ا�جموعة القصصّية ال�ي تناولت ف��ا مجموعة من األعطاب اِالجتماعّية. و�� مستقاة   بكث�� من

 �ون املرأة �حّي��ا. من صلب ا�جتمع حيث تنمو الغواية دون وازع، وكث��ا ما ت

تكشف القّصة عن مرجعّية ثقافّية غنّية باملستن�خات واإلحاالت الّتناّصّية واملعرفة ا�خلفّية الزاخرة   

ال�اتبة أن تصهرها �� بوتقة سردّية موحية    استطاعت  وقد  با�حموالت املعرفّية األدبّية والفّنّية والعلمّية.

ت  أحسنت إخراجها قصد إيصال ال�ي  القّصة  رسال��ا. وهذه ا�خاصّية ��  با�� رّواد  فرد "نجاة إدهان" عن 

القص��ة، إذ البّد للمبدع من تنويع بداياتھ و��اياتھ �أن �ستخدم مثال بداية خارقة أو بداية حاملة أو بداية  

 فضائّية أو بداية حدثّية أو بداية �خوصّية.

ساء ك  :ورأت ال�اتبة أن تفتتح مجموع��ا بتصدير هو الّتا�� 
ّ
ساء و�� الن

ّ
نا غالبا ما  "للن

ّ
ث�� من الفرح لكن

أحياء.." وندف��ّن  أّن .  �سرقھ  �علم  الّنّص   الّتصدير  ونحن  عتبات  من  ��    عتبة  الغوص   �� املتلّقي  ب 
ّ
ترغ

ة وطموحا مضطهدا؛ و�ت�ّون هذا األثر  
ّ

املتون. وانطالقا من الّتصدير يّت�ح لنا أّ��ا ستعا�ج أحالما مفتك

ساء وأوجاعهّن"؛قّصة جمعها العنوا  من ِاثن�ي عشرة
ّ
تداول    إّ��ا  ن:" الن

ُ
قصص تدّق أبوابا أخرى غ�� ال�ي ت

�ّل    وتخ��ل قضّية املرأة �� حرّ�ة الّسلوك وغ��ها، إذ لم �عد املسألة مسألة حرّ�ات بل مسألة وجود �عيشھ 

الفكرّ�ة. الّنفسّية وحّ�ى  بِاختالف األعمار وا�خصائص  ساء 
ّ
املثّقفة وامل  الن املرأة  ھ وجع 

ّ
األّم  إن واملرأة  بدعة 

� املرأة /اإل�سان ال  
ّ

والّزوجة والبنت. وتتعّدد الوجوه لتثبت واقعا �غاية الّنظر فيھ نقدا وتقو�ما حّ�ى تتج�

 وحاملة بالّتجديد. و�خصّيات نجاة ِادهان أنثوّ�ة مس�ونة بالّرغبة �� الّ��وض املرأة /األن�ى فحسب.
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ر بأّن وجع ا
ّ

ها �� ا�حياة إّ��ا مجموعة قصصّية تذك ساء من ُيقتل حقُّ
ّ
ملرأة ال يخ��ل �� الّرجل، إذ إّن من الن

طها ع�� ِامرأة أخرى تؤمن با�حياة أو حّ�ى ع��  
ّ
بمجّرد ِانخراطها �� لعبة �� جملة مقوالت مسقطة؛ فتسل

 نفسها لينت�ي األمر بحلقة تزداد ضيقا �� �ّل مّرة.

لذلك تقوم بتسليط الّضوء ع��   �سود حياتنا اِالجتماعّية؛و�دت ال�اتبة معنّية با�حفاظ ع�� عالم نقّي 

 قهرها.   فقّدم��ا ع�� صوت أعماق املرأة ال�ي تبوح بآالمها و�سرد ب�ن الّرجل واملرأة. العالقة املشروخة

فنسمع وجهة نظرها �� ح�ن �غيب صوت الّرجل ��    من هنا نلمس لدى ال�اتبة �عاطفا ضمنّيا مع املرأة؛

ح�ى تبدو لنا �� القّصة ِامرأة جديدة تبحث عن ذا��ا، فنجدها ع�� اإلبداع الفّ�ّي. كما أسهمت   هذه القّصة 

