
ستاذ : م. ولد يوسف األ    (     02المادة : الرواية الجزائرية           المستوى : ماستر )  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

( 02المستوى : ماستر )  

ومعاصر   حديثعربي  أدبالتّخصص:   

داسي الثالث السّ   

 

 

 

 

 

 

د/ مصطفى ولد يوسف تأليف

ادة ممحاضرات  في  

ةواية الجزائريّ الرّ   



ستاذ : م. ولد يوسف األ    (     02المادة : الرواية الجزائرية           المستوى : ماستر )  
 

2 
 

 

ّةّوبدايةّالتأسيس:وايةّالجزائريةّالمكتوبةّبالعربيّ الرّ -1

ها مرتبطة بتشكل الوعي  ة عسيرة ألن  ة المكتوبة بالعربي  واية الجزائري  لقد كانت والدة الر  ّ
سيرورة  يالمد حالة  في  وهي  فيحو ت  للني،  الجزائري  للمجتمع  العميقة  المرجعية    الت  ظل 

الجزائري   اإلنسان  تهيئة  في  أشواطا  قطعت  التي  االشتراكية  دولة  لاإليديولوجية  بناء  مرحلة 
 . اجتماعية وعادلة

ه العربي كان دوًما وليد وائي الجزائري بشق  أن  اإلبداع الر  إلى  أثار الباحث "بن جمعة بوشوشة"   
ألشكال واألبنية وبسببه يبحث عن ا  ةكائي  الح  هنو تحوالت الواقع الجزائري، فمنه يستمد أسئلة مت

 .(1)لمستجدةاه إشكالياتالستيعاب  الفني ة المؤهلة

راكم اإلبداعي في هذا الجنس غة العربية مغامرة نظًرا النعدام الت  وائية بالل  كانت الكتابة الر   
، فلم تكن نثرا وشعرا  واإلصالحيةوجيهية  قافي بالكتابات الت  واكتفاء الواقع الث    األدبي الحديث،

نماذج روائي   للر  هناك  الفنية  القاعدة  بمثابة  تكون  محلية  الجزائريي ة  في    نوائيين  وجدوا  الذين 
قافي في الجزائر  بديال لهذا الفراغ الث    العربي  رق ش  مي اليمع روائ  المباشر وغير المباشر   واصل الت  
ه"  ي ة ألابة القصصوطبعا قد يسأل سائل عن تجربة الكت؛   غادةّأمّحمد رضا حوحو في نص 

فتكون اإلجابة واضحة وصريحة بأن  ،  واية الجزائرية؟  " ولماذا لم تكن نقطة االنطالق للر  القرّى
ولغ فنيا  مرتبك  العمل  الت  ته  هذا  رد  الس  نحو  ينزع  يقولوثيقبسيطة  كما  بن   ي  الحفيظ  "عبد 

واية ةالمعياري   تاشتراطا ييلب ال( 2)جلولي" في حدها األدنى، وإن كان  الفنية المتعلقة بجنس الر 

 
ردية في الر   ينظر :بوجمعة بوشوشة،(1)  لمطبعة المغاربية للطباعة ا،واية العربية الجزائرية سردية التجريب وحداثة الس 

 . 08ص، 2005،  1تونس، ط ،والنشر 

 alquds.lo.ukw ww"غادة أم القرى ألحمد رضا حوحو، الرابط،  الن ص في روايةية وثائقي  ينظر: عبد الحفيظ بن جلول(2)
 2018/ 10/ 10التاريخ  
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صا لوضعية المرأة العربي ة في بيئة متخلفة، ومن ثم ة الموضوع المطروح في هذا العمل مشخ  
 يحمل صبغة الحداثة تيمة. 

ردية القصصي ة قد أسهم فيها" أحمد رضا حوحو" بشكل    ال ننكر أن  مسار الت أسيس للس 
وائي العربي قطعي، ولكن أن   ك كما فعل بعض الن قاد بأن  الري ادة في المنجز الر  الش  نقطع 

 يتنافى مع الحقيقة الت اريخية.  كانت ألحمد رضا حوحو فهذا أمر

ياسي المحتفي بمشروع  بناء الد ولة العادلة في إطار المبادئ   الث ورة  واستجابة للز خم الس 
ة  (  1) االشتراكية راح الكثير من الكتاب يبحثون في أساليب تطوير أنظمتهم الكتابية كانت القص 

ية األولى للطاهر   القصيرة مجااًل  مفتوًحا للكثير منهم للت دريب الكتابي فنذكر المجموعة القصص 
، والمجموعة القصصي ة األولى لعبد 1961ورة عام  " المنشدخانّمنّقلبيوطار الموسومة  بـ"  

 ". ظاللّجزائريةهدوقة الموسومة بـ:  الحميد بن

وائيي الر  من  األول  للر عيل  اإلبداعي  الفعل  آني ة    نالجزائريي  نإن   مسايرة  مجرد  كان 
الكولونيالية واإلقطاعية   لمتغيرات المجتمع الجزائري في سياسة إحداث القطيعة مع سلوكات

  ه الرياح" لمحمدو "وماال تذر   "ريح الجنوب" لعبد الحميد بن هدوقة    فمن خالل  جعية الثقافية،والر  
و"الزلزال "للطاهر وطار تجسدت تفاصيل المشروع الحداثي في ثوبه    "الالز"  و  عرعار  العالي

اجتماعيا، ومشروعا  محتوى  ياسي  الس  الخطاب  مع  تلتقي  وهي  اإلغراء    االشتراكي،  فكان 
 . أقوى من أي طرح أخر(3)على حد تعبير" إدريس بوديبة" جيولو يااليد

واية الجزائرية المكتوبة بالعربية كتبوا في إطار أسيس للر  وائيين في مرحلة الت  جل  الر   إن  
وعه طواعي ة وعن اقتناع عند ازوا إلى مشر حفان  نظام الحكم  مؤسساتية المتمثلة فيقابة الالر  

وائي "ال  ةوبالت الي استحضر مقولالكثيرين منهم،  نحنّمناضلونّ:"  اهر وطار" وفيها يقولطالر 

 
،   2000، 1قسنطينة، ط منشورات جامعة منتورة، ،روايات الطاهر وطار ة والبنية في ،الرؤي ظر: إدريس بوديبةين(3) 

 . 45-44ص
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وائية إلى الت قريريةوكتابّهواة ردية الر  ارخاألدلجة    و  "، فانحدرت هذه الس  ؛ واستثنى عند  ةالص 
وائي،   وائي وأولويته على حساب سياسة الن ص الر  الحميد بن هدوقة الذي أدرك فني ة الن ص الر 

 اآلخرين،   الواضح لدى  من اآلخرين ألن ه نحا المنحى االنتقادي ال االنقياديأدلجة  ل  فكان أق
وائي" أمين واية الجزائرية المكتوبة بالعربي ة عاشت عقدة إيديولوجية    الزاوي   ولذلك يقول الر  "بأن  الر 

 ( 4)"الثمانيناتمنذ السبعينات ألن ها ترعرعت في محيط يساري واستمر هذا الوضع حتى منتصف  

اإن    الذهنية هذه  للبنية  امل  والش  الفوري  الت غيير  الجامحة في  بالر غبة  ليساري ة مرتبطة 
واعية دراسة  دون  الجزائري  و   لإلنسان  فاكتفتسيسيولوجية    لسيكولوجية  بالوعي   المجتمع، 

ياسي، المطروحة في تلك  الن صوص  أغلبية    توفق توجه سياسي قد حسم األمر مسبقا، فكان  الس 
حزب الت  وهو مؤشر  ،  (5)" كما يسميه" محمد حسن مرين""الت بشيرّاإليديولوجيالفترة تدور حول "

في معظمها لتعاظم الفعل    (6) جاءت تلك الن صوص تقريرية وفج ة"  ، ومن ثمةال للفن  ياسةللس  
وائي. اإليديولوجي فيها، وقلة خبرة، كتابها  في المجال الر 

وائية المقترحة على القارئ في فترة السبعينات ومنها   قد نجد أكثر من عذر للن ماذج الر 
وائية والحماس االيديولوجي، ضال  حيث أضحت الكتابة شكال من أشكال الن   حداثة الت جربة الر 

ياسي دون أن ننسى   الذي كان من رواسب االستعمار الفرنسي   الخواءّالثقافياالجتماعي والس 
 من طرفه. الذي اجتهد في طمس الهوية الوطنية من خالل سياسة الت جهيل الممنهج 

"عبد هللا الركيبي" حاول تقديم نص" غادة أم القرى" كبداية    والالفت لالنتباه أن  الباحث
ياقي     (7) محتشمة لفن الرواية واية وقد  كمقوم أساسي و   ولم يضع اإلطار الس  مركزي  لتظهر الر 

 
 . 2005/ 11/ 6ة الخبر، التاريخ دفي الرواية الجزائرية، الملحق الثقافي لجرياليسارية ي، ينظر: أمين الزاو (4)

واية الجزائرية بين اإليديولوجي والتكفيري، الرابط،  ينظر:(5) التاريخ   w w w.malalyoum.comمحمد حسن مرين الر 
04/01/2015 . 

 ينظر: المرجع نفسه (6)

،  1985، 3تطور النثر الجزائري الحديث، الدار التونسية للنشر والمؤسسة الوطنية للكتاب، طينظر: عبد اله ركيبي، (7) 
 88ص
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أديب" في الخطأ المعرفي ذاته عندما اعتبرت نص" صوت الغرام"   ااميب وقعت الباحثة "عايدة  
 أي في عام الن كبة.  1967وقد صدرت عام  (8) لمحمد منيع رواية"

واية أن ها مرادفة اجتماعيا وتاريخيا للمدينة،     البد  أن ال تغفل ونحن نتحدث  عن الر 
احات والمصانع وكل مافهي تت قق والشوارع والس  هو مرتبط بقوانين العيش فيها،   خل ق في الش 

والمجتمع الجزائري لم  ،  ction de la citéfi la"ةينمتخيلّالمد"واية إذا  فالر  (9)وإكراهاتها المختلفة
العشرين بفعل الزحف  وعملًيا أال  في السبعينات من القرن    ف المدينة ولم يعش فيها وجدانيايعر 

واية هي روح المدينة ؛ فكيف نقطع الشك إذا   الر يفي على المدن، وظهور الط بقة الوسطى، فالر 
واية الجزائرية المكتوبة بالعربية ظهرت قبل السبعينات والمجتمع الجزائري ريفي  الموطن   بأن  الر 

 لها التقليدي ة؟ ؛ يجهل المعترك المديني مشتغال على الفالحة والتجارة في أشكا

واية بعقلية الر يفي   والمفارقة أن أغلب الكتاب الجزائري من القرى والمداشر كتبوا في الر 
فترتبت عن ذلك تلك الر غبة في تجاوز الوصف    فيها،وهم يعيشون في المدن بعد أن استقروا  

ال مالمح  من  تتخلصوا  لم  ألنهم  الملتزم  الموضوعي  الط رح  لحساب  المكثف  ريف  الفضائي 
وفي الوقت نفسه    والحنين إليه ، ومن ثمة كان الت عويض عدم التفريط في الر يف كمرجع ثقافي،

وائيييسامبايعة الحداثة في شكلها ال رأوا في الر يف   نري أو واجهتها اليساري ة ،ألن  الكثير من الر 
 المنضبط سياسيا وثقافيا الحل األمثل لبناء الدولة الوطنية العادلة.

واية جزء راسخ من الوعي الفني في نظر الباحث" حسين حمودة"  فالجمالية    (10)إن  الر 
واية "األنا" حريتها   ينةوائية مرتبطة بشكل عضوي بالهندسة المعمارية للمدلر  ا التي منحت للر 

ي في فيفي والعر واية الجزائرية المكتوبة بالعربية لم تخرج من اإلطار الر  والر  ،     (11) بدل" الن حن"
 

،  1982أديب ،تطور األدب القصصي الجزائري، تر محمد صقر، ديوان المطبوعات الجامعية، د ط،  ابامي :عايدةينظر (8)
 . 06ص

 20/10/2019التاريخ  w ww .alquds.lo.uk: ة، الرابطينالرواية العربية والمدعبد الدائم السالمي، (9) 

 2000، 1مصر، ط  لقصور الثقافة،الهيئة العامة  ،ر: حسين حمودة، الرواية والمدنيةينظ(10)

 . 26ينظر المرجع نفسه، ص (11) 



ستاذ : م. ولد يوسف األ    (     02المادة : الرواية الجزائرية           المستوى : ماستر )  
 

6 
 

خ  ،  ها خطاب تعبوي يندد بالظلم االجتماعيتقديم المجتمع ألن   السلطة/  وفي الوقت نفسه يرس 
هو   الذي  للعرف/شالز عيم  االشتراكييامتداد  للمشروع  التبني  ذلك  فكان  القبيلة،  بمثابة   خ 

والرأسمالية المقترنة بالكولونيالية    نةالتي ترمز لألنا  "األنا"  على حساب  الن حن"  فعل  استمرارية
 في تصور الن خبة اليساري ة في الجزائر.

باللغة الفرنسية في الخمسينات من    واية الجزائرية المكتوبة  قد نسأل لماذا ظهرت الر 
 القرن العشرين والبيئة الجزائرية ليست مرشحة لذلك للط ابع الر يفي للمجتمع الجزائري؟

ّالمكتوبةّبالفرنسيةّوالوعيّالفنيّ:ّوايةّالجزائريةالرّ -2

غة الفرنسية بمثابة كتابة نضالية اضطرت فئة من  واية الجزائرية المكتوبة بالل  كانت الر   ّ
الكتاب الذين يتقنون اللغة الفرنسية إلى توعية الرأي العام الفرنسي بوجود هوية شعب يحتضر 

أقسى درجات التهميش واالهانة    وهو يعاني  ،ويتمتع بوعي اجتماعي خاص به، ينشد الحرية  
 من طرف المستعمر. 

إن  هؤالء الكتاب كمحمد ديب ومولود معمري وأسيا جبار وكاتب ياسين كانت لهم دراية ّ
الغاية   نتوتعاملهم مع الوسط المدني الفرنسي وكاائية  وائي من خالل ثقافتهم القر بالعالم الر  

كتاباتهم   وراء  الت  الص  نسف  من  الر    والفلكلورية  ةيهريجورة  يقدمها  عن  التي  الفرنسيون  وائيون 
 . " صفة مالزمة لهاexotique"رابيغابع اإلاإلنسان الجزائري، حيث الط  

  المقايسةّ"قد اعتمد على "الذين يكتبون بالعربية    نوائيين الجزائريي يل األول من الر  عإذا كان الر  
وجه الخصوص الطاهر وطار في إطار  صوص الروائية المنتجة في الشرق ومنهم علي  للن  

القومي   المشروع  هذا  الحتضان  الجماهير  تعبئة  ضرورة  حيث  االشتراكية  العربية  القومية 
  الذين يكتبون بالفرنسية قد اعتمد على   نل من الروائيين الجزائريي المصيري فإن  الرعيل األو  

وائي الفرنسرح والبناء الش  في الط    "المخالفة" ي، حيث كان خطابهم رسالة للن خبة كلي للمنتج الر 
المثقفة بأن  األهالي ليسوا مجرد مواطنين من الد رجة الثانية وإن ما فيهم النخبوي الذي يقارع 
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وقد يتفوق عليه ، فرواية "نجمة" القت رواجا عالميا ال تقل جودة وعمقا عن    النخبوي الفرنسي،
هذا من جهة ، ومن جهة أخرى تعتبر الكتابة    "  Albert camus"    لبير" كاموأ"  ل  رواية "الغريب

فوة شكال من أشكال النضال، يرون في دفاعهم عن هويتهم الجزائرية ليس    في نظر هؤالء بالص 
تقوقًعا على الذات وإن ما انفتاح على ثقافة األخر لتسخيرها في صالح القضية الوطنية ،فالمثقف  

ؤية المغلقة لذاته ، فال يتعامل مع مكونات هويته بصفتها جوهًرا  الحقيقي هو الذي يتجاوز الر 
متعالية حقيقة  أو  نقيا  عنصًرا  أو  ورائيا  الكائن    (12) ما  عن  الفرنسي  المثقف  تعالي  فبمقابل  

لتقديم نفسه في  الجزائري وعدم اعتباره كائنا هوي   ثقافته  تعامل مع  الجزائري  المثقف  فإن   اتيا 
الثقافي   بموروثه  والمعتز  المضطهد  بشرط صورة  ولكن  المثاقفة  على  والمنفتح  واالجتماعي 

 االعتراف بهويته وانتمائه الحضاري المشرقي واإلفريقي والمتوسطي. 