غة �� بناء
ّ
شعورّ�ة األخرى.   واستطاعتالقّصة  الل

ّ
 أن تجّسد ا�حلم وامل�ّونات الّداخلّية الال

وقّدمت عّ�� ذلك    فتتاحّية؛وقد جعلتنا ال�اتبة �عا�ش تفاصيل األزمة الوجودّية ال�ي �عيشها املرأة منذ االِ 

نحاي��ا، اليوم  بتنا  �حقيقة  معادال  �ش�ّل  فّنّية  صورة  ھ 
ّ
ِافتقاد   �ل ما  و��  الوجود    �ّل  ينعش  جوهرّي  هو 

اإل�سا�ّي ويعطي ا�حياة مع�ى. وما نالحظھ �� هذه ا�جموعة هو �سليط الّضوء ع�� صوت املرأة �� �حظة 

�� �حظة مأزومة تمّر ��ا املرأة    العار�ة ال�ي �ع�ي خالصة تجر���ا املّرة �� ا�حياة؛ تأّزم. فتقّدم لنا ا�حقيقة  

كما فّضلت ال�اتبة عدم ِاستخدام ضم�� األنا املفردة �� هذه القّصة مّما    تز�دها قلقا وخوفا من ا�حياة.

ع الكتابة �� األقصوصة  فقد تطّرقت إ�� وج   أفقد ا�خطاب حميمّيتھ وأّدى إ�� جعلھ أقرب إ�� ا�خطاب العاّم.

املعاناة. تولد من رحم  الكتابة  أّن  املرأة ورسمت مالمحها؛    وقد  األو�� وكيف  نفسّية  أغوار  القاّصة  س��ت 

"ُحّ�ى الكتابة". فقد صّورت ف��ا ال�اتبة عالم املرأة اإلبدا�ّ� ووجع ا�حرف    ـومثالھ القّصة األو�� املوسومة ب

و�� بمثابة عالج   وجنونا بل سعادة �شف��ا من �ّل األوجاع.  تابة مخاضابما هو خلق لل�لمة، لتستحيل الك

ووجع يرقد �� أحشاء ال�اتب و�ك�� داخلھ ��دوء، لكّنھ يولد عندما تكتمل    نف��ّي آلالم م��اكمة �� األعماق

ن تكتب  يكف��ا أ"  والكتابة عند نجاة ِادهان هروب من الواقع وثورة معلنة. تقول �� هذا الّسياق:  عناصره. 

س �� ملء جنو��ا تن��ى
ّ

�اتيل. تتناسل ال�لمات وتتنف
ّ
�ّل العالم    ال�لمة األو�� �� �سمل��ا لتعلن ثورة ال�

ظِلم (...) بد�ع أن تدرك مرتبة ا�خلق ب�ّل  
ُ
ق روحها �سماء ال ت

ّ
حولها بقوانينھ وأح�ام ليلھ و��اره وتتعل

 .1ما ف��ا من رغبٍة �� الفناِء �� ا�حرِف"

�با ع�� ال�اتبة أن تطرح مسألة الكتابة ح�ن �علم أّن عالق��ا بالكتابة وا�حرف عميقة، إذ تصّرح  وليس غر 

رّ�ما �انت هذه بداية عالق�ي بالقراءة   أشعر �عالقة غر�بة �شّد�ي إ�� ا�حروف."  �� إحدى حوارا��ا فتقول:

لت حياة ج
ّ
ما صيغت جمال ش�

ّ
 روحا �سكن ا�حروف؛ و�ل

ّ
 لل�اتب    ديدة. والكتابة. أشعر أن

ّ
لذلك أؤمن أن

ومن القضايا ال�ي أثار��ا    2"دورا هاّما بإم�انھ أن يحّرك �ّل القيود ال�ي تقتل اإل�سان. الكتابة مشروع حياة

رف
ّ

انية �عتمد كث��ا ع��    نجاة ِادهان �� أقصوص��ا مسألة الش
ّ
واألنوثة كما تراها املرأة األّم. ففي القّصة الث
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رؤ�ة أم لبنت ي��اءى لها �� ا�حلم أّن ِابن��ا فقدت عذرّ���ا، بل �� حامل �� ا�حرام. فتعمل    و�� بمثابة  ا�خيال؛

ألّن: عنة 
ّ
الل هذه  ا�خالص من  رف"  األّم ع�� 

ّ
الش �� مسألة  �ساومون  بل   ثّم .  1"الّرجال ال  حلم  ھ 

ّ
أن تدرك 

 أضغاث أحالم وهواجس.

ا�خيانة وعدم ا�ّحر�ة �� ِاختيار الّزوج من خالل القّصة  �� مجموع��ا إ�� مسألة    كما تطّرقت نجاة إدهان 

ص ف��ا حياة ِامرأة لم ت��ّوج من تحّب، بل �ان زواجها    الّسادسة واملوسومة �عنوان:
ّ

"معركة خاسرة "، ت�خ

رف�ن ومعاناة جمود املشاعر. تقول ال�اتبة   فصّورت عدم الوفاق العاطفّي   تقليدّيا.
ّ
  �� هذا الّصدد:   ب�ن الط

ھ املوت، �أّ��ا معركة خاسرة،  ن لوقع ا�خطى املتسارعة نحوها أثر غر�ب.�ا"
ّ
�أّ��ا آخر    ِاستسلمت �أن

ھ آخر نفٍس 
ّ
وا�خيانة وغ��ها من القضايا ال�ي لن نأ�ي ع��    كما تناولت ال�اتبة مسألة األمومة  .2"ا�خطى و�أن

 ذكرها جميعا. 

خصّية؛  ومن هذا املنطلق، �ستطيع ا�جزم بأّن نجاة ِادهان   
ّ

قد عمدت إ�� الّنفاذ إ�� عمق معاناة ال�

خصّية،  ا�خار�ّ� أوصافا تصّبب   ومنحت املناخ الّنف��يّ 
ّ

فتتالحم    إيقاعها وتواترها �� العوالم الّداخلّية لل�

 من عالقتھ اِالجتماعّية و�� أبرز املزايا وا�خصال الفّنّية �� قّو��ا.  باإل�سان بوصفها جزًءا األشياء ا�حيطة

ساء وجع آخر" لنجاة إدهان ع�� وجع الوجدان والّنفس والفكر    فتح هذه ا�جموعة القصصّية:تن
ّ
"للن

  عوالم تبدو مختلفة لتخ�� بأّن املرأة مس�ونة با�حلم و�إم�ان تحقيقھ. إّ��ا مجموعة تتتا�� قصصها وتصّور 

خصّيات، لكّ��ا ترصد واقعا إ�سانّيا عاّما. ورّ�ما لذلك جعلت
ّ

ال�اتبة �خصّيا��ا دون أسماء. فهو   لتنّوع ال�

تفك��   مجموعة تجعل الفرد موضوع  سؤال الكتابة عن الوجود ب�ّل وجوهھ ودالالتھ وعراقيل ِاكتمالھ؛ و��

غة فتسرد نصوصها بلغة تنتقي معاجمها وصورها  
ّ
فتنتصر لھ �ّل الّدعوات إ�� �غييبھ. كما تنتصر ال�اتبة لل

الفكرة   فتجعل  وات 
ّ

الذ الّتفك��؛ وتتلّبس  إ��  فيدفعھ  القارئ  إ��  ل 
ّ
يتسل إ�سانّيا  األدب    هّما  يحّقق  وحي��ا 

 وظيفتھ. 

املرأة وال�ي �ستطيع   ال�ي �عيشها  العديد من املواقف  أبانت عن  ولعّل هذه ا�جموعات القصصّية قد 

وا�خيانة. الكتابة  ومخاض  واألمومة  الوالدة  حاالت  مثل  بتفصيل  ع��ا  الكشف  لت    إذ  ...�خاِ   وحدها 
ّ
توغ

 القاّصة �� عمق الذات النسائّية وع��ت بلغة املرأة عن هّمها وأحالمها وهواجسها وطموحها وخوفها ورغب��ا.

سائّي هو �عب�� املرأة عن أجواء القهر واملصادرة   من هنا،
ّ
  وِانطالقا مّما تقّدم، يمكن القول إّن األدب الن

ِا�غمارها ��ذه األجواء. امل   �� ظّل  ھ طرق باب 
ّ
�� سبيل ا�حّرّ�ةإن ات. وقد    س�وت عنھ 

ّ
الذ واِال�عتاق و�ثبات 

عت��ت كتابات املرأة وسيلة من وسائل تحّررها  
ُ
أضافت مساهمات املرأة �� ا�حقل األد�ّي سمات جديدة فا

وقد ِاستلزم هذا الّنوع من    وسبيال من سبل ا�خالص من وضعها �� مجتمع ال ينّ�لها من�لة مت�افئة مع الّرجل.