في نصوص محمد ديب ومولود فرعون ومولود معمري وأسيا جبار ومالك حداد معركة حسم   
راثا وحضارة للتأكيد على جزائرية الجزائر شعًبا وت  الهوية وضرورة دحر األخر المعتدي ثقافيا

واقتالع  الذ ات  هوية  مسح  محاوالت  عن  الكف  حالة  في  معه  الحوار  قنوات  رفض  دون 
 (13)خصوصيتها

ية وعمق كذات واعية  ات وعًيا جديًدا عن در جسترعي االنتباه أن  هذه النخبة انتيما   
بوة  ديب "والر  والنول" لمحمد    "والحريق"  "الدار الكبيرة""  فكرة، فتجلى هذا الوعي الجديد فيوم

ونوم العادل لمولود معمري "ونجمة" لكاتب ياسين وقد جاءت هذه األعمال بتعبير (  14" )المنسية
ملحمي"  الباحث نفس  في  منور"  عبرت    "أحمد  التي  اإلنسانية  المأساة  وعمق  ينسجم  قوي 

عبقرية الكتابة  ، ومن جهة أخرى لمسنا تحدًيا واضحا للنخبة الفرنسية في  جهةهذا من  (15)عنها"

 
،  2013،  1ماجدة حمود، إشكالية األنا واألخر، عالم المعرفة المجلس الوطني للثقافة والفنون واألدب، الكويت، طينظر: (12)

 16ص

 المرجع نفسه والصفحة نفسها. ينظر:(13)

 17المرجع نفسه، ص (14) 

 . 268، ص 2007، 1أحمد منور، األدب الجزائري باللسان الفرنسي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طينظر: (15)



ستاذ : م. ولد يوسف األ    (     02المادة : الرواية الجزائرية           المستوى : ماستر )  
 

8 
 

مطي الواقعي الذي  تجاوزت اإلطار  الن    1956نشرت عام    فرواية "نجمة" التي  في حد ذاتها،
فجاء "كاتب ياسين" بأسلوب جديد في طرح موضوعه، يتسم بانعدام  ،  كان شائعا في تلك الفترة  

اًزا فنيا، جعل  قليدي، فكان انجمط الحدثي الت  مني وعرض ألحداث بشكل يتنافي والن  رتيب الز  الت  
واية الجديدة"  الكثير من النقاد يصنفون "كاتب ياسين في خانة "تيار الر 

واية الجديدة محتفي    ة بها في ذلك الوقت لدى جمهور القراءة وبالتالي عمد لم تكن الر 
  " les indigènesليبرهن للنخبة الفرنسية أن في األهالي"  "المقايسة"  "كاتب ياسين" إلى تجاوز

 .الخلق والتميز ال تقل مكانة عن عبقرية "ميشال بوتور" عبقرية

نظيرتها المكتوبة بالفرنسية نجد اختالفا بواية الجزائرية المكتوبة بالعربية  لر  اعندما تقارن   
وائيين الجزائريين الذين يكتبون بالعربية لهم عالقة من بعيد أو  في المرجعية الثقافية، فجل الر  

ومنهم من دعا   االلتزامّاالجتماعيولذلك تستند أعمالهم على    اإلصالحي،من قريب بالتيار  
إلى نسف المؤسسات االجتماعية التقليدية المعيقة للحداثة في إطار المبادئ المتطرفة لليسارية، 

واية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية فقد كان أكثر  بينما الر   نضًجا فنيا بوصفه لم  عيل األول للر 
وجود بمشروعيرتبط  للذات   ه  االعتبار  وإعادة  الت حرري،  الوطني  بالوعي  وإن ما  ما،  سياسي 

 الجزائرية المقموعة.

وائية تكون مختلفة من وضعية االحتالل إلى وضعية االستقالل،  أن  الكتابة الر    الشك  
واية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية متنفًسا للذات الجزائرية في    ففي وضعية االحتالل كانت الر 

 وائي الفرنسي، مع المعروض الر   مثاقفةنضالها االجتماعي والثقافي والثوري، وهي في عالقة 
عب   الش  معاناة  ليدرك  وتنويره  العام  الرأي  الستقطاب  لها  ومنافسة  مقارعة  نفسه  الوقت  وفي 

 الجزائري وقسوة المحتل الغاشم. 

ن ها تنعم باالستقالل، نظًرا لفقر  أم ا الرواية الجزائرية المكتوبة بالعربية، فهي محظوظة أل 
لطة كمركزية ، وهي تساير تجربة التنمية  رصيدها الفني، كان مسارها الوحيد تبني خطاب الس 
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والقيادة في إطار المشروع القومي االشتراكي، دون أن تلتفت إلى تفاصيل اليومي واالختالالت 
 لمديني بعد. الجوهرية للمجتمع الجزائري الذي مازال لم يتشكل وعيه ا

وايةّالجزائريةّوت .3  جمالياّ:ّواقعويضّالقالر 

الط   نتجاهل  يمكن أن  الفني  ال  والتقني  فرة  للر  ة  الجزائري  ة  باللغة  واية  المكتوبة  المعاصرة  ة 
الجي   واالنطالقة  الفرنسية،  باللغة  أو  والمشج  العربية  للر  دة  الجزائري  عة  باللغة  واية  المكتوبة  ة 

بعينات قد اكتسبت ة في فترة الس  لغة العربي  ة المكتوبة بال  واية الجزائري  كانت الر  وإذا  ؛األمازيغية
اهر وطار ة والط  ڤعبد الحميد بن هدو كل  من  لرائدة  ة من خالل نصوص روائية  شرعية فني  

الجزائري  ة والثقافية للمجتمع  ة واالقتصادي  قلة االجتماعي  تساير الن    وهي  ،عرعارالعالي    ومحمد  
،  أفقيا  ياسيةوثورية الممارسة الس    عموديا  ظامبين اشتراكية الن    جفي إطار خطاب سياسي مز 

  ضالي للمجتمع الجزائري وري والن  دور حول المنجز الث  ت هذا المعروض اإلبداعي    اتتيم  تفكان
جتماعية، واق إلى العدالة االطلعات االشتراكية لإلنسان الجزائري الت  والت    كمكتسبات تاريخية،

ياسي الذي يوازي للخطاب الس    بجيلي  وطبعا أستثنى عبد الحميد بن هدوقة في هذا المحفل الت  
ة كتابة  ڤ، حيث مارس عبد الحميد بن هدو لمبدعين آخرين  وائي في أكثر من روايةالخطاب الر  

هاما في عب الجزائري أو ة التي باعت للش  زعة االشتراكي  الممانعة ذات أفق انتقادي صريح للن  
 بناء دولة العدالة والمواطنة. 

الباحث "إدريس بوديبة" عليهاّّّّّفي هذه المرحلة كما اصطلح(16)ليس هناك "أدب أزمة"
ليها كحتمية  ع  بإلحاح    الكتابة  تشتغلما هناك أولويات في المجتمع  وال في المراحل القادمة، وإن  

ة ورة الزراعي  الجنوب" ال يتحدث عن الث  ته "ريح  ع، فعبد الحميد بن هدوقة في رائسيكولوجية
ياسي المؤطر في إطار المبادئ االشتراكية، وثورية الممارسة السياسية، ومساندة الخطاب الس  

ياسي لنظام الحكم  ما انتقاد صارخ لمنظومة استحواذ المشروع الوطني عبر بوابة الوالء الس  وإن  
 

الجزائر، ط  -16 قسنطينة،  منتوري،  منشورات جامعة  وطار،  الط اهر  روايات  في  والبنية  الرؤية  بودينة،  إدريس  ،  1ينظر: 
 .  51- 50م، ص 2000
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لى الجزائر، فاألب اإلقطاعي الذي يدعى  دت على ذلك منذ أن دخلت فرنسا إمن قبل فئة تعو  
واية،  في الر    ومفصلي ة  عالمة مفارقة  هي  ، "ابن القاضي" يريد تزويج ابنته نفيسة لرئيس البلدية

وصلة لكل تلك الوصالت  حيث تؤسس لفكرة تغليب الوالء على حساب الوطن، فاإلقطاعي  
تبحث عن ،  بعد االستقالل   عهد الوالءاتاالنتهازية الممتدة من العهد االستعماري  البائد إلى  

يقوم  غيير دون تخطيط عقالنيكيفية ترتيب مواقعها من جديد في ظل نظام حكم متحمس للت  
الي أزاح كل العناصر  ة، وبالت  عبوي  الش    مستنقع  ه سقط في، ألن  على الت فكير الن قدي  التدرجي  

ه إليه عبد الحميد بن هذا ما تنب  ، و منافقة الخطابيةياسية على حساب الذات المصداقية الس  
بائني ةقد المؤ الن  في ظل تغليب  ة، ولألسف  ڤهدو  "    clientélismeدلج الذي فيه الكثير من الز 

 . بدل الكتابة االنتقادية ،واية الواقعية االشتراكيةتصنيفه في خانة الر   تم  واالنطباعي ة 

وهو قاض ينتخب    بالل غة الفرنسي ة،  "échevinاسم يحيل إلى رتبة "  "ابن القاضي"  إن  
بالن   مرتبط  االرستقراطية،  الفئة  طرف  الفرنسية  من  الثورة  بعد  البائد  الملكي  وترجمته ،  ظام 

ه مجرد اسم وليس كما يعتقد البعض أن  ،  "  échevinalة "ابن القاضي" ومنه يأتي لفظ "بالعربي  
ظام الملكي البائد في ال يختلف الن    عبد الحميد بن هدوقة  مخيال   فيف  ،داللة تاريخية له  ال

فئة مخلصة    من خالل   رارملونيالي االستعماري الذي يسعى إلى االستو ظام الكفرنسا عن الن  
ظام الملكي  ف مع المعطى الجديد لتحافظ على مصالحها، كما فعل أزالم الن  له تحاول أن تتكي  

الث   تكي  بعد  الذين  الفرنسية  الجمهوري،  ورة  الد  شغلوا  بل  فوا مع الوضع  ولة  مناصب عليا في 
 الوطنية الفرنسية الجديدة. 

 عند   وجه في أغلب نصوصها، ولكن  الت    ي ةبعينات يسار ة في الس  واية الجزائري  الر    الشك أن  
البومديني   الحكم  الوثوقي  انقضاء  تلك  تعد  لم  بالن  ،  الش  ة  دخل  حيث  قائمة،  االشتراكي  ك هج 

ة  لطة في إطار شعبوي  الس    ة التي اكتشفت أن  خب اليساري  ن  لدى أغلب ال  ياسيالوجودي والس  
 1988إلى    1985مجتمعا اتكاليا وفاقدا للمبادرة، فظهرت نصوص خاصة من    جتأنتقراراتها  

مرزاق  "من خالل أعمال  ،  يا وسياسيا وثقافياتؤسس لفكرة إفالس المنظومة الحاكمة اجتماع
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ب" التي نشرها في له "رائحة الكعتص في رائران" وجياللي خال  بالكاروايته "عزوز    "في  شبقطا
 تعد حدا فاصال بين مرحلتين هما:التي ، 1985عام 

 لطة:المراهنةّعلىّالسّ ّمرحلة-3-1

الت   كان  المرحلة  هذه  الر    األدبي  سويقوفي  في  فارقة  عالمة  االشتراكي  واية  للمشروع 
أكثر    ياسي واالجتماعيكانت له قراءة أخرى للمستجد الس  ة الذي  ڤباستثناء عبد الحميد بن هدو 
 . عمقا، نظرا لتكوينه المعرفي

ّكّوالقطيعةّ:الشّ ّمرحلة-3-2ّ-

ة التي استنفذت كل عبوي  لطة الش  ة الحسابات بين المثقف اليساري والس  هي مرحلة تصفي  
 ما لديها من خطابات اإليهام بمستقبل زاهر.

لطة،  ة بين المثقف والس  ب" هي بداية تلك القطيعة الفعلي  لرواية "رائحة الك  بأن    ال شك 
اس، وما يتمناه مضمونها الذي يمكن أن يختزل في شخصية كاتب عمومي يكتب شكاوي الن  

روائيا، ولكن لسوء حظه يجد نفسه تحت أنقاض عمارة التي هوت جراء انفجار،   صبحأن ي
 برئيس بلديته الديكتاتوري والمرتشي.وفي غيبوبته يكون روائيا منددا 

الس    إن    البعضيقول  قد   للحبيب  النمرود"  "زمن  بالوضع   ابحرواية  وتنديدا  جرأة  أكثر 
العمل مشهود له بالجرأة ؛ وهذا صحيح ، فالكلب"  رائحةالمتهاوي لمنظومة الحكم مقارنة ب"

واية  وإتالف نسخ  هحيث تم مصادرت، وائي، حتى وجد نفسه كائنا غير على الر    ضييقالت  ثم  ،  الر 
واية كانتلغ  أن  ،بيد  مرغوب فيه في مسقط رأسه   الر  الد    ة  إلى  من الفصحى   رجة  ااألقرب 

وائي  وفي هذا اإلطار يعترف الر  ؛  رواية "رائحة الكلب" ة وشعري ة من  فني    جعلتها أقل  وتقريريتها
على فترات متقطعة لكن وفاة    1977حوالي  مرود"  : »بدأت بكتابة رواية "زمن الن  قائال  بذلك 

راجع السياسي" عن مشروعه...جعلني أصر على إنهائها...وقد  الرئيس بومدين وبداية بوادر "الت  
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مرود بالعربية الفصيحة، ثم نظرا لطبيعة موضوعها...أنزلتها إلى مستوى قريب  كتبت زمن الن  
 ( 17) ارج«.من الد  

"مرز  يقظة  بقطاش"  اجاءت  كون  ق  الكابران"  "عزوز  بعمله  في  متأخرة  إعالميا  كان  ه 
 "اليوتوبي   ، ومن ثمة ترك ذلك اإليمانالخطاب الرسمي    إلمالءات منظومة صحفية خاضعة  

utopique  بعدما أفاق على زيف الخطاب    والديمقراطية الت شاركية  ةالعدالة االجتماعي    بجزائر
  خريةللس    محكم توظيف  نص "عزوز الكابران"  في  إذ  ،  1988بعد أحداث    عبوي  ياسي الش  الس  

بمرحلة عصيبة للوطن، وهذا الفساد القائمة منبئا  في رسم منظومة    " humeur noir الهادفة
 ما حدث فعال. 

رت القارئ  ر  ح  الجريء اقي وموضوعهامستواها الفني الر  بّب"لالكّ  رائحةني متيقن بأن "إن  
القطب   ذات  المؤدلجة  الكتابة  وتقويض  من  المضمر،  استقصاء  على  له  تشجيعا  األحادي، 

الواجهة  اهرالظ   الوظيفيةب  أو  " من خالل La fonctionnalité"  اإليديولوجيا/االستغناء عن 
" وكعناصر موضوع  Maquetteر "واية تقدم نفسها كتصميم مصغ  الر    المتغير التأويلي، ألن  

 (18)  نموذج البالغة الكالسيكية.أنها خارج وحداتها متكررة ومتكاملة...فيما بي متقنة، تتحرك 

خطابها على مقاس المستوى   مرود" ألن  صميم المتميز لم أجده في رواية "زمن الن  هذا الت  
لغة التي ظام، بال  موجهة أساسا للن    فج ة  ، فيها خطابيةحزب آنذاك الثقافي والمعرفي لرجاالت ال

ما سياسية من خالل  ، وإن  أو جمالية  ليست اجتماعيةص  الي فمعركة تداول الن  يفهمها، وبالت  
 (19)".نقل الواقع أو اإليضاح المرجعي كما يقول "بارت  ، وليسl’effet de langueتأثير اللغة  

 
عبد    -17 الخبر  حميد  جريدة  االشتراكية،  عن  الت خلي  ضد  صيحة  الن مرود"  "زمن  الرابط: 2014مارس    4القادر،   ،

www.elkhaber.com 
،  1ينظر، فرانك إيفرار، إريك تينه، روالن بارت، مغامرة في مواجهة النص، تر: وائل بركات، دار الينابيع، دمشق، ط  -18

 . 92، ص 2000
 . 62المرجع نفسه، ص  -19

http://www.elkhaber.com/
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لغة  االهتمام، بوصف ال  الزخم و ت، ونالت ذلك  ر دو وأحسب لو كتبها بالفصحى لما ص
 قلية.األالتأثيري  لدى ، ومن ثم ة ينحصر مجالها ةنخبوي  الفصحى ذات مرجعية 

ة زائفة ولغة شعب ناقمة على نا أمام تقاطع أو باألخرى تصادم مباشر بين لغة شعبوي  إن   
ص"  خال    جيال ليوائي "بخالف الر    وبالمكشوف ايح" بأمانة  وائي "الحبيب الس  األوضاع، نقلها الر  

بالمضمر   ذلك  نقل  المتخيل  الفنية  لوالحيّ الذي  بفضاء  من    بمتشع  ال   مسار ال  ذي  مستعينا 
 .هساسأ

كما يؤكد على ذلك   ى ؤ ة الر  ملحمي   1985بعينات إلى غاية  الس  من واية الجزائرية الر  إن  
وهذا   بشكل واضح  جذ رت في المخيال اإلبداعيت  "ورةالث    ة"ميحيث ت(20)"محمد األمين بحري"

طبيعي، بالن ظر للت رسبات االستعمارية في البنية الذهنية لإلنسان الجزائري الذي خاض معركة  
الكولونيالية  التحرير مخلفات  من  بيداغوجي    الفظيعة  والت طهير  كمشروع  "االشتراكية"  وتيمة 

الجزائرية واية  انتقلت الر    1985ولكن بعد تاريخ    وإيديولوجي ينهض بالوطن الجريح من كبوته، 
متخطي   والممانعة،  المكاشفة  مرحلة  من  إلى  تمتد  التي  المرحلة  هذه  وفي  المبايعة،  مرحلة  ة 

، فعبر أكثر من  ذا تعريفة ملحمي ة  وائيعد األنموذج الر  يتقريبا لم    2010إلى غاية    1985
"  راهر وطاالط  " وائي اليساري اإليديولوجي حتى لدى الر    نصل من اإلرثبذلك الت   نص نشعر

وفي من خالل "الولي الصالح يعود إلى مقامه الزكي" و"الولي  انتقل إلى المخيال الص  الذي  
بالدعاء"   يديه  برفع  البعد عن رائعته    كتشفناافالطاهر  بعيدا كل  الفني،  تراجع مستواه  روائيا 

راع من صراع طبقي إلى صراع  ات والقصر" بينما في كتابات واسيني األعرج يتحول الص  "الحو  
اإلسالم والمستجد  الحداثة  تيار  بين  وحارسة وي  افكري  المقام  "سيدة  نصوصه  خالل  فمن   ،

مدد األصولي ة على مقاومة الت  ومرايا الضرير" تشتغل الكتابة الواسيني    ،وذاكرة الماء   ،الظالل

 
عب، األربعاء    -20 واية الجزائرية مسارات التأسيس ومدارات الت حديث، جريدة الش  ،  2018/ 03/01محمد األمين بحري، الر 

 www.ech chaab.com/Arالر ابط: 
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 مفارقات يسيولوجي من  ة، وما يختزنه الوضع الس  الموروثاتي    لوكية و بكل مرجعياته الفكرية والس  
 هيب الذي يعانيه الكائن اإلنسان بين ما يريده وما يفعله.الر    خر الش    ذلك   م عننت   فكرية وهوياتية

ها لم تترك  طحية، ألن  تظهر في هذه المرحلة كتابات تسجيلية تؤرخ للمأساة بنوع من الس  
الجسيمة األحداث  وبين  بينها  السيكولوجية  الذ  الد  و   المسافة  ب  هني  مار  لحق  اإلنسان  الذي 

ومنظومتها ردية  ة، ال تختلف هندستها الس  عن المأساة الوطني  خام  الجزائري، فجاءت كشواهد  
رد والمنظور ة من حيث الس  ، مسكونة "بالمفردات التقليدي  الت سجيلي ةواية الواقعية  عن الر  الت عبيرية  
اذجة  داعيةتاالببنوع من    التراجيدي    يطغى فيها الواقع،  (21) والشكل" وإن قسوت عليها    –  الس 

وحرب القبور" وأعمال إبراهيم سعدي في روايات  ،  فنجد أعمال محمد ساري "كالورم    –قليال  
الظ   من  القادم  الرجل  الموت،  الم"بوح  فتاوى زمن  الفراغ،و ،  األسرار"    صمت  تنحو   وكتاب 

  نفسه يعترف بأن  "يم سعدي  إبراه"وائي  الر  ها هو  و يفتقر لغير المتوقع؛     المنحى الت سجيلي  الذي
 (22)   واية الجزائرية المنشورة في فرنسا أرقى من مثيلتها المنشورة في الجزائر.الر  

عر والخاطرة  رى قادما من عالم الش  حباأل في هذه المرحلة ظهر صوت نسائي أو نسوي  
"ذاكرة الجسد" و"فوضى الحواس    ثالثية  من خالل  "أحالم مستغانمي" ها  وائي...إن  الحقل الر  إلى  

ة، مبشرة وعابر سرير" فالقت رواجا ونجاحا جماهيريا كبيرا، واستحسان بعض األقالم النقدي  
عالمية... زعموا-بروائية  الس    ن  أ...والحق  -هكذا  بين المعروض  توليفة  المبدعة  لهذه  ردي 

والش   شاعري الواقعي  بمنظور  تقليدية  كتابة  سوى  تعدو  ال  حيث  لل  اعري،  مستنسخة  نماذج ، 
اعري  و   يةاألساس   إحداثيتها،  الفةوائية الس  الر   ند  الي تفتقر للس  غة الحالمة، وبالت  الل  الوجدان الش 

فات لرومانسية ساذجة، ال تقوم  ففي مجموع أعمالها مخل    ؛بض الجمالي الحقيقيوالن    التأملي  

 
الع  -21 القدس  الملتبس،  والواقع  التقليدية  واية  الر  مخلفات  شهاب،  أبو  ،  2017مايو    31ربي  رامي 

 www.alquds.com.uk ; الر ابط
الجزائر   -22 في  المنشورة  مثيلتها  من  أرقى  فرنسا  في  المنشورة  الجزائرية  واية  الر  سعدي:  إبراهيم  وائي  الر  عمر،  أزراج 

 .www.thakafamag.com، الر ابط17/09/2010

http://www.alquds.com.uk/
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الر   وإن  على حقيقة  المجتمعاتي،  تحليقات سردي  اهن  لقراءة واهمة  شذري ة  ةووصفي  ة  ما   ، تؤسس 
 وحالمة.

اهن بالعودة إلى  الواقع الر    معامل   االبتعاد عن طغيان" واسيني األعرج  "وائي  حاول الر  
اريخ، نماذج مشرقة من هذا الت    على  واإلقصاء، مستندا  ف طر اريخ تمثيال للحاضر الموبوء بالت  الت  

تثناء رواية "األمير" حيث سقط في الكتابة الفاقدة  قدرة االبتكار خانته باس   أيضا، ولكنوالمظلمة  
، وراح من حين إلى آخر يستنسخ ذاته، فجاءت بعض أعماله بعيدة كل البعد  اإلدهاشبض لن  

كان أكثر ابتكارا لمنظومات سردية معقدة    عن القيمة الجمالية التي ألفناها في روايات سابقة له 
وائية عرية الر   .لكن ها مستوفية للش 

شر االستعجالي  في دائرة "الن    تنويري   يبدو أن واسيني األعرج قد اختزل وجوده كمثقف 
L’urgence de la publication"   ،ال على     ر أي وهذا  بشير،ينطبق  ومفتي  الزاوي    أمين 

بقطاش"،   من  اليوبالت  ومرزاق  الن    نفهم  في  االستعجالية  في  شر  هذه  الر غبة  الحضور  تلك 
الش    الث قافي،  المشهد   في  اإلعالمي الكوقد برعت في هذا  رائدة ،  "أحالم مستغانمياتبة "أن 

لل الجمالي  المنسوب  ذري ة، فتراجع  الش  واية  الر  الر  دواله،  ، وأضحىوائيمنتج  تعددية   فقيرا في 
كما نقرأ   نكتفي بقراءته  ف  يغلب عليه االستنساخ الد اللي  ، محصورا في طابعة تأويلية واحدة،

اإل الت  خبارية  الت قارير  ف دون  فلسفيا،  أو  نقديا  فيه  بارت"معن  أستطيع "  روالن  »أنا  يقول: 
لذة مهما بلغت حدتها ، ثم بإعادة قراءتهم: لكن هذه ال  ك ت وفلوبير وبلزاساالستمتاع بقراءة برو 

 (23)   ل إلى حد ما لذة استهالك...«.ظت

  قابلة للت لف  ةي  كطبيعة استهالتنحصر في  الجزائرية    وائية  الكثير من األعمال الر    إن  
"un produit de consommation jetable  ؛منالز   مرور مع يعتليها الن سيانة "، ومن ثم  
،   شر االستعجالير الن  قد أث  ف وائي  قاد األدب وليس ما يشاع عند بعض الن    في المحصول الر 

 
يد  -23 واية، نقال عنه، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط، الس   . 219، ص 1998إبراهيم، نظرية الر 
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وائي الطاهر وطار: ولألسف  " الذي أطلقه الر  L’urgence de la littératureاالستعجالي "
  " أمين الزاوي "تبنته األقالم األكاديمية دون وعي معرفي، فاألدب يتنافى مع العجلة، وها هو  

: »...إن  نفسه قائالتأريخ لمرحلة تاريخية، وفي الوقت نفسه يناقض    االستعجالدب  أ   يقول بأن  
الن   الر  أغلب من دخلوا هذا  ليسوا روائيين...الص  وع من  الجمالي  و واية  فيها متواضعة لكنه  رة  ة 

 ( 24)  هادات فيها، وأهميتها في عملية التأريخ...«.ثمن...الش  

كتابة  إن   أو  شهادات  الموت،  "  déballage"   ةوحي  بها  حساب  على  الحياة  تستعجل 
القارئ/المعالج،  شاعة، وتراهن على  بقيأ الت ، فهي كتابة عالجية تبحث عن منفذ لتامأزومة نفسي

الذ    لتستريح عبء  "من  المصدومة  تأLa mémoire traumatiqueاكرة  ال  التي  أن ب"  ي 
 . "une affectivité amnésiqueاكرة العاطفية " رف، وهنا أقصد فقدان الذ  الخ   عتليهاي

نت كتاباتو  جعندما  في  البرابرة  "ل  الز    "قسم  ألمين  و"الخنوع"  صنصال  اوي،  لبوعالم 
كتابات   من  وجوديا  عن النفس المأزومة  ال تقل خطابية وتقريرية فهي  لمحمد ساري    "الغيث"و

 le lecteurفساني "الن    /في رحلة عالجية أمام القارئ   ي أو مفتي بشير، فالكل  جعزالدين جالو 
psychologue  الذي يمتثل لسرد الفجيعة والعنفاإلشهاد   بدأة اقترح مصطلح ""، ومن ثم "  

 .الذ ات، واالمتثال لالنفعالية اآلنية  وتشظ ي

لغة العربية من مرحلة المبايعة مرورا بمرحلة الممانعة انتهاء واية الجزائرية بال  ت الر  مر  لقد  
،   فسخ االجتماعيبمرحلة المجادلة، وفي هذه المرحلة تطرح بإلحاح أسئلة الوجود والت   والقيمي 

الفجائع هول  أمام  بدوره  المرتبك  القارئ  مع  الن فسي  الت واصل  عن  ذلك  وتبحث  من  للفرار   ،
أن ينتصر    كن ا ننتظر   مثل هذه المرحلة  وفي .  وداء الس  ياسي وتراجيدية العشرية  االختمار الس  

   ة،لفلسفي  ا   اءلةالمسو   والمساجالت  ةوحي  واقة إلى الب  فس المضطربة الت  ه أقرب إلى الن  عر ألن  الش  
عر   هاواية ألن  فكانت الر   رف  للنهوض بالمستجد الجدلي الفلسفي في هذا الظ    أوسع فضاء من الش 

 
 ، الرابط:  2016/ 06/02مريم، ن، األدب االستعجالي ظاهرة أدبية لقراءة تاريخية، جريدة المساء،  -24

el-massa.com 
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  في  M. Butor" وهنا نستحضر ما قاله "ميشال بوتور  ؛فه عدم اليقين في كل شيءنالذي يكت
واية  يق بين  فو مسألة الت   عر الر  ال يحل محلها شيء آخر، مطلقا مصطلح   وايةالر    ، فرأى أن  والش 

وائي" عر الر   (  25) "الش 

الر  تنو عت    المرحلة  هذه  الس  في  بتنوعقعة  و   ردية  الكتابي ة  وحالة   باتالمخي  الخبرات 
التي   ضبابي    تأصاباالغتراب  ظل  في  الجزائري  الس  المبدع  المشاهد  واالقتصادية  ة  ياسية 

محاور    ةفكادت الخريطة اإلبداعية موزعة على ثالث  واتساع دائرة أفق االنتظار  واالجتماعية،
 أساسية:

 وداء. ة الس  كراهات العشري  إو  المحور العنفي   -
 ".L’identité socialة االجتماعية "المحور االجتماعي ومسألة الهوي   -
 خصي. اتي أو الش  الذ   المحور الحميمي   -

بعينات والثمانينات من خالل أبرز  أكثر من جيل، فجيل الس  ردية نجد  قعة الس  في هذه الر  
ة التي عاشتها الجزائر، رامي  لتحليل المشاهد الد     ثاقبةمعرفية  كتابه يملكون ما أسميه نظرة  

ة  " اليساري  Les utopiesه لم يخرج بعد من يوتوبيات "واحترافية في طرح المشكالت، ولكن  
فوا مع  هم تكي  صحيح أن    nostalgique"  الن ستالجية"لوكا، وفكرا وثقافة ال س  التي يؤمنون بها

ردية الحديثة األشكال الس  ّوتبنوامتغيرات الواقع، ومستخرجات األزمات التي عاشتها الجزائر،  
ك  األسماء  بعض  خالل  عامر    من  بن  صالح  "تغريبة  رواية  في  األعرج  واسيني 

فق" التي أبدع فيها من خالل  " و"حمائم الش  الكلبوجياللي خالص في روايتي "رائحة  ،وفري" الز  
العربية  جميع  توظيف  ك   ؛  الضمائر  فصل  كل  األ  ولكن    ،بضمير  تبإذ  أعماله  يرة،  خفي 

ابقة، حيث  وهج الذي اعتدناه في نصوصه الس  لم نجد ذلك الت  ن"  وخصوصا رواية "زمن الغربا
غم من محاولة  على الر   غير مبرر، مستوى األداء األسلوبي، وحشوا سرديالمسنا تراجعا على 

 
واية الجديدة تر فريد انطونيوس وزارة الثقافة، قطر د. ط ،  -25  42ص، 2019ينظر: ميشال بوتور، بحوث في الر 
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للر  ل، ورواية "رجل تحت الص  ري" لجورج أو 1984ارعة رواية "قوائي مالر   وائي المصري  فر" 
صي استشراف سوداوي للمستقبل في أكثر من مساحة المحتوى الن     إن    مصطفى محمود، حيث

في    خم الجماليلز  إلى لّّفتقرياستشرافيةّّصبغة  يضفي  المر     الغدقديم لهذا  ذلك الت    هزلية، لكن  
 ب". لأن في رواية "رائحة الكالش    وه كما محوره اإلكسسواري  

خوم مرحلة بدقة، كما تفا، وبذلك ال يمكن تحديد  نهناك تداخل بين المراحل المذكورة آ
  المضمر  راعمن أشكال الص  ة أفضى إلى شكل  ة أو روائي  أدبي    اليأج  ش بين ثالثةيعاالت    أن  

ايح ص والحبيب الس  اوي ومرزاق بقطاش وجياللي خال  ن الز  يوأم  األعرج  نييواس"جيل  فبينها،  
س من الكتابة  هو يتوج  ف  بغزارة لكي ال يلقى مصير الن سيان،  ى جميع المراحل، يكتبقد غط  "  

 une"  الفج ة  بيا اإليديولوجياتو و ور رؤياويا وجماليا، ال تؤمن بيلالجديدة التي بدأت مالمحها تتب
idiologie  utopique  في عمله    " عبد الوهاب عيساوي ""، حيث من خالل أسماء كل من

 "وائية المتميزة "هاجر قويدري في رواية "يوم رائع للموت" والر    "سمير قسيمي""سينما جاكوب" و
وائي     ،ايس""الر  نصها  في   "أربعون  "سعيد خطيبي  "والر  إيزابيل"  في عمله  انتظار  عاما في 

واية الجزائرية من أرصدة الت موقع يكتبون   فهؤالءالملحمي ة ؛    والكتابة  اإليديولوجي  تحررت الر 
،  قوط في الوهموعدم الس  والجمالية الجديدة ؛  ريب جفي إطار الت   رغبة   منهم ونلمسالط وباوي 

ال  جامحة للواقع  صادقا  وتمثال  الجامدة،  القوالب  تهشيم  حصن  لل   ذكيا  واختراقا،  مأزومفي 
، من خالل  اريخيياسي والت  الس    ة. ردية والوصفي  مثيلية للمشاهد الس  لعبة األدوار الت  الرسمي 

ضرورة عدم الخلط    عندما أشار إلى    -كعادته–لقد كان الباحث "قلولي بن ساعد" صائبا  
"الر   بين  الجدالمعرفي  المعاصرةيدواية  أي  الر    (26) ة"  "وتيار  الجديدة   le nouveauواية 

roman  نية"، وبالمقابل اآلصية  نة الن  الي عندما نستعمل مصطلح "جديد" نقصد "المدو  "، وبالت
الت   القطيعهذه  محور  على  تنهض  معجريبية  و   ة  ردي ة  الس  أساسا يقرير الت  الخطي ة  المرتبطة  ة 

 
واية الجزائرية الجديد -26 ة...تخبل الهوية والتاريخ واختراق األنماط األسلوبية، المجل ة الثقافية ينظر: قلولي بن ساعد، في الر 

 www.thakafamag.com، الرابط: 05/2013/ 04الجزائرية، التاريخ 
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المجتمع الجزائري في حالة تداع يستلزم إعادة    سياسيا، واإلقرار بأن    لجةالمد  بالكتابة الواقعية  
والت وجيهية القرائية كَمْعَلم    "le dogmatismeوغماتية "إنتاجه ثقافيا ومعرفيا، بعيدا عن الد  

بعينات من القرن الماضي ، بفعل رواج الخطاب الت عبوي  لما يسمى آنذاك الث قافة  رئيس في الس 
 . الجماهيري ة

عة، ة متعددة ومتنو  صية الجديدة أو المعاصرة تركيبات تناصي  الن    اتنهذه المدو    في كل  
ياسي واالجتماعي  منيةالالت على المتغيرات الز  تنفتح الد   ، ويتحرر والثقافية في ظل الت خبط الس 

ه  وفي أغلب األحيان يحسم الموت وجود اإلنسان، وهذ؛  رديأفق االنتظار من رتابة الفعل الس  
 une écritureاهنة في الجزائر عالجية "شاؤمية لها خلفيات نفسية عميقة، فالكتابة الر  الت  

thérapeutiqueفلسفة الحياة   ألن  ؛الكسوف إلى وضعية الوجود     " ينتقل المبدع من وضعية
الكتابات على فسية، ولذلك انطوت الكثير من وتخطي الحواجز الن  ( 27) قدمتقوم على حتمية الت  
وغماتية د  ال  و  ةعبوي  اتي والهزلي من بؤس الناس، وسقوطهم في أالعيب الش  النزوع االنفعالي والذ  

 لبية. والس  

الر    إن    الت  الكتابة  جدلية  على  مفتوحة  المعاصرة  "وائية   La dialectiqueقصي 
d’enquérir  الس إلرباك  المزي  "  وبالت  طحي  كتابة  ف،  فهي   une écriture"استعاريةالي 
allégorique  تقول شيئا وتعني غيره، فتتحول أحداثها وشخصياتها إلى معادل رمزي مباشر "

 تمثيل الت اريخ   وائي من سرد العنف والموت إلى سردهذا المعروض الر    فكل  ( 28) الكتابألفكار  
هاب  وجيات الر  يشير إلى ضرورة قراءة الواقع فلسفيا ووجدانيا لتحريره من سيكول  والوجودوالعبث  

 امل. بمفهومه الش   صيغ العجزو 

،  "عبد العزيز غرمول"وائي  وائي الجزائري دون الر  ال يمكن أن نتحدث عن المنجز الر  
  "فرانز فانون   ةصح  "م   و  "، احقةالس    قليةاأل  زعيم"و"،  اختالس رواتب الموتى"كفمن خالل أعماله  

 
واية وتأويل التاريخ، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط -27  . 168، ص 2004،  1فيصل دراج، الر 
واية واالستنارة،  -28  . 269، ص 2011، 1دار الصدى، دبي، اإلمارات العربية المتحدة، طينظر: جابر عصفور، الر 
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وتنبئ   والمتعفنة من الد اخل،   المتهر ئة  المجتمع  مفاصلتتراءى أمامنا جرأة المبدع في تعرية  
للخضوع القابلية  تعادي  مفصلي ة  ذاتي  بكتابة  بوعي  يكتب  فهو  إليه  و ،  تدعو  الذي  منهجي 

 عة والفائدة. تة يجمع بين المومن ثم  ،   (29)الجديدة اريخانيةالت  

قيم   وتراجع  "Le devoirإدانة الضمحالل الواجب "  "العزيز غرمولعبد  "كتابات    كل  
 خطابحضرة  في  و ة؛  خالقيواأل  ةوالمهني    ة والوطني    ةدة، الث قافيمتعد  توصيفات    العقل، من خالل

وائي في  لغة تنتشي  عبوي  ف واالنتهازي والش  المزي   وشعري ة الخطاب غير   ةكاريكاتورية راقي    الر 
ا لسردي ة  وائي المستنسخة  الر  المنجز  أغلب  في  فارقة  عالمة  أضحت  التي  الذ اتي  لمحكي 

 . الجزائري  المعاصر 

وائي الغرمولي  حضور ل ياسي ياسي، فهو يحاور الس  والس    ثنائية الثقافي  في المعروض الر 
ا ذلك في  نكما وجد  ومواطني    ياسي بمنظور حداثي  ل مرجع الوعي الس  ثقافيا وإبداعيا، ليشك  

، ثم راح يحاور الثقافي سياسيا ليشكل مرجع الوعي الثقافي بمنظور "احقةزعيم األقلية الس  "رواية  
ياسة ليست رواية نكتبها بل  ياسية عندما أنشأ حزبا سياسيا، فعندما يقول: »الس  المؤسسة الس  

هة  ياسية المؤل  لس  خصية اسيد للش  جياسي تعلى مستوى المتخيل الس    ندرك تماما أن  (  30)نعيشها«
في جمهورية الزعامة المطلقة: »...أحكم مملكتي بالقوة والعبث...يتدافع الناس في الشوارع  

يدي...« بتقبيل  السياسي  (  31)   للتبرك  الحقيقة  الس  وفي  الر  ة  الحكم  تجسيد  إلى  يسعى  اشد وية 
 والحوكمة التي تقوم على المواطنة والحداثة. 

الر   انتقل  الن  وائي من وضعيلقد  بالمشروع األقلي  ة  المندد  يستحوذ على   اتي  خبوي  الذي 
ياسي الفعلي الذي يقدم البديل في الواقع ال  الس   يةالتي وضع المادية والمعنوي ة رات الوطنمقد  

 
المغرب، ط  -29 للكتاب،  الثقافي  المركز  أحمامة،  لحسن  تر:  واألدب،  الجديدة  التاريخانية  وآخرون،  ،  1ينظر: غرينبالت 

 . 40،  39، ص 2018
بتاريخ  -30 شوار،  الخير  حاوره  نعيشها،  بل  نكتبها  رواية  ليست  السياسية  ،  22/06/2015غرمول: 

 netnewswww.aljazeraالرابط:
 . 5، ص 2016، 2، الجزائر، ط21عبد العزيز غرمول، زعيم األقلية الساحقة، منشورات القرن -31

http://www.aljazera/
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أول    عد  سي  "رئيس األغلبية الساحقة"، وبذلك ياسي  لو أطلق لمشروعة الس    المتخيل، فحبذفي  
 غيير الفعلي بالممارسة ال بالكتابة فقط.روائي مغاربي ينشد الت  

لغة العربية نجد تقلبات  واية الجزائرية المكتوبة بال  ة للر  صي  قدي للمدونة الن  عبر المسح الن  
الواقعيالرؤى في   للعالم  بإقامة عالم روائي مواز  إنجاز نص جديد  على حد (  32) ، ومحاولة 

الس  للت    دوما  يؤسس،  "فخري صالح"تغيير   والت  جريب  للواقعردي،  الذكي  ولكن   والت اريخ  مثيل 
ركيبة ، والت  أو المحكي الذ اتي  اتيالذ    حو بوائية المعاصرة لم تخرج من دائرة الصوص الر  أغلب الن  

لمرجع التقني  ، وهي منزوعة من أفق االنتظار غالبا  وقصور في اوايةلر  البديهي ة ألحداث ا
"les références techniques  وغير  ومهزوزة وفي ظل مقروئية هزيلة؛ واية " لجنس الر ،

الجمالي  واحتفاء   قد الموضوعيقالم نفسها إعالميا في غياب الن  أ  فرضت  وائية بالفن الر  ملم  
الد وائر األكاديمية بالن قد التقني  الذي يخلص إلى تحديد الوضعي ات الت قني ة المختلفة وإحصائها  

الت عليق عليها جمالياد فت  وثقافيا   ون  الر  ،  الن    ،واية الجزائريةم تعيين أقطاب في  ماذج  وأكثر 
الن   بتغييب  الكاتبة "أحالم مستغانمي"  الشيوعا  والعميقة  صوص  ري ة  لحص  ملة من  جوالحاملة 

في  أو الت ناص الد اخلي     "  La reproductionساؤالت الوجودية البعيدة عن االستنساخية "الت  
ة لدى الكثير وائي، وال أدري مصدر هذه االجتراري  رد الر  للس    التقليدي    المضامين والبناء الهندسي

 ؟!! وإن... من المبدعين أمثال واسيني ومحمد ساري 

 لغويّاإليجابيّ:نازعّالّ وايةّالجزائريةّوالتّ الرّ ّ.4

الر   عن  نتحدث  الت  عندما  ذات  نستحضر  المعاصرة  الجزائرية  الفرنسي  واية   عبير 
"expression française   سان "ذات الل    " مصطلح أحمد منور"الباحث  أطلق    " وليس كما

بال  "   سمية غير دقيقة، فيها خطأ معرفي  لسان الفرنسي" فهذه الت  في مؤلفة "األدب الجزائري 
ة  حجار "، أي  langueلسان" معجميا، فهو اللغة "وتاريخي جسيم، فعندما نعود إلى مفهوم "ال  

 
الدار العربية    -32 واية العربية الجديدة، منشورات االختالف، الجزائر،  ،  1العلوم، بيروت، طينظر: فخري صالح، في الر 

 . 89، ص 2009
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من سورة   04 بلسان قومه﴾ اآلية  تعالى: ﴿وما أرسلنا من رسول إال    هقولومنها    (33) الكالم
وائيون الجزائريون استعاروا  "، والر  langue maternelleلسان لغة األم "فالمقصود بال  ،  إبراهيم  

ها لغة  ، إن  ة ليكتبوا بها في ظروف عصيبة جدا، ولم يجعلوها لغة حديثهم اليوميغة الفرنسي  الل  
 " وليست لغة تواصل بين أهاليهم. langue de l’écritureالكتابة "

بهذا العنوان الذي    هكتابوسمنة  في    "أحمد منور"الباحث    منها  ة التي انطلقال أرى الخلفي  
ير مسألة انتماء هذا األدب وهويته، وال أريد أن أخوض في هذه المسألة التي بالنسبة لي يث

وح والمعنى،  المنتج اإلبداعي المتنوع من شعر وأقصوصة ورواية جزائري الر  محسومة، فهذا  
ة قدي  هذا األدب للكيان الجزائري ما قاله "أودري روسو" في وقفته الن  انتساب  وأحسن تعبير عن  
هما يريدان أن ذين كتبا أرادا أن يقوال شيئا، إن  ين الل  لالرج  ": »إن  le figaroبجريدة "لوفيغارو" "

ومحيطهيتحد  وطنهما  عن  حي  مثا  إلى  تطرق  قرية بتا...أحدهما  عن  واآلخر  لمسان، 
 ( 34) هما محمد ديب ومولود معمري«.أمازيغية...إن  

بضرورة   الحس الوطني    عبير الفرنسي كانت مع ميالدواية الجزائرية ذات الت  والدة الر   إن  
يادة الوطنية، ففي الخمسينات من القرن العشرين توظيف جميع أشكال المقاومة السترجاع الس  

واية الجزائرية الوطنية انطالقتها من خالل أعمال محمد ديب، مولود فرعون، مولود  عرفت الر  
" الغرائبية  الكتابة  مع  قطيعة  محدثة  حداد  ومالك  ياسين  كاتب   une écritureمعمري، 

exotique  الكتابة يتم تقديم الجزائر والجزائري كعالم غريب يستدعي تلك  "، حيث من خالل
، فهي كتابة  شهير بالمتدني ليس إال  " في إطار الت  L’exotisme de l’Algérieاالستكشاف "

 .كرنفالي ة تهين المحلي  وتسخر من انتمائه الفولكلوري  
نضالية، إذ من خالل تصوير مجتمع    طبيعة  اوائي في هذه المرحلة ذالمنجز الر  كل   

اإلنسانية   لكرامته  يومي  انتهاك  حالة  يعيش  واجتماعيا  واقتصاديا  ثقافيا  منهار  اء ر  ج محلي 

 
 www.Islam.wab.not، الرابط: 13ابن منظور، لسان العرب، َلِسن، الجزء  -33

34- Hend sadi, Mouloud Mammeri ou la colline emblématique édition Achab, Algérie 1ereed, 
2012, p 20. 
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رى الرأي العام لوضعية الخراب المادي  حالحيف والحرمان هو تحسيس القارئ الفرنسي أو باأل 
للمتخيل   "la fiction militante "المضادوالذهبي الذي لحق بالكائن الجزائري عبر المتخيل 

ة بدأ جزء من الرأي العام "، ومن ثم  La fiction exotiqueرائبي الرائج في ذلك الوقت  غال
الفرنسي، وخاصة المنتمي للتيار اليساري من إدراك واقعية الهامش التي ال يتحدث عنها أحد، 

ألب كامو"يفحتى  الر  Albert camusر  معروضه  في  ل"  وكأن  وائي  الهامشي،  على  ينفتح   م 
ه  ، ألن   objetأالجزائر مستوطنة األوروبي فقط ال أثر للمحلي الهامشي، وإن ظهر فهو مشي  

مير  وال قيما متأصلة، فكان ثمن صحوة الض  وحضاريا  من طبيعة دونية ال يحمل إرثا هوياتيا
الثقافي   المحظور  اخترقوا  الذين  الكتاب  هؤالء  عند  الت  ضمحالل  اّوالوطني  "ثقافة   Laملك 

culture de la possession  لدى المحتل بفضل الثورة المسلحة التي هي امتداد لوعي "
 الكتابة النضالية والجريئة لهؤالء المبدعين الوطنيين.

  " التي قال عنها المناضل الثائر "فرانز La phase combativeضال "من مرحلة الن  
إلى مرحلة مرافقة  (  35) الجميع مجبر على الغوص في أحشاء الشعب  " بأن  F. Fanon" "ن فانو 

وفمبرية بعدما تحقق االستقالل الوطن في تضميد جراحه والبناء الوطني على أسس المبادئ الن  
الكتاب هؤالء  راح  الر    في  السياسي،  الجزأرة  هذه  "تجسيد   L’algérianisâmesوائية 

romanesque  الفضاء تبني  بعيدة عن " من خالل  الكتابة،  الجزائري كمحور أساسي في 
التأثيرات الخارجية ثقافيا وسياسيا، وقد تمظهرت هذه الجزأرة بشكل صريح لدى روائيين هما 

وائي مالك حداد عن الكتابة بعد االستقالل قائال مالك حداد ورشيد بوجدرة، حيث امتنع الر  
:» أكتب باللغة الفرنسية ألقول للفرنسيين  »الفرنسية منفاي لذلك قررت أن أصمت«، وهو القائل

غة العربية تجسيدا لهذه الجزأرة من  وائي رشيد بوجدرة الذي كتب بالل  أنني لست فرنسيا« والر  
وبالمقابل نستحضر  ،  ريب الذي عد آنذاك من المشاريع الهامة للدولة الفتية  عخالل مشروع الت  

وفي كال المقولتين "النفي والغنيمة" تحددت   مقولة كاتب ياسين وهي: "الفرنسية غنيمة حرب"،
 

35- Kennouche KAMEL, littérature Algérienne d’expression française quel devenir ? Le 
14/04/2010 www.elwatan.com . 
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تيار مؤيد للفرنسية كلغة   ن،مالمح صراع فكري في مسألة الهوية الجزائرية برمتها، فظهر تيارا
وتيار عروبي معارض له، ولست هنا ألدخل في جدل عقيم حول هذا    ،ثقافة ومعرفة وأدب

يقة خصية تغذيه المصالح الش   مصطنعهذا الخالف  ر، ألن  ماأل  حيان. في الكثير من األالض 
ر حقا،  حي  راز العالي لمغة الفرنسية، وهو مبدع من الط  من الل    "مالك حداد"موقف    إن  

وائية هو شعوره  عن الكتابة الر  هبب الحقيقي وراء توقفالس    فهاجس الكتابة ال ينطفئ أبدا وأرى أن  
، حيث (36) ف العضوي بالمفهوم الغرامشيه المثقدمة، وليس كما يقول "بوداود عمير" بأن  بالص  

ضامن والتآزر والحرية معطال، بعدما  ة والت  بات المشروع الذي يحلم به في رؤية جزائر األخو  
وائي الحالم الذي يملك حسا مرهفا، وحساسية شديدة تجاه  راع على الحكم، وهو الر  م الص  داحت
 لم والقهر. الظ  

ن بعدم جدوى الكتابة عندما تيق  هو  الجلطة اإلبداعية التي أصابت مالك حداد     سبب  إن  
عبوي ة  فقفي لحظة انهيار األ ، ولكي ال يموت حقيقة بعدما مات مبدعا  والت نامي الر هيب للش 

، فخرج من االغتراب " آمال"ة من خالل مجلة  بااألقالم الش     بتشجيع  اإلبداعية  قافةلث  لّّوفيا  يبق
مؤجل،  المنال و    ة والمواطنة بعيد  ني  ولة المدفسي، وهو يرى حلم الد  دخل االغتراب الن  اللغوي لي

.  وليس كما يتصور البعض أن  حالة االغتراب اللغوي  المزمنة أحالته على الت قاعد اإلبداعي 

 :علىّالجماليةّالجديدةّوائيجريبّوانفتاحّاألداءّالرّ كتابةّالتّ ّ.5

الحداثة، فهي  Marshall Berman"  "بيرمانمارشال  "للباحث   " رؤية خاصة لماهية 
جربة حول الذي ينتاب عالقة اإلنسان بذاته وبالعالم من حوله، وهذه الت  بالنسبة له تجربة الت  

للحدود   عالمية  (37)الجغرافيةعابرة  حالة  الت  والر    ؛ بوصفها  ذات  الجزائرية  الفرنسي واية  عبير 
متمثلة في مدى استجابتها للوثبة التقنية للفعل   الحداثة على ثالثة محاوراشتغلت في مضمار  

 
 mag.com www.nafha، الرابط: 06/2018/ 03بوداود عمير، مالك حداد، "إن  اللغة الفرنسية لمنفاي" التاريخ  -36
روق للن شر والت وزيع، عمان،  ينظر: رزان محمود إبراهيم، خطاب النهضة والتقدم في    -37 واية العربية المعاصرة، دار الش  الر 
 . 191، ص 2003، 1ط

http://www.nafha/
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الجمالي و  اتساع األفق  الس  الت  الكتابي وكذا  الجزائري: وفي هذا  طور  للمجتمع  وسيو سياسي 
 La villagisation et laة في المجتمع "نَ دَ مْ الت    ة وفَ يَ رْ واية على ثنائية الت  المحور ارتكزت الر  

citadine de la sociétéغير مسبوقة أفضت "فة يتر  ""، فقد عاشت الجزائر بعد االستقالل
الر   العقلية  و إلى ظهور  جغرافيةي  ماصدعالقة  في  هي  يفية،  وفكرا،   قيم  ة مع  سلوكا  المدنية 

للنخبوية التي من أبرز معالمها  dة أسست لنفسها مخياال خاصا بها معاديا  طبقة شعبي    أطل تف
 لة بالمنتج الحداثي فكرا ونمط معيشة. لص  توطيد ا

يفي إلى تفاقم الوضع االجتماعي في المدن، وبالمقابل مع مجهودات لقد أدى النزوح الر  
وأضحى    يفي  يف، فتحسن المستوى المعيشي للر  ريفة، قامت بتمدنة الر  لطة لوقف هذه الت  الس  

ري  ائمستوى المخيال فقد بقي كما هو حيث العرف واالنتماء العش  لىع  ماديا، أم اني  يكالمد
 هنية.قائمان في بنيته الذ  

م  ة، لكنه  لغة الفرنسية لهم أصول ريفي  وائيين الجزائريين الذين يكتبون بال  ل الر  جنكر أن  ن  ال
إحداث   ينتمون ثقافيا إلى المنظومة الغربية ككل، فكانت كتاباتهم ممارسة إيديولوجية تهدف إلى

خبوي أو األقلية المحتكرة للقرار االجتماعي وحتى بالن    اقلتحلاليفية،  القطيعة مع بيئاتهم الر  
يكن مهيأالس   لم  الذي  المجتمع  للغوص  ياسي، وتوريط  بديلة   ذهنيا ونفسيا  تكون  في حداثة 
ي روايته أكثر جرأة في هذه المسألة، فف"  رشيد بوجدرةمط العقلي التقليدي، فكانت أعمال   للن  

ها طبيبة باحثة عن  "ليليات امرأة آرق" يطلعنا بشخصية أنثوية ال هوية لها: وما نعرف عنها أن  
خاللها   التقليدية، ومن  العقلية  نفسها من معوقات  وائي رؤية واضحة، حيث  الر  شي د  تحرير 

التقليدية العقلية  والذكورة رمز  الحداثة  األنوثة رمز  أو  الث  ،  والمتحجرة  المرأة  ذلك  قافة  وعماد 
الهوي  إذ  نويرية،  الت   الت  تصبح  الموروث  بانتهاك  البديلة  وتحييدهة  وليس   قليدي  وعمال  سلوكا 

 .تحيينه
الر    إن   بوجدرة منالمدونة  "الت    رواية  وائية لرشيد  إلى  و"المرث"  طليق" تؤسس  "التفكك" 

بينما في   ،التراثية  ةلوصايقليدي، ونسف مقوالت اإلرث المحلي، واويض الميتافيزيقي والت  قلت
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 يين قليدة مع الت  ر حداثي يحدث قطيعة كلي  رواية "الحلزون العنيد" يطرح سؤال المصير بين تصو  
"Les traditionnalistes  وتصور رجعي يأبى الخوض في معترك العصر، فرمز الحلزون "

ة التي يعيشها لقطبي  ما تلك اه دليل الخصوبة، وإن  واية ليس كما اعتقد البعض خطأ أن  في الر  
 بيعة " بين حريته في الط  une dualitéعيش حالة صراع ثنائي "يالمجتمع الجزائري، فالحلزون  

ومي  مكشوفا القوقعةالش    لهورغبته  بتلك  االحتماء  في  وبالت  (  38) ديد  لتلك  ،  يرمز  فالجسد  الي 
تتوق  المجتمع  لفئة حية في  ا  الديناميكية  الكلي    لحداثةإلىّ والقوقعة    واالنفتاح  على اآلخر، 

ترمز لثقل األعراف والموروثات التي تعرقل هذه الحركية وتبطئها، ففي المجتمع الواحد يتصارع 
 ر الجذري. يات التغي يكون مع حركية التاريخ وحتم" الجمود والس  Totemطوطام "

بإحداث ،  ةسيولوجيو الس  فة في تعاطيها مع الفواعل  حداثة رشيد بوجدرة متطر     إذا كانت
تجريد    وبالتالي،  اإلقطاعية والر جعية والعرفية  حموالتهو ة مع ترسبات الماضي  القطيعة الكلي  
رشيد "وائي  الر    فإن    وخصوصيته،   عباءاته تكري سا لنفي وجوده الهوي اتي  جميع  المجتمع من

 l’honneur de laة، ففي رواية "شرف القبيلة" "يتحرك في ملتقى الحداثة واألصال  "ميموني
tribu  ياسية ة الس  عبوي  يف الجزائري، وتغليب الش  مدنة غير المدروسة في الر  " تنديد علني بالت

للت حول المباغت في الن مط المعيشي والسلوكي    في حوكمة مجتمع غير مستعد وجدانيا وذهنيا
على احترام    الميموني ة  ما تتأسس الحداثةن  يعادي الحداثة وإ   وائيالر    ، وليس كما تم ترويحه بأن  

حول االجتماعي سلسا، حيث عبر صدمة المفاهيم  الكون العرفي واالنتمائي لألفراد، ليكون الت  
الش   اإلرثي    خر يتعاظم  المكنون  هذه  والت    والمعتقدي     بين  كانت  إذا  وخاصة  الحداثي،  صور 

الس   قبل  من  مؤطرة  االحداثة  الفاقد  لش  ياسي  الحوكمي  ألبستمولوجياعبوي  وثقافة   األداء 
 االستشراف.

 
38-  voir : Escargotson : rôle animiste et psychosomatologique, 
 www.KumanoKami.Skyrock.com 
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ما رصد علل المجتمع  باحثا عن تمرير مشروع ايديولوجي ما، وإن    "رشيد ميموني"لم يكن   
"طومبيزا"،   في رواية  فعل  ديد  هانتقادو كما  الن  لط  ل   الش  على  تحافظ  لم  التي  الحاكمة  هج  بقة 

                                                 ّ.المواطنةوفمبري في تكريس دولة الن  
 

كل    إن   الن    في  لثنائية  استحضار  ميموني"  "رشيد  الروائي  "وفمبري  أعمال   Leة 
novemberisme" والحداثة "La modernité  المية "" في مقابل الظL’obscurantisme  "

فيها    تقل جماال عن أعماله األخرى أصر  لعنة" التي ال  في جميع توصيفاتها، ففي رواية "ال  
ا أدى إلى محو ما  مم   سياسية،كمرجعية    ي  على غياب العقل الواعي بتوظيف المكون الدين

 تبقى من حاالت الوعي الوطني. 
وائي على القيمة  ما مثقف حافظ في معروضه الر  وائي معارضا سياسيا، وإن  لم يكن الر  

لحديث لدور المثقف هو أن يكون أوال وقبل كل شيء مثقفا األدبية وهو القائل: »...المفهوم ا 
 .(39)   ظام...«نقديا، يعني أن يرفض وينتقد مساوئ المجتمع والن  

وائية لبوعالم نة الر  المية نجده في المدو  طرف والظ  امل بكل أشكال الت  فض الش  وهذا الر  
خصية بحثا عن  الذات وانفصام الش  وجع عن ة صنصال، ففي روايته "قسم البرابرة" رحلة نفسي  

ندعوبية  هوية الموت، فوجد في الجهل والش   يقة التي حكمت  ة الض  ، حيث تتحرك المصلحي  الس 
 . على مستوى البنى الذهني ةاريخي الت  نهيار الثقافي و باال على وطن برمته 

نسف كل ما هو  والت طرفية على   مةjظرة القانصالية تلك الن  الص   في الكتابة  هغيماال أستس
شدة على فتح جميع الملفات لبناء  بيلح    وائيا في الجزائر، فالر  جميل حتى ولو كان هامشي  

ة  لواحدي  با منددا  ،االجتماعي المحلي  تعترف بالمنجزر جديد ومتجدد لمنظومة قيم، ال  و  صت
"Le mânisme  "ة "في إطار الثنائيتحقق ذاتها للمواطنة التي  يةمعادالle dualisme  أو  "

للعالم    الوطن  ها تقدموابت ألن  لث  امسألة    وأخالفه في   واحدةفي زاوية    األمر  هأوافقنوع، وأنا  الت  
 

"  gérie actualitéAlنقال عن صحيفة "  02/2016/ 15صالح باديس، رشيد ميموني، دور المثقف هو الرفض، التاريخ    -39
 www.nafhamag.comالرابط: 

http://www.nafhamag.com/
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ياسية أو االجتماعية  ، وعلينا أن نبتعد عن المثالية الس  االنتماء والخصوصي ة  ساسأعلى هذا  
"L’idéalisme politique et social عندما نقرأ هذا المقطع من رواية  ف  ؛" مع الواقع البشري

"حراقة":»...غالبا ما كان الخوف، الخوف الرهيب األصم الذي يعذبني...حينئذ كنت أجد في 
نفسي حبيسة الهذيان فأنزوي في خمود وخمول كالبهيمة...في عيني االستسالم المطمئن إلى 

ه فإن  (40)   نبطاح...«.ا حياتي فكانت تمألها من كل جانب حاالت االستكانة واالالموت...أم  
  قوي،دها في رواية "قسم البرابرة" بشكل  س  جاوية التي  ديختزل الكائن الجزائري في رؤية سو 

ّّّليأورّوجورج    "نسبة إلى   لي  ياألورو   تعينا بالمخيالس" م2084وتستمر هذه الرؤية في عمله "
"George Orwell"اإلنسان كذات مبادرة ومسؤولة وانمحاء  تتأسس مملكة الجبروت والقهر،    إذ

 .اختياراتهاعلى 

حكاية العربي   2084عمال موسوما "" عرج  واسيني األ"وائي  ومن المصادفات أن ينشر الر  
لم   2084وطبعا اختيار عام    ،التي تنتظر العربي  الن ظرة الت شاؤمية نفسهاينتج تلك    "خيراأل

اعتباطي  إذ  يكن  بين  ا،  الفاصلة  المئوية  إلى  لجورج  1984"متخيليحيل    ّلأوروي" 
 ي. سينمن صنصال ووا " لكل  2084"متخيلو 

نشد الحرية  ينفي اإلنسان ليعيش محروما من ممارسة دوره ككائن حي   يتيناو الر  في يتم 
الفعل والقول   ديكتاتورية  وائي  فالر   "automatismeاآللي "    لوك والس  بعدما أضحى ضحية 

الكاتب   فتكون نهاية الحضارة، والواضح أن   طرف الديني  ل الت  مرعوب بتغو  " بوعالم صنصال"
"   Islamophobieسالموفوبيا" ""اإل انتشاريطرح هاجس الغرب عامة نحو "اإلسالم السياسي" و 

يني، وخالية ها رؤية تبسيطية لنقد االستبداد الد  واية بأن  وقد قالت الكاتبة "إيمان حميدان" عن الر  ؛
 ( 41) اريخ االستعماري.من نقد الت  

 
 . 39، ص 207، 1للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط يبوعالم صنصال، حراقة، تر: عياش سلمان، دار الفاراب -40
www.arquatara الرابط:    ينظر: إيمان حميدان، بوعالم صنصال...نوع آخر من الطغيان في الحكم على اآلخر،  -41

de.com  
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ل  ة إصرار على تحل  فثم     عرجاأل  خير" لواسينيالعربي األحكاية    2084بينما في رواية "
العربي   ا  الكائن  المشروع  التي أعدت    ألني  مستقبال وفق  العظمى  تفكيك ما   استراتيجيةللقوة 

 .لمتنازع عليهظام العربي اتبقى من الن  
ء للغاية والغرب واية حالة استشراف للممكن والمحتمل مادام الحاضر العربي سي  في الر  

الكرة   به  يفجرون  ضغائن...ما  من  هوسهم  في  لهم  البشر  أنفاس  في  »يتحكمون  يرحم:  ال 
 (42) «.األرضية قطعة قطعة

وايتين أجد نص واسيني بعيدا عن المبتغى الجمالي والعمق الفلسفي بينما ة الر  في سردي  
، ذاتهاال العقيدة في حد   صورته المسي سة في  في نص صنصال خطاب معاد للمكون الديني  

ولكن   وأسلوبا،  لغة  الفني  األداء  جمالية  نص    بعيدكالهما    مع  ألن  لأورويعن  وايتين الر    ، 
  تواكبان أطروحات اإلعالم الفرنسي  اليميني    " L’instant narratifردي "س  مرتبطتان باآلني ال

في الغرب، فكانت الغاية   "بياو وفم سالاإل  " وظهورفيما يخص األفق المظلم للمجتمعات العربية  
اعتقادي  جاريةالت   بالضرورة  في  في مسايرة هدفا  إعالميا  الحالية  الموضة  مجاراة  في ظل   ،

 " occasionnel المناسبتي ة" و خطاب الر اهن
بعد سنوات    1949عامّّّّّ"1984"ّ"ّّالموسومة  روايته  ل"ياورّووائي "جورج  لقد نشر الر  

ة ثم الديكتاتورية البلشفية  ازية والفاشي  من تحليل طبيعة اإلنسان األوروبي التي استوطنتها الن  
"  bolcheviks  ايسن جيلواية باألساس موجهة لالنتفالرintelligentsias    " الغربية للحذر من

ه  مجددا، وقد عنونها في البداية "آخر رجال أوروبا"، لكن  وفينية  زعة الش  الوقوع  في دائرة الن  
* لم يكن اعتباطيا كما 1984وكان اختياره لسنة  ؛  "  1984استقر في األخير على عنوان "

وقائد عملية اإلصالح   "تربري نكا"ولد كبير أساقفة    1489ّّقاد، ففي عاميتصور الكثير من الن  
لك االنجليزي "هنري الثامن" على تطليق زوجته  " الذي ساعد المنمراالنجليزي "توماس كرا

ا  ر ضى إلى انفصال الكنيسة االنجليزية عن الكنيسة الكاثوليكية، ممر فوهو محرم كنسيا، فأ،
 

 . 346، ص 2016، 1حكاية العربي األخير، دار اآلداب، بيروت، لبنان، ط 2084واسيني األعرج،   -42
 . 1984إلى   1489* قام الروائي بقلب أرقام 
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حالة  ففي  واية خطاب للبشرية  فالر  ؛    (  43) يادة المطلقة على الكنيسةتشريعا يعطى للملك الس  
واإلنساني   الديني  الوازع  القمعي  األ  تتسي داختفاء  والش  نظمة  أن  ة  ننسى  فال  له مولية،  كانت  ه 

 ( 44) منخرطا في أنشطة الكنيسة األبرشية.و  صداقة مع القساوسة، 
أن في  في مثل هذه الكتابات التي تستشرف المستقبل في كابوسيته المطلقة كما هو الش  

ردية   وبالمناسبة؛  الحاضر   تعر ّيوهي  ،  يموت األمل  صوخال    صنصالو روايات واسيني   هذه الس 
" Dystopia"  "ديستوبيا"  أو   "تيار عالم الواقعالمرير"أدبي يدعى    الت شاؤمي ة تنتمي إلى تصنيف 

 هذا التيار  "، وقد ظهرLa littérature dystopriqueة "" بالفرنسي  Dystopieو"  إلنجليزيةاب
كل   روايات  بفضل  العشرين  القرن  )Aldous Huxley"أوكسيلي"  ألدو "من    في   "1932  )

 (45)  (.1943بارجفال" )ين ( "ور 1949" )GeorgeOrwell" أورويل  جورج"و

ل المستقبل، " على تخي  écriture utopique"  ةيار المضاد للكتابة اليوتوبي  ويقوم هذا الت  
الت   من  ينتظره  انطالقا  ماذا  اإلنسان من  ومخاوف  المبدعين (  46)مستقبالوجس  أعمال  فتأتي 

فاؤل في الغد، فيشعر  ية، حيث يكون المحكي مضادا لسردية الت  عالفجائ  مسكونة بالقتامة و
بأن   ضي  القارئ  سوداوي  عالم  أسير  الكتابة ه  هذه  على  نطلق  أن  ويمكن  ومشمئز،  األفق  ق 
 الذي في حالة تعارض مع المتخيل المتوقع اإليجابي. "لبيمتخيل المتوقع الس  "مصطلح 

مورة كالحروب واألوبئة  عويزدهر هذا التيار في وقت األزمات الحادة التي تمر به الم 
، وانتشار اإليديولوجيات  واالقتصاد "العولمة المتوحشة"  مولية على الحكم نظمة الش  واستحواذ األ

والنازية والعنصرية و فال الباحث "غريغوري ة الجديدةالكولونيالياشية  يقول  ، وفي هذا اإلطار 

 
43- Voir : Thomasgranmer : the yes men who said no, by Richard wilkinsionwww.history 
today.com 

 Ain.com-www.dealعاما من ميالد جورج أو روبل... الرابط  115عد إلى مقال:  -44
 

45  -voir: marie caroline mutelet, la dystopie, gros plan sur un genre littéraire en, pleine 
explosion, publié le 24/01/2012. www.modedulivre.hypotheses.trg. 
46 -voir: ibid. 

http://www.history/
http://www.deal-ain.com/
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، ونظرا  (47) في العالم  1930بالخراب منذ    اهناك إحساس  " بأن  Claeys Gregoryكالي" "
دمات وكذا ركام األوجاع والص   المعاصر وائي الجزائري وجس من الغد التي انتاب الر  لحالة الت  

أو متخيل المتوقع المرير   واية الديستوبيةالر  فسية لعشرية دموية وانهيار االقتصاد ظهرت  الن  
،  ورواية "زمن الغربان" لخالص ، " لصنصال2084مجسدة على وجه الخصوص في رواية "

" التي كان محورها الرئيس مدينة "تمنراست" عام مهيوبيلعز الدين  م "  اعترافات أسكرا"ورواية  
 من الديستوبية.  أقرب إلى "اليوتوبيا"، وهي بذلك قالتي جمعت بين العتمة واإلشرا 2040

من الجنوب الجزائري، وتحديدا   ،في وقت لم ينتظره أحد برز روائي يكتب باللغة الفرنسية
من مدينة بشار* تكونه العسكري لم يمنعه من اإلبداع، وأي إبداع!، حيث أنتج نصوصا تجمع  

الش   صوفية  وعميقة  بين  واعية  ورؤية  األحاسيس  وانفجار  الر  اإلنساني...إن    لهمتعر  وائي  ه 
تكون  خ"ياسمينة   أن  الصعب  »من  حوار:  في  يقول  الذي  تشتد    صافيضرا"  عندما  الذهن 

ثم يضيف: »يرتكز عملي على شيئين: اإليقاع (48)والضغائن«الحرب وتتطاحن األحقاد    ،
 ( 49) «.والجو

يحيرنا هو ماالس    إن   الذي  الر  الس   ؤال  الذي جعل هذا  الذي  و ر  ترعرع في حضن ائي 
واية  محافظ  أصيل  عربي وصحراوي  الر  عر ال  الش  انفتاق موهبة  ومسار مهني   يساعد على 

ردية  يتبوأ مكانة سامية على الخريطةمتسم باالنضباط العسكري     قدية والقرائية العالمية؟!. الن    الس 
الفرنسي "لويس  وائي  قة وجدتها هو أسلوبه، حيث ال يختلف عن أسلوب الر  ر مفا إن  أهم  

ة بين معمارية  نقوم بمقارنة موضوعي    «، فعندماlouis Ferdinand Célineو سلين" "نفردي 

 
47  -voir: Nicolas Bourcier،dystopie : il existe un sentiment de ruine inédit depuis 1930, publie 
le 11/09/2017, le monde .Fr. 

 ادسة" بوالية بشار.نتدعى "القة صغيرة ين* بالتحديد مد
48  -Voir: Mira cliche, Yasmina khadra : la guerre des mots, revue les libraires, publié le 
30/08/2006, www.revue les libraires ca .interview. 
49 -Voir: Ibid. 

http://www.revue/
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ضرا تتجلى  خيل" ورواية "االغتيال" لياسمينة  فر إلى آخر الل  شييد األسلوبي في رواية "الس  الت  
 ليل: شابه بين األسلوبين وإليكم الد  أمامنا ذلك الت  

 ى آخر الليل": مقطع من رواية "السفر إل -

»ça adébuté comme ça moi, j’avais jamais rien dit, rien, c’est 
Arthurganate qui m’a fait parler, Arthur un étudiant, un carabin lui 
aussi, un camarade onse rencontre donc place clichy c’était après le 
déjeuner, il vent me parler je l’écoute…». )50( 

 مقطع من رواية "االغتيال" لياسمينة خضرا: -

« Je ne me souviens pas d’avoir entendu de déflagration, un sifflement 
peut-être, comme le crissement d’un tissu que l’on déchire, mais j’en 
suis pas sûr… ».)51 ( 

ّرجمةّبالعربيةالتّ 

 ل:المقطعّاألوّ  -

إن   شيئا،  أقل  لم  بدأت،  آرثر  »...هكذا  الط  قه  آرثر  للكالم،  دفعني  الذي  في  رات  الب 
طار، يريد أن يحدثني  فوكان ذلك بعد اإل  "شييكل  "ب، هو أيضا زميل، التقينا في ساحةالط  

 ...«. أصغيّإليهوأنا 

 اني:المقطعّالثّ -

 
50 - louis Ferdinand Céline، voyage au bout de la nuit.frenchpdf.com 
51 -Yasmina khadra l’attentat. athaala.files.wordpress.com 
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أن  » أتذكر  رب  لم  صغيرا  انفجارا  سمعت  قماش  ي  انزالق  مثل  ولكن  مما،  لست  مزقا،  ي 
 متأكدا...«. 

 leهو العناية الفائقة باألسلوب " "ن يو سلين لويس فرد" و"ياسمينة خضرا  "ما يجمع بين
style" فكالهما ال ينتميان إلى أصحاب األفكار ،"les hommes à idées  ما أصحاب  " وإن

وائي ياسمينة خضرا قائال: »ما أفعله  ر  ده الوهذا ما أك  ؛ " les hommes à styleاألسلوب "
لروايتهما نلمس    لمسح األسلوبيا  من خالل  ف (  52)ما األدب«مواكبة األحداث، وإن    طفقليس  

 ضرا" بأن  خمل فنيا، فال تشعر وأنت تقرأ روايات "ياسمينة  جبنحت ال  اء الت عبيري  غر ذلك اإل
ما يعود ذلك إلى مراجعاته الكثيرة  عبيرية، ولرب  ت  أو اغترابا على مستوى البنية الّّإخالال  هناك 

لغة اإلبداع فقط مجرد    والفرنسية  ،  ه كاتب جزائري  غم من أن  على الر    ،لنمط أسلوبه العفوي 
 . "سلين"  وائي الفرنسيبخالف الر  

ه حافظ على إيقاع أسلوبه الخاص حتى لكن     تيمة، في أكثر من  "  خضرا  ياسمينة  "اشتغل
خييل التي تؤهله للحديث عن قضايا ه يملك من ممكنات الت  د بها، كما أن  أصبح عالمة يتفر  

 Les hirondellesكابول" "  سنونواتتشغل الرأي العالمي روائيا في نصوص عدة منها: "
de Kaboul" بغداد"  إنذار  "les sirènes de Bagdad" و"صفارات  "  Khalil" و"خليل" 

ورواية   باريس؛ص دور إرهابي بلجيكي من أصل مغربي يسعى إلى تفجير نفسه في  حيث يتقم  
 . أن الفلسطيني"االغتيال" المرتبطة بالش  

اخنة سياسيا ويكتب عنها روائيا من زاوية وائي ياسمينة خضرا األحداث الس  يساير الر   
 le fonctionnalisation desة مؤديا دور "كاتب يوميات العالم" "أشبه بالكتابة البوليسي  

évènements actuels  رامي "، وقدرته متجسدة في إحداث المسافة الالزمة بين الحدث الد
الص   المحمول  "ذي  القوي  عنه  une surcharge traumatique forteدامي  والكتابة   "

 
52 -Voir: mira chiche, Yasmina Khadra, la guerre des mots, ibid. 
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وائيين الجزائريين ،ألن هم لم  تخييليا المعايشة الوجداني ة   يتجاوزوا، وهذا ما فشل فيه الكثير من الر 
بينما   الفردي ة؛  والفواجع واالنتكاسات  بالفظاعة  الحبلى  ذاكرتهم  وداء وبقوا أسرى  الس  للعشري ة 

وائي ياسمينة خضرا تجاوزها ألن ه عاشها فعليا  وحسي ا في الميدان وقارعها ؛ ل في فالمتخي   الر 
 (  53)الم" تواصل بين الفرد والع isGervaBertrandنظر "برترو جرفي" "

أو المحكي  اتعدم انحصاره على تيمة الذ   خضرالياسمينة وائية نة الر  ما يميز المدو   إن  
يرية، مع  المرتبطتين    "ودجال الكلمات"، حيث بعد كتابته روايتي "الكاتب"  الذاتي   ردية الس  بالس 

ه  فإن    في تأثيث الزوايا المظلمة ومنسيات الذ اكرة    " autofictionالمتخيل الذاتي "االعتماد على  
ادمةال  الوقائع    تجاوز اء العنف المعنوي والمادي الذي استشرى في المجتمع الجزائري  ر  ج  ص 

" التسعينات  في  بخالف  Le syndrome de la mémoire traumatiqueخاصة   "
والالر   الموت  دائرة سردية  الذين وقعوا في  ذا  وائيين الجزائريين  المحلي، فكان أسلوبهم  عنف 

انقباضي تغلun style systolique"  وتشنجي    طابع  الواقع على  ي  ب نص  ي"، يؤشر على  ة 
وال  وتمثيل  ةحساب روائي   المضطرب  الواقع  ؛  هذا  تنب    مفزع  ما  "نجيب وهذا  الباحث  إليه  ه 

الر   واحدة أال وهي تيمة  في    أسورينيين الجزائريين موائرضوان" الذي يؤكد أن أغلب أوجل 
عبير عن انتهاك سردية للت    استراتيجيةرون أكثر من  ات والوطن، فراحوا يطو  ة فجائع الذ  بوحي  

  ة نة نصي  الذي حاول تقديم مدو  "واسيني األعرج  "وطبعا نستثنى    (54)الكرامة اإلنسانية والفوضى
من عمل "األمير،  اريخي من خالل أكثر  اهن الفجائعي باستحضار المتخيل الت  متحررة من الر  

 البيت األندلسي...". 

 
53  -Voir: Chloé tazartez, fonctionnalisation de l’attentat suicide surexposition d’un triple 
dispositif chez Delillo, binebine et khadra, trans - revue de littérature générale et comparé  n 
15 -2013 : www.doi.org. 
54  -Voir: najibredouane، le roman algérien contemporain: pour un renouvellement évolutif et 
dynamique، les ouvrages du grasc 2014 page 64,66. 
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ا أن  على كل واحد من    " بأن  Boris Cyrulnik  فساني "بوريس سيرلنيك زم الباحث الن  جي
الذ   لتجاوز  الحداد  لوحده طقوسية  المصدومةيبتدع  "    اكرة  ذلك   على  كما اصطلح   laأو 

résilienceاها "عمل الكلمات" "فكانت الكتابة أو كما سم  " ؛travail des motsle " (55  )

األكثرية منهم وقعوا في    بيل الوحيد ألكثر من روائي جزائري ليبعث من أوجاعه، ولكن  الس  
مط ال صارخا لن  ي: فجاءت سرديتهم تمثle confinement intérieurاتيفسي أو الذ  الحجر الن  

ألصل إلى سؤال    ،  في أغلب األحيان  ممل  هو  و   الولهانية و الهذياني ة  لخواطربا  يقترن   كتابي
 األدب الجزائري المعاصر ؟!" كل هذا الفقر  في الكاتب "توقيف بلفاضل": "لماذا 

Pourquoi la littérature algérienne est-elle aujourd’hui si pauvre ? 

األعمال،  لم نلم بجميع األسباب، ولم نكن ساخطين على كل   ولقد أجبنا على ذلك، وإن  
الش  ن  وإ في  منها  البعض  الر  ما  جديدأن  من  لينطلق  معوق  وأهم  األدب  وائي طبعا،  هو    هذا 

رى المحجر الموضوعاتي ح" أو باألle confinement thématiqueالحجر الموضوعاتي "
ياسمينة خضرا  لم يسقط فيه"  نفسها بصيغ مختلفة، وهذا ما    اتالموضوع   من خالل استنساخ

 .الموضوعات في أكثر من عشرين روايةنوع في الت  " من خالل 

 ؟!!حضورّالذ اكرةّفيّغيابّاالعتراف.6

ين الجزائريين  ئيواعيل األول من الر  ة الوطنية في أعمال الر  حضور الهوي    ال ننسى أن  
، فعندما يتحدث مولود فرعون عن  هفيالذين يكتبون باللغة الفرنسية كيتمة رئيسة أمر ال جدال  

الس   الهوي    واالثنولوجي ة   سيولوجيةو األجواء  سؤال  يخلق  القبائلي  والخصوصي  للفضاء  من    ةة 
ة وثقافة وتاريخ  الذي ينفي الوجود الجزائري كهوي    للقارئ الفرنسي تحديدا  ا، موجهأعماق ذاته

وبالت  وموروث وحتى،  معمري  أو  لفرعون  قراءتنا  في  نكتفي  ال  جبار   محمد  الي  وآسيا  ديب 

 
55  -Voir: Stéphanie Janicot, Boris Cyrulnik : le travail des mots permet d’aller mieux, public 
le 26/06/2019 www.notutepes.com. 
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وإن    بظاهري ة الحكائي،  المسرود  عبر  يتجلى  الذي  نصوصهم  داخل  استنطاق المعنى  ما 
ة المحلية يحمل  للطبيع    ع الوصفي  بافي مواجهة اآلخر المتعالي، فحتى الط  المضمرات فيها  

ارد في رواية "األرض والدم":  االختالف هوية، فعندما يقول الس  األنا و   اقا ثقافية تضمر سؤالأنس
أكيد أننا نتخيلها جاثمة فوق هضبة    ،قبيحةّإلىّحدّما  ربةقبأن الّّاآلنرف من  عتن»ينبغي أن  

البيضاء   من    وتحدهاكالطاقية  تصل    ،ةالخضّردائرة  أن  قبل  مضض  على  الطريق  تتلوى 
جيدة، ثم ينتهي كل    صان صيانةإليها...نسير أول األمر عبر نهج مرصوص بالحجارة، وم  

نصعد ونصعد،  ّألوحالاا وسط الغبار أو وسط الموسم إم  ب شيء...نغير البلدية وندلف بحس
وال األخاديد  فوق  بجنون  الص    ،زانلخّا...نمأل  منحدراتونتفرج  نواصل  نحو  ثم  دائما  عود 

يقة نكون قد وصلنا...وهكذا أيضا نزلت  ...بعد أن نتجاوز المنعرجات...والجسور الض  ي  العل
المهمش   فهذا الوصف يشير إلى انتماء األنا إلى ثقافة  (  56)   وم ربيعي...«،ي  ةرّيظهالباريسية في  

البشري في األوروبي فقط،  ة التي تختزل الوجود  نيشديدة الوعورة، بعيدة عن ثقافة المدوطبيعة  
 فهو محتوى هامشي ونائي. بينما الجزائري   ؛ أي اآلخر

وإن ما سالح وغنيمة   ،وائيينيل األول من الر  علر  إشكاال بالن سبة للغة الفرنسية  لم تكن ال  
واجتماعيا   ثقافيا  الجزائري   بالكائن  االعتراف  انتزاع  ميدان  في  ياسين"  "كاتب  قال  كما  حرب 

في حالة    شروعةلوسائلم، وكال  في ذلك الوقت  الكتابة نضال  ، ألن  وسياسيا من المحتل الفرنسي
والهوي  الن   الوطني  ال  ضال  وما  إال  اتي،  ثم  لغة  ومن  إحداها،  الخ  نصو  ة من  أن  المعرفي  ر  طأ 
ة كمنارة بسبب توظيفهم للغة الفرنسي  "  مزق الهوياتيالت  " هم يعيشون ما أسميه  يل األول بأن  عالر  

بعدما    تعددة،الم   الثقافية  بحموالتها"  المحلي ة  "األنا  بعثب  والعالمي    أي العام الفرنسيلتنوير الر  
 . ها مقبورة إلى األبدالكولونيالي أن    ظن  

قافي في الث    أو الوعي  ميرالض    إيقاظة هو  الهوي  إحياء  راع الجوهري في مرحلة  الص    إن   
ياسي ة  شويةدنيس والت  الفرنسي لمواجهة أشكال الت  الن خبوي  المحفل   للكائن   من قبل الط بقة الس 

 
 . 6و 5، ص 2015،  1عون، األرض والدم، تر: عبد الرزاق عبيد، دار تالنيقيت الجزائر، طمولود فر  -56



ستاذ : م. ولد يوسف األ    (     02المادة : الرواية الجزائرية           المستوى : ماستر )  
 

37 
 

ثام  كاء الجزائري، إلماطة اللمكن من لغة اآلخر، وهنا الفرنسي انتصار للذ  الجزائري المعدم، فالت  
الكتابة الكولونيالية في  آنذاك    جو ر  يوعنصريتها المقيتة، فنسفوا ما كان     على الفاشية الكولونيالية

وأكبر كذبة لها فرنسة وتضليلي ة، تنفي الوجود الجزائري من جذوره    فكار زائفةأ   مناالندماجية  
 عور بالوعي الوطني ضالي  في إحياء الش  عيل في مساره الكتابي الن  وقد نجح هذا الر    ؛الجزائر

الوطنية القضي ة  "األفيون والعصا"  وخدمة  بعد االستقالل، وما رواية  ذلك حتى  استمر  ، وقد 
سيا " آلLes enfants du nouveau mondeمعمري ورواية "أطفال العام الجديد" "مولود ل

بدت تلك    ، وقدثقافيااقية في مجتمع متعدد ومتنوع  ة تلك الكتابات الر  دليل على نضالي    ال  إجبار  
مسارها،    األنا في  مت حدة  وهو  المتنوعة  اآلخر،  تواجه  بعد  ذ  ال   تسائلثم    المحتلوهي  ات 

الواحد، جراء خطاب سلطوي  ياسي و الس    عدد  الت  عن مصير  االستقالل   الوطن  الهوياتي في 
يدرك أن    شعبوي   الثقافية  الت    لم  للمواطنة و عددية  تكريس  ياسية  تغذي ة، ألن  ثروة حقيقيوالس  ها 

 . والث وابت الوطنية ة الوطنية، وتؤسس لها أكثر من مرجعية في إطار الوحدةالهوي  

غير   الخطابات  كثرت  والعلمي  اللقد  رعيةة  للش  الهوي  األكاديمية    فاقدة  الوطنية،    ةحول 
 Geneviève" "نوو فنس نفياف ا جالهوية الثقافية هي الهوية الوطنية، فالباحثة " متصورين بأن  

NeauVinson   ها مرجع من مرجعيات شتى لتشكيل هوية وطن. ة بأن  ة الثقافي  " تعرف الهوي  

(57)  " شرودو"  "باتريك  الباحث  تصور  حد  على  عندما udeauachar  Patrickوتبدأ   "
 تاريخي سيوو في عالقة عضوية مع اآلخر في سياق سات على مراحل، ونحن نستكشف الذ  

دة ثقافية اآلخر منتجة هوية الوطن ال ع هوي  م ة ثقافية ماة تتقاطع هوي  ومن ثم  ،  (58)معين ،  موح 
منتمي  ن  أل و ها  واحد،  جغرافي  لحيز  الت  معها  شترك  تة  المخيال   واالجتماعي   اريخيفي 

 . ، فحدث ما أسميه االنصهار اإليجابيبنسبية عالية جدا واألنثروبولوجي

 
57  -Voir: Geneviève Vinson Neau، l’identité culturelle، Armand Collins, col 4, Paris 2003, p 
10. 
58  -Voir: Patrick charaudeau, réflexion sur l’identité culturelle un préalable nécessaire à 
l’enseignement d’une langue, www.partickcharaudeau com. 

http://www.partick/
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" من  Tahar Djaoutطاهر جاووت" "ال ة الثقافية "وائيين الذين كتبوا عن الهوي  ومن الر  
خالل رواية "الباحثون عن العظام"، حيث يتجند القرويون للبحث عن رفات شهيد، وهو األخ  

ل مرة يخرج كبر، وألو ي آثار عائلته للعثور على عظام أخيه األفق يقتهفالمرا ،  ارد  للس    كربال
القروي   الرفات  ،  يق  الض    ليبوالجمن فضائه  عدة، منها ما   تنتابه تساؤالتوعندما يجدون 

 الجدوى من دفنه في القرية، وهو ال يحتمل العيش فيها؟!! 

الر    المراهق: »منذ أن  في  يقول  إذ  قيم هويتها  القرية، وضياع  تأكيد على مدننة    واية 
ال   ،حطةومناس تصرفاتهم غير متوقعة  الكثير من الن    أصبحنا مستقلين نأكل حتى نشبع لكن  

ادرة لع الن  .قديما األعراف وحسن الجوار يفرض علينا اقتسام الس  بينهم..  ايؤدون الزيارات فيم
 . (59) ...« واالستفزاز  كرنالتهّإنّ ...واآلن العكس تماما، والجيران)لحوم وفواكه( بين األقارب 

ة الثقافية من خالل رؤية سارد مراهق يخشى  في هذا المقطع يحمل مضمر اندثار الهوي   
ة التي كانت  ات العرفي  بفقدان الوضعي    انينذر   واالنقالب القيمي    لوكير الس  فالمتغي    ،تهأصالعلى  

 قليدي. عالمات خصوصية للمجتمع الت  

 : اليةعلى المحاور الت   "اهر جاووتط  "ال وائية للمبدع نة الر  تتوزع المدو  

 )رواية المسلوب(. ساني المحور الل   -
 المحور الهوياتي )رواية المسلوب( و)رواية الباحثون عن العظام(.  -
 (  ورواية المسلوب وفمبري )رواية الباحثون عن العظاموري أو الن  المحور الث   -
 طرف )آخر صيف للعقل(. المحور المندد بالت   -

في رواية "الباحثون عن   بأن  Dominique Fisher" (60)ومنيك فيشر" "دويؤكد الباحث "
الت   تجلى سرد  تؤثثها أكثر من سر شظالعظام"  سردية و   ة الحكاية  ي  د منها سر ،  ة  ي  دي، حيث 

 
59 - Tahar Djaout, les chercheurs d’os, éd seuil France 1984, p 51. 
60 -Voir: Dominique Fischer، Tahar djaout et les chercheurs d’os، www.limag.com 
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"  une mosaïque narrative"  ةرديالفسيفساء الس  ه  هذ  اريخ، وكل  ة الت  وسردي   ذاتيةال يرةالس  
وائي، فالكائن الجزائري  تصور الر  ة الفعل االنتمائي في المجتمع الجزائري في  ضي إلى تراكمي  تف

، وال يمكن ، وهو امتداد لتاريخ عريق وممارسة ديمقراطية وشورية للحكمقافينوع الث  مسكون بالت  
في   وإقصائية    يديولوجيةإحصره  وضعية  فالس  ،  شمولية  في  المراهق  الوطن،    استكشاف ارد 

وطن المظاهر  في مقابل    ...والخبرات الفلسفية والتأملي ة  عددانطالقا من القرية وطن النضال والت  
ة »نعمل  لهوي  ااريخ و لت  ا دلجة أضليل عبر  ياسية التي مارست الت  ة من خالل األحادية الس  عبوي  الش  

وكأن   اآلخرين  لنتحاشى  أ ناجاهدا  البداية  في  العظام  عن  الباحثين  لصوصا  نحن  صبحنا 
 (61)   للعظام...«.

حراء"  اتية التي تطرق إليها في رواية "اختراع الص  ه البحث عن الحقيقة التاريخية والهوي  إن  
"L’invention du désert  "فماأيضا للهوي  يهم    ،  المصطنعة  األطر  تجاوز  والت  ه  اريخ  ة 

 .نديد المبطنالت   ةسمي من خالل انسياقي  الر  

"  hyper réécritureأو تضليلي"  ذا توجه تموهي    الجاووتي   رديالس  المنجز  إذ كان   
 مارس كتابة سياسية " مثال  رشيد ميموني"وائي  الر  فإن   يتعالى على الخطاب المباشر والواضح،  

األبعاد الش    واضحة  هذا  وفي  مكشوفة،  بطريقة  روائي  قالب  يقول  في  جاووت:  ط  الأن  اهر 
الكتابة تمرين عنيف، عنف ممتع نوعا ما، لحظة الكتابة تشبه لحظة الخضوع    ي  إل»بالنسبة  

 . ( 62)  جسمي دون ألم...«.  جراحية تنهشلعملية 

ة  فريط في شعري  إلى التزام دون الت    وائية الجاووتية يتحول إشكال الهوية في المدونة الر  
ردي ة  األداء الكتابي ورة الس  جريب المغذي للمخيلة ص إلى منافي الت  مو بالن  ، والس  وجمالية الص 

 وائي. ولألساليب، في إطار حداثة المشروع الر  

 
61 -Tahar Djaout, les chercheurs d’os, p 152. 

، الرابط 2013حزيران    8سعيد خطيبي، عشرون عاما على اغتيال الروائي والشاعر الجزائري...طاهر جاووت، التاريخ    -62
r.comwww.al.akhba 

http://www.al.akhbar.com/
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اريخ، وجغرافية وائي جاووت ذاته، وهو في رحلة مساءلة عن الت  دائما وأبدا يراجع الر  
الط   النضالي  واإلرث  تجر المشاعر،  خاض  أن  فمنذ  للجزائر،  الكتابةويل  يستشعر    ،بة  وهو 

شعبو  والت  الهوي    ي ةخطورة  "ة  سياسية   راضغأل"  populiser l’identité et l’histoireاريخ 
  حقبة  قة، وما نتج عن ذلك من تطرف وتطاحن ثقافي، ما لبث تحول إلى صراع دموي فيضي  

 سعينات من القرن الماضي.الت  

نتحدث عن جاووت دون استحضار يمكن أن  "  "مولود معمري رائعة"  ال   La"العبور" 
traversée  حفي المثقف  الص    "جاووت"ة جدا من شخص  بواية قري"، فشخصية مراد في الر
واية بعنوان "عبور الصحراء" الذي يرفض رئيس  شخصية مراد في الر    وأقصد؛  مقاالالذي يكتب  

أشبه هذا المقال برواية "اختراع مما يدفع بصاحبه إلى االستقالة من الجريدة، وما    ه،نشر التحرير  
ف  ات والعالم في مواجهة االنغالقية وترسانة المحمول الخطابي المحر  حراء" واستكشاف الذ  الص  

الهوياتي   انحصار   اريخيةوالت    ةللحقيقة  بعد  اغتراب  حالة  المثقف  يعيش  "العبور"  رواية  ؛ففي 
 ه وذاكرة الن سيان. من أوهامه متحديا قدر  فضائه الت عبيري، وعليه أن يتحرر

الر   اشتغلومن  اللواتي  الجزائريات  الذ    نوائيات  الهوياتيةفي  عمروش  "  اكرة  " طاووس 
"Taos Amrouche  أكاديميا، و وائي والثقافي في الجزائر إعالميا ونقديا  " المنفية من المشهد الر

"،  jacinthe noireوداء" "بعنوان "الياقوتة الس    1947فهي أول روائية جزائرية نشرت عمال عام  
"، وفي  La soifبـــ "العطش" "م  الموسو   1957ل عمل للروائية آسيا جبار كان عام  في حين أو  

رخ يتجلى الش    "ءالسوداّّياقوتةالفي رواية "  وايتين يفرض المحكي الذاتي نفسه، ولكن  كلتا الر  
األص األمازيغي  الجزائري  بين  الد  يالهوياتي  األجنبي  والفرنسي  الحس  ل  هذا  ويستمر  خيل، 

في   الجزائري  الن    ةبقياألمازيغي  المخيال  عن  الخروج  عدم  مع  تشاركها رواياتها  الذي  سوي 
النعتاق     النكوص إلى الوراء  لياتآفي ضرورة غربلة الموروث بتعطيل    "آسيا جبار"وائية  الر  

فالمرأة    ،" الدفوف"  "شارع  نصوص  المتخيل"  "  Rue des tambourinsفي  و"العاشق 
"L’amant imaginaire" "و"عزلة أمي "solitude ma mèreل للمتخي    صريحة  " مواجهة
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 ق اشر اإل   ةلتطلع لمخي  تو ،على تطور المرأة نفسيا وعقليا    ف في موروث ال يساعدمطي المتخل  الن  
الي عانت  الجزائرية، وبالت    مازيغيةاأل، فهي ترنو إلى االعتراف بحقها في هويتها  خلق الت ميزو 

فمؤشر الهوية قوي جدا في كتاباتها،   ،  لساني في المجتمع الفرنسيل  امن حالة النقي واالغتراب  
 وال. ده الز  وقد عبرت عنه بالغناء من خالل استرجاع التراث الذي يتهد  

بين   يجمع  جبار"و  "عمروشطاووس  "ما  األمازيغي، أن    "آسيا  للمتخيل  ينتميان  هما 
قافي واللغة  سائية التي غدت حارسة اإلرث الث  اكرة الن  وحضور عنصر المرأة واالعتماد على الذ  

لغة  لتلك ال  دوما  تحن  "  آسيا جبار  "وائية  تتنفس تاريخها وأعرافها، فالر     ، من خاللهااألمازيغية
ولك بها،  تتحدث  ال  تماما:    ن  التي  المرأة  شاكلة  على  مقهورة  تعتبرها  نفسه  الوقت  في 

  الطوارق   ة»...اعتقد...بأن لغتي األم، وهي المغرب الكبير، وأقصد اللغة األمازيغية، لغة ملك
ومان...هذه اللغة ال  الذي ساد طويال، لغة يوغرطة المقاوم ضد الر    ي  سظام األمو ن  التينهنان و 
 (63)   أنساها...«.يمكن أن 

تشك    إن   تنشدان  المقهورة، فكالهما  اللغة األمازيغية  الذاتالمرأة مرآة  المنفتحة على   ل 
ة،  سد مجرد محمول فاقد للهوي  جلكي ال يبقى اللغبن والت صحر الثقافي   سلطة ا  عنالعالم، بعيدا  

  ن تستمر في الزمنة ال يمكن للمرأة أن تعيش تجربة اإلنسان الحر، وال يمكن للغة أومن ثم  
 دون رعاية وحني ة. 

سوي معا في الخيالي،  سائي والن  يتجسد الن    "آسيا جبار"و  "طاووس عمروش"في كتابات   
آسيا  "و  "طاووس عمروش"كذلك    (64) المرآة الطفل يتعرف على نفسه في    ولعبة المرآة، فكما أن  

في الكتابة الضامنة الوحيدة لحقيقة األشياء والوجود،    نذواتهعلى    فنيتعر   "ملكة مقدم"و  "جبار

 
63 -AssiaDjebar, Idiome de l’exil et langue de l’irréductible, http://remue net. 

 .28، ص  2006،  1جاك ال كان، اللغة الخيالي والرمزي، إشراف مصطفى المسناوي، منشورات االختالف، الجزائر، ط  -64

http://remue/
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غة إلى األبد بتحولها  جسد بال هوية تموت الل  جغرافي ة حيث باندثار المرأة كإنسان متحولة إلى 
 إلى أطالل، وذاكرة شفوية. 

آسيا جبار اجتازت    لكن    ذاتيالّّيري والس    رة الكون العاطفييأس  "طاووس عمروش"بقيت  
وجدانية التي كانت هاجسها في رواية "العطش"، متحررة من سلطة الجسد والرغبة مشكلة األنا ال

الن   الوضع  استقراء  سلطة  الت  إلى  زاوية  من  واإلنساني  الت  سائي  ،  ي  واألبستمولوجاريخي  حليل 
، وقد دوغماتيا   سوي وت الن  للص    إعاقة  نفيكوري في  كوت عنه لهدم المنشأ الذ  باستنطاق المس  

تي إلشكالية المرأة، وما روايتها "بعيدا  ي العمق المعضالص ساعدتها خلفيتها األكاديمية في تق
دليل على ذلك، في حين اكتفت "طاووس عمروش"    ال  إ"  loin de Médineنة" "يعن المد

دون الغوص في تالفيف الجذور الت اريخية    ة في مدار ثقافي فرنسي بامتيازبتجربة الكتابة البوحي  
 . عرفية للمسألة الن سويةوالم

وائي  للكاتبتين أربع تيمات رئيسة هي في   االغترابالمرأة، الل غة، الغربة و  : المنجز الر 
هوة االغتراب  تعاظم  " في  l’effet de l’émigrationأثر الغربة "تمظهر  ، حيث  أكثره وقعا

االغتراب عند    "، وازدادهم  le dépaysement linguistique et culturelقافي "لساني والث  ال  
وداء في الجزائر فكان الموت مالزما لروايتها "الجزائر البيضاء"  ة الس  العشري    ج و أآسيا جبار في  

وائيين الذين وقعوا تحت ها استطاعت أن تنفرد عن بقية الر  ن  ها »وهران...لغة ميتة«، ولكونص  
  ك الفترة بعدم المجازفة في تقديم سرد الواجهةفي تل  التراجيدي   عبشت  صدمة الموت المجاني وال

عملية تعرية في حفريات العنف المتأصل في أرض عرفت  الويالت  قامت ب ما وإن   واالستعجال
": »"ال،   le verbe، تكون المرأة من تدفع الثمن غالبا والكلمة "من منظور فلسفي    طاحنوالت  

البعي أنا  مرات،  ثالث  الغائبة  أنا  ال،  أقول  في  أنا  تقريبا...الضائعة...الصامتة  دة...الغريبة 
 (65) الفراق...التي تنكر كل تأسف أنا أقول ال«. 

 
65 -AssiaDjebar, le blanc de l’Algérie, Paris Albin Michel 1995, p 17. 
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تحد  إن   أمام  الذاكرة  الص    نا  والموت وتغييب  والتفريغ لمحتوى  بمت  التمويه  شتى أشكال 
والحقيقة،  المأساة، فال يمكن أن يتماثل الجرح الغائر في الوطن الجريح دون إحياء بالكلمة  

 La tautologie du discours"العبثيطحي  والخروج من دائرة طوطولوجية الخطاب الس  
absurde  فالبد المثمر،  غير  جذوره  "،  العنف من  عن  البحث  والسيكولوجية  من    التاريخية 

 لتتصالح الذات الجزائرية مع نفسها. 

ع يراوح مكانه بين في مجتم  ووهم المرأة   األنثى،  بين طاووس عمروش وآسيا جبار هم  
أسلوبا ولغة ومرجعية معرفية   "آسيا جبار" شموخ    ولكن    الضحية؛/واإلنسان  الحداثة واألعراف 

وائي، وبالمقابل برعت "طاووس عمروش" عاطي مع الفن الر  في الت    اهائلة جعلها أكثر نضج
 في المحفل الغنائي صوتا ولحنا.

الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية وجدنا اختزاال واية  ردية للر  من خالل تشريح المدونة الس  
الهوي   الر  لمفهوم  من  الجديدة  األجيال  لدى  وخاصة  الثقافي،  إطارها  في  يرى ة  حيث  وائيين، 

  " أمين معلوف "وائي اللبناني  عدد، وهنا استحضر ما قاله الر  الهوية هي الت    األغلبية منهم أن  
والمقصود الهوية  (  66)   : "هذا وذاك!"فرد قائال  لبنانية؟عندما سألوه عن هويته: أهي فرنسية أم  

"، ال يمكن التغاضي  un génome culturelالثقافية، وليس هوية االنتماء إلى يومنا هذا "
 أصابه القحط والجمود، ولكن قد  عدد، وإال   في أجواء الت  الفعل اإلبداعي ال يزدهر إال    عنه، ألن  

هذا    عبير األدبي بلغتك، ونفترض أن  اآلخر، باعتبارك عاجزا عن الت  نقبل بفكرة الكتابة بلغة  
أخذ بفكرة    -وأقصد الغرب في عمومه–اآلخر لم يعد عدوا كما كان، وطبعا إذا كان هذا اآلخر  

"جاك   إلقصاء ادريدالفيلسوف  المماثلة  عن  واالبتعاد  االختالف،  ثقافة  احترام  بضرورة   "
وائيين الجزائريين الكتابة من  يف تفسر ظاهرة انتقال بعض الر  والسؤال/اإلشكال ك( 67) المختلف 

 
ط  -66 الكويت،  واآلداب،  والفنون  للثقافة  الوطني  المجلس  المعرفة،  عالم  واآلخر،  األنا  إشكالية  حمود،  ماجدة  ، 1ينظر: 

 . 16، ص 2013
 . 24ينظر: المرجع نفسه، ص   -67
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حجة العجز في هذه الحالة قد انتفت،   العربية إلى الفرنسية أمثال واسيني، ساري والزاوي؟! ألن  
 وما يعزى إلى هذا االنتقال شيء آخر؟!! 

اإليطالية  بالكتابة بالفرنسية أو    بوصف   "اهر جاووتط  "الوائي  تبريرا ذكره الر    يجدوّنقد  
لغوي  ، حيث الفضاء ال  منهوشر ال بد    وائي "عمارة لخوص" لغة قسريةكما هو الشأن بالنسبة للر  

صاحب   "أمين الزاوي " وائي  ياسي، فالر  عبير عن الهم االجتماعي والس  الفرنسي أكثر حرية للت  
" األكاذيب"  "وليمة  بأFestin de mensongesرواية  يقول  مستعمرته   ن  "  "الفرنسية 

بأن  (68)الجديدة" مؤكدا  يحد  الت    ،  المحافظ  األدبي   يار  االستخدام  في  العربية  اللغة  قدرة   من 
ويضيف قائال: »لغتي الفرنسية إذن لغة خاصة، وأنا ال أريد مطلقا أن     بالقياسات األخالقية

كتاباتي   في  يكون  أن  باريسي...يجب  أديب  مثل  محيطي  أكتب  من  أثر  بالفرنسية 
 كبيّراللفرنسية هو األديب الجزائري  عني على الكتابة بامن شج    الجزائري...وأريد أن أنبه هنا أن  

 (69)   مالك حداد لما كنت طالبا...كنت أرسل نصوصي إلى محله "وعود"، وكان مديرها...«.

الت   ترسيخ  فكرة  نستشف  الكالم  هذا  خالل  ال  من  في  عددية  اإلبداعي لغوية  المعروض 
الفرنسية منفاه    لم يتوقف عن الكتابة ألن    "مالك حداد  "الجزائري، ويؤكد ما قلته آنفا على أن  
وإن ما   وآخرين على الكتابة باللغة الفرنسية"  أمين الزاوي  "كما صرح به، فلو كان ذلك لما شجع  

لطة رجحت صمته اإل ياسي في ذلك الوقت حول الس  بداعي نتيجة اإلحساس حالة االحتقان الس 
 .بانهيار المشروع/ الحلم بدولة التعدد والمواطنة الحق ة 

 
التاريخ    -68 بالعربية والفرنسية مستعمرتي الجديدة »،  "أنا أكتب  ، الرابط:  2008/ 24/06ياسمين تمال لي، أمين الزاوي، 

www.arabic.badelmed.net 
 المرجع نفسه والرابط نفسه. -69

http://www.arabic.badelmed.net/
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"  أمين الزاوي   " منحى  "محمد ساري ""  Pluies d’orر" "بصاحب رواية "أمطار من تنحا  
ف في حوار قائال: »القارئ  ضيلي  (70)لغة الفرنسية واقع البد منهال    مؤكدا أن  في هذه المسألة  

 ( 71)ومانسية«.وخلوق يحب البساطة والر   العربي سلفي  

ة لن نتحدث عن  إذا أخذنا بهذه األعذار فلماذا لم يكتبوا بالفرنسية من البداية؟ ومن ثم  
 واية الجزائرية المعاصرة!! اهرة الغريبة في الر  هذه الظ  

للت  األ  إن   ذلك  أخضعنا  إذا  البساطة  بهذه  ليس  المر  التي   سيكولوجي  فسير  لإلشكالية 
ة الثقافية ردي المغاربي )المغرب، الجزائر، تونس(، فمأزق الهوي  روض الس  ع ت سمة المأضح

-"،  Acculturationوعالقتها بالمثاقفة "  bi culturisme"(72)أو ما يسمى الثقافة المزدوجة "
ظاهرة عادية، بوصف وطن الكتابة أوسع من وطن األرض  "-مثالواسيني األعرج  "في نظر و 

رورة  ك بالض  ، فلكي تكتب بلغتين ال تنتميان إلى الفضاء اللغوي المشترك، فإن  البعض  كما يقول
المزدوج ثقافيا وأقترح مصطلح   ن  ، أل-ولربما نعيشه جميعا-اتي الذ  شظ  تتعيش حالة انفصام أو  

" والر  biculturel"المتثاقف"  االغتراب  بحالة  يشعر  الذي  المثقف  ذلك  هو  في"    قليم إ  فض 
الثقافية   الت  ،  le mono- culturismeاألحادية  جماعة  فتكون  من  الخالص  وسيلة  ثاقفية 

األحادية الثقافية، دون إحداث القطيعة معها، فيعيش حالة صراع بين رغبة الكتابة وأعراف  
تمارس طقوس  ل  صلحواألنا" في زحمة البحث عن األجدى  وشروطها فتضيع "األ  حاديةاألالثقافة  

رة غير خاضعة للرقابة بأشكالها المتعددة، وحين االختبار يكون القارئ المستهدف الكتابة الح
 محددة سلفا. صفاتامّوذا 

 
واقع   -70 بالفرنسية  الكتابة  ساري،  محمد  لشموت،  التاريخ    عمار  منه  الرابط: 05/11/2019البد   ،

www.ultraalgeria.ultrasant.com 
، الرابط:  27/11/2019أبو بكر زمال، محمد ساري: القارئ العربي سلفي وخلوق يحب البساطة والرومانسية، التاريخ    -71

alarab.uk www.de 
72  -Voir: François Grosjean, quelques reflétions sur le bi culturisme, www.Françoisgras 
jean.ch. 

http://www.ultraalgeria.ultrasant.com/
http://www.de/
http://www.françoisgras/
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"إن   االنتماء  بين  تجمع  ظاهرة  أمام  انتماء"  appartenanceنا  -non"  والال 
appartenance  ،الثانية في تركيبة ها  ثاقفية هي احتواء "األنا" ألن  لت  ا   األن  ا" للثقافة المحلية معا

متجانسة الغالب  غير  الث    في  بين  التكافؤ  المحلي  النعدام  والث  قافة  الد  ة  تكون  يلخقافة  التي  ة 
 (73)  األنموذج.

الر   يكن  الر  لم  من  األول  الثقافي  عيل  االندماج  دعاة  من  الجزائريين  وائيين 
"L’intégration culturelle( وهذا المصطلح للباحث باري "V. Berry  وإن ،)اللغة   ما كانت

بينما الذين اختاروا  ،   هذه اللغة هم ال يعرفون إال  الفرنسية أداة نضال وتنوير الرأي العام، ألن  
وهم يتقنون اللغة العربية، وقد أبدعوا بها، فهم يتوقون إلى كسب   إبداع،  ةغاللغة الفرنسية كل

 وائيين الذين يكتبون باللغة الفرنسيةأمام الر  قص  ونية والن  القارئ ما وراء البحار لشعورهم بالد  
اإلبداع   تصوري في كل هذا أن  و   نصوصهم العربي ة.ّّعنونصوصهم الفرنسية ال ترقى جودة  

ة،  إلى مراتب المواطنة الحق     مو بالقارئ الجزائري باللغة العربية واللغة األمازيغية أولوية للس  
ا البحث عن الصدى اإلعالمي  علو إنسانيا، أم  الجمالي فيه، وهو ما يجعله ي  حسة الوتنمي  
العالمية، فخير مثال على ذلك الروائي "إبراهيم الكوني" الذي يكتب باللغة العربية   أوهرة  والش  

وشهرته عالمية، ولم يبحث يوما أن يكتب باللغة اإليطالية ليصل إلى ما وصل، فهو لم يكتب 
اإلنسانية ولغة    ى حراوي الحامل للرؤ يال الص  وقد عاش فيه طويال، مكتفيا بالمخ  ،عن الغرب

 وفي وغرائبية الوجود من خالل معجم القفار الثري. مشحونة بالعمق الص   حداثية عربية

ما عبقرية خلق غير المتوقع،  ميز في اإلبداع وإن  ليست اللغة التي تصنع االستثناء والت  
غة غير المحدودة،  والفني في إيماءات الل  أي المدهش من خالل توليفة محكمة بين الواقعي  

 ر، بعيدا عن سردية كالسيكية، تستنسخ نفسها إلى ما ال نهاية.وإيحاءات الجمل والصو  

دةّللمتخيل .7 ّ:ّمساءلةّجديدةّومتجد   الهدوقي 

 
 http://www.aljabiabed.netمحمد عابد الجابري، مسألة التثاقف، الرابط:  -73
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واية نوعان رواية القراءة "  " وهي الشكل  texte lisibleانطالقا من مقولة "روالن بإرت" بأن  الر 
واية التي تكتفي بالقارئ العادي، الذي ال يجتهد في تفعيل اآللية القرائية    التقليدي لجنس الر 

ردي الحكائي بالمتداول؛ ورواية الكتابة "  (74) والتأويلية المعقدة، يوصف هذا الن مط   texteالس 

scriptable  كل الهندسي الحكائي المعقد، الذي يستدعي قارئا متلقيا للن ص ومبدًعا "  وهي الش 
 يجابيا، عبر: إ له تأويليا ومشاركا

 إنتاج الن ص: أي القراءة المستوعبة لعوالمه.  -

 إنتاجية الن ص: أي إنتاج داللة موازية للد اللية الظ اهرة.  -

وائية تتجاوز المرجعية االبتدائية، أي   ويفهم من هذا الكالم أن  ال لغة األدبي ة، ومنها ال لغة الر 
بر فضاء القراءة، تتعامل مع حمولة ذاكرة القارئ، وبالتالي تنفلت  من منشئ الن ص لتمتد ع

مرجعية اللفظة أو الملفوظ لتستقر في مرجعية الد اللة التي تتجاوز الواقع ال لغوي للن ص الذي  
يسهل ترصده إلى الواقع الداللي له الذي يقوم باسترجاعات واعية وغير واعية للذ اكرة القرائية 

لحظة الت اريخية الحاضرة، فالقارئ في القرن الت اسع عشر للميالد ال يمكن له أن المرتبطة بال  
واية "السيدة بوفاري لل روائي الفذ "غوستاف فلوبير" مثال.    ينتج داللة القارئ الواحد والعشرين لر 

مرتبطا بما إذا كان إنتاج الد اللة موازيا لداللة الن ص الظاهرة أو المنتهية، فإن ه يكون  
وسيو ثقافية التي ينتمي إليها القارئ، ومن    أسميه "االستدانة من المرجع" أي البيئة الن فسية والس 

رقة غير المعلنة " " un plagiât nom déclarerثم ة يمارس هذا القارئ شكال من أشكال الس 
و  فيه،  ينصهر  وإن ما   لمحيطه  نقيضا  ليست  قراءته  ألن   للد اللة،  إنتاجه  غير في  فهي  لهذا 

بوصف المحيط الشامل والمتنوع سياسيا، اجتماعيا ومعرفيا    ،ثانوياّّمنتهية، وتبقى موضوعا
، تتصادم   ،وثقافيا وذاتًيا ونفسيا ورشة غير منتهية ومفتوحة على التطور اإليجابي أو السلبي 

والمعارضات    األفكار والمصالح فيه وال تحسم النتائج إلى األبد، وتتطور المفاهيم والمدركات

 
 .  166، ص2016، 1ينظر: ماهر شفيق فريد، ما وراء الن ص، نقال عنه، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط-1
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عبر ممارسة الحياة في الت نوع غير المحدود في ظل تشابك العالقات اإلنسانية ودور البعد 
 اللعبي في إنشائها. 

وائي فاقدة للصبغة القاري ة، ألن ها ال تعترف   ائد تظهر مالمح الخطاب الر  على عكس الس 
تقوم   ثمة  ومن  األجناسية،  الهوي ة  على  للحفاظ  النقدي  الد رس  وضعه  الذي  القياس  بشرعية 
ألن ه يقوم على مخطط سرد حكائي متفق   وائية على تسوية هذا القياس القار نسبيا   الكتابة الر 

وائي مع المنتظر المرجعي، ومن ثمة يتحول المكرر الشكلي أو  عليه،  يعيق تكييف الن ص الر 
واية   واية عائقا في انفجار المعنى المواكب للخطة التاريخية اآلنية، ولذلك سعت الر  الهندسي للر 

 الجديدة إلى تفادي اجترار الن ظام الكتابي القديممن خالل خلق كتابة مجدية، تكون صدى:  

 ط ، وال لحظة الت اريخية اآلنية. للمحي -

ابقة كما يقول "ميشيل شنايدر" - في رسملة محتواها الفكري والجمالي عبر   (75)للكتب الس 
 المواءمة.  

بوصف المجموعة القرائية تكون   (76) الب د أال تقع القراءة األدبية في فخ التأويل كفعل جماعي
السياقمنتمية   ذا  إلىّ التاريخية  أو للحظة  التأويلية فعل فردي  كالفعل  نفسه،  فالممارسة  تها 

 .  الكتابي 

واية الجزائرية المكتوبة باللغة العربية هو عبد الحميد بن  ال نبالغ إذا قلنا بأن  مؤسس الر 
وائية تتحكم فيها تمثالت األرض، المرأة ڤهدو  ة في مذهبها الواقعي االنتقادي، ففي أعماله الر 

قد "عم ار بلحسن" *عندما قال بأن  أعمال عبد الحميد بن هدوقة والحداثة، وقد لخ ص ذلك الن ا

 
،  1ساميول، التناص ذاكرة األدب، تر: نجيب غزاوي، نقال عنه، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط   ينظر: تيفين-  1

 .  52، ص 2007
 .  61سمان، القارئ في الن ص، تر: حسن ناظم وعلي حاكم صالح، الجديد، صينظر: سوزان روبين سليمان وانجي كرو - 1

ابعة للتوسع في المسألة؛ و كتابه انتلجانسيا أم مثقفون فهو   *عد إلى أعماله؛ مجلة التبيين في أعدادها الرابعة والخامسة والس 
 مهم في فهم الظاهرة اإلبداعية في الجزائر. 
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المثقف   لعودة  الطبقة    لقيادّةتؤسس  ولنقد  األمس"  ونهاية  الجنوب"  "ريح  روايتي  في  الوطن 
 الوسطى في "بان الصبح" مندًدا بحالة الر كود تحت قيم ذابلة وبالية، باستنساخ المقلد والتقليدي.  

وائي عبد الحميد بن هدو إن ه ألمر محير   ة فبخالف الكثير  ڤعندما نعود إلى أعمال الر 
لخطاب   الد عائية  المنظومة  في  يقع  لم  وطار"  "الط اهر  أمثال  عاصروه  الذين  وائيين  الر  من 
بعينات وهو "االلتزام" الذ ي تم   لطة آنذاك، حيث أدرك الفهم الجمالي لما كان شائعا في الس  الس 

ظر "محمود أمين العالم" فااللتزام ليس نقيضا للحرية، وال يمكن أن يكون  تشويه مفهومه، ففي ن
على حساب األدب والفن، فجاءت رواياته توصيفة بارعة بين المحتوى الن صي واألداء الفني، 

" كالمي  تنوع  فيه  نص  استصدار  إلى  سعى  لغويا Variation verbaleحيث  أفقا  ينشد   "
"،كان  ruralité متسارعة، وهو يخرج من بطانة "الريفي ة""   حداثًيا، يواكب حركية المجتمع ال

هاجًسا لدى أغلب المبدعين الجزائريين، والمتمثل في إعداد وصفة مناسبة وناجعة لصناعة  
 مجتمع الحداثة.  

يتفق مع  بذلك  الكتابي، وهو  الفني في مشروعه  أو  الجمالي  وائي في ورطة قمع  الر  يقع  لم 
قول بأن  األدب عنده هو ما يعطي الن اس واألشياء معنى بالن سبة إلى الكاتب "س. مورلي" الذيي
 اإلنسان مع فنية األداء. 

وائيّالهدّو -1  . يڤتمثالتّاألرضّوالمرأةّوالحداثةّفيّالمنجزّالر 

ّاألرض:ّّ-أ

عضوًيا ارتباًطا  مرتبط  سؤال األرض  الجزائري  المخيال  واالنتماء،    بسؤال  في  الذ اكرة 
والت اريخي، حيث  الذ ات والكون االجتماعي  وإن ما هي مصير  فاألرض ليست مجرد فضاء، 
المادي   وجوده  حي دت  استعمارية،  منظومة  أسير  وهو  االغترابي،  المنفي   الجزائري  عاش 
والهوي اتي، حتى أصبح عنصًرا غريًبا في أرض أجداده، يعيش على الهامش مضطًرا وحالة 
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بناء اإلنسان   تنشد  ثورة فريدة،  الد خيل في  بأن  حارب  له  الذي استعد  العتمة ترهن مستقبله 
 الجزائري الجديد. 

إن  حضور مؤشر "األرض" متفاوت من رواية إلى أخرى، ففي رواية "ريح الجنوب" كانت  
راع الرئيس، واصطدام تيا رين  األرض محور األحداث، ومحركة تفاصيل الن ص، ففي بؤرة الص 

متناقضين، األول إقطاعي حامل للموروث القبلي الر جعي المتخلف والث اني انعتاقي وتقدمي،  
واستعمار  ضروس  حرب  من  المتعافية  الجزائر  من  االجتماعية  األورام  اجتثاث  إلى  يسعى 

 بغيض. 

يادة واالنتماء، ففي رواية "نهاية األمس" يتم تطهيرها من  لقد أخذت األرض رمزية الس 
يكتمل  دنس   يمكن أن  المارق، وال  " في le féodalismeبوضع حد لإلقطاعية "  إالّ العدو 

المحلية  تحالفت األرستقراطية  السياسي واالقتصادي، حيث  نظامها  بتفكيك  المتعددة  أشكالها 
واسب االستعمارية على مستوى البنية الذ هنية، ممارسا سلطة اقتصادية وحتى دينية على   بالر 

ا الكائن  النضالي  تهميش  مداها  يتواصل  أن  البد  فالثورة  ثمة  ومن  أرضه،  وسلب  لجزائري 
والت حرري، باسترجاع األرض إلى أهلها، لتكون االنطالقة الجديدة نحو القضاء الن هائي على  
االستغالل، وال يتأتى ذلك إال  بالقضاء على النظام اإلقطاعي الذي ال يقل خراًبا عن نظام  

 المعمر.  

ّالمرأة:ّّ-ب

ية والمتطل عة  ال  تخلو رواية من روايات عبد الحميد بن هدوقة من حضور المرأة المتحد 
الوحيد العلم، كما هو في شخصية "نفسية" في رواية "ريح  إلى المستوى القيادي، وسالحها 
وائي في بناء جزائر المواطنة   الجنوب"، وبالت الي فهي تمثل المشروع الت نويري الذي يحتكم إليه الر 

المقابل نجد المشروع الظ المي الذي يسعى إلى تمديد أسباب التخل ف عبر استنزاف المقدرات وب
التفكيرية لكائن الجزائري الجديد من خالل االستقواء باألعراف البالية وقصور الرؤى تجاه عجلة  



ستاذ : م. ولد يوسف األ    (     02المادة : الرواية الجزائرية           المستوى : ماستر )  
 

51 
 

ي شخصية الت اريخ وحتمية التغ ير. وقد تجل ب لنا صورة المرأة الضحي ة في رواية "غد يوم جديد" ف
أمامنا انتكاسية المرأة كأنني أمام مجتمع ذكوري قاٍس، وهذا المشهد قد تجلى    تتراءى  "مسعودة"

 في رواية "بان الصبح" في شخصية "زبيدة" التي بقيت عانًسا بسبب جشع أبيها "الشيخ عالوة".  

لطة المغرية، ففي   شخصية "الجازية"  أم ا في رواية "الجازية والدراويش" فالمرأة مرادفة للس 
حري، حولها الر جال وهم حاملون لواء الوالء والط اعة، وهي عصي ة عليهم ليس   المكنون الس 

اعر "محمد  ڤي )نسبة إلى بن هدو ڤالهدو   هناك فرق في المخيال ة( بين األرض والمرأة، فالش 
الالوعي  الماغوط   وفي  األم،  الطبيعة  كون  أو  ل،  األو  الكون  هو  بأن  األرض  يؤنث   يؤكد 

 .(77)الخطاب الوطني، فاألرض ال تختلف صورة وخصوبة عن الحبيبة واألم األسطورية"

مود  ڤالهدو   في المخيال ي تمثل المرأة قاموًسا لكل أشكال القمع واالضطهاد وكذلك الص 
انعتاق األرض من اإلقطاعية،   عنوالمستقبل، ولحظة انعتاقها من الملكية الذ كورية ال تختلف  

 تقليديتان تكرسان سلطة المطلق والر جعية.  مؤسستانّواإلقطاعي ة فالذكورة 

ّ":la modernitéّّالحداثة:ّ"ّ-ج

هدو  بن  الحميد  عبد  وائي  الر  ينشدها  التي  الحداثة  قطعية ڤإن   تحدث  التي  هي  ة 
"Rupture  االنتقال أي