 األدب قدرا ال بأس بھ من ا�جرأة.
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ت مغّيبة طوال الف��ة ال�ي ِانفرد ف��ا الّرجل 
ّ
سائّية بخصائص وسمات ظل

ّ
سمت القّصة القص��ة الن

ّ
لقد ِا�

بكتابة القّصة القص��ة منذ سبعينات القرن املا��ي، حيث ظهرت أقالم �ساء عر�ّيات متمّ��ة �� مجاالت  

ع�� ا�خطاب  ِاقتصر  أن  �عد  لبذور   القّصة  ا�حاملة  الّناتئة  الّتعب��ات  رصد  عن  عزفت  ذ�ورّ�ة    محاوالت 

سائّية 
ّ
نت القّصة الن

ّ
�ورّ�ة العر�ّية املستأثرة. فتمك

ّ
الواقع وترتيبھ    من تفج��  املناهضة وزحزحة مركزّ�ة الذ

الّنقدّية. واملفاهيم  املقوالت  وتفكيك  وا�حلم  للّتخييل  عنھ  غ�ى  ال  رافدا  فأصبح  جديد،  جاه    و��  من 
ّ
اِالت

املكتو�ة العر�ّية  املرأة  إبداعات  أّن  ع��  الّتأكيد  يجب  روط    نفسھ، 
ّ

للش واعية  قراءة  إ��  بحاجة  تبقى 

جاه الّتأكيد ع�� قيم�ي   أي إ�� قراءة  والّتحوالت،
ّ
�سهم �� هدم كث�� من األح�ام املسبقة تجاه املرأة و�س�� بِات

ت�ن يحملهما واالختالف الغ��ّية 
ّ
 إبداع املرأة املكتو�ة. -ضمن ما يحمل –  املتين�ن الل

 : الخاتمة  -4

القّصة القص��ة املغار�ّية  لت موضوعات 
ّ
ال�ي ش� واهر والعالقات اِالجتماعّية 

ّ
  تلكم أهّم القضايا والظ

نأت ع�� ذكرها ومعا�ج��ا العتبارات معلومة،   لم  ثّمة قضايا أخرى  أن   �� اِالجتما�ّ�. والشّك  املغزى  ذات 

ة أخرى.و�مكن أن ت�ون م 
ّ
 حور دراسة أو دراسات مستقل

من هذه الّدراسة أّن الكتابة النسائّية املغار�ّية ِاستطاعت أن �شّق لذا��ا مسارا    �ستخلصھوما يمكن أن  

والتأليف.  الكتابة   �� زمنا  أخذ  الذي  الّرجل  بإبداع  مقارنة  متواضعة  بنسب  القاّصات    ولو  عا�جت  فقد 

ف�انت بمثابة �عر�ة ملا �عانيھ املرأة واملص�ح �� ذات الوقت؛   ن عمق ا�جتمع؛املغار�ّيات مواضيع شّ�ى نا�عة م

الكتابة   أصبحت  وقد  وحب.  وخيانة  وخداع  وفرح  حزن  من  املرأة  نفسّية  يخا�ج  عّما  عّ��ت  قصص  إّ��ا 

ملمحا من   بھ من خصوصّيات فنّية وموضوعّية إذ �عّد  النسائّية ظاهرة �س���� اِالنتباه واِالهتمام ملا تمّ��ت

مالمح إبداع املرأة و�عب��ها عّما يجول بخاطرها. ومن هنا تصبح كتابة املرأة املغار�ّية من ا�خطوات املهّمة �� 

 املغار�ّي �ش�ل عاّم. تار�خ اإلبداع

بجدّية �شتغل  ال�ي  اّبة 
ّ

الش باملواهب  يزخر  الّتو���ّي  األد�ّي  املشهد  بأّن  القول  يمكن  بالّنص   ختاما، 

إ�� نقد وتمحيص مختّص�ن وجديّ�ن، و��� القص��ّي؛   يحتاج  �� نفس الوقت مشهدا إضافّيا  ل 
ّ
لكّ��ا �ش�

 دعم أك�� للّتعر�ف ��ا. 
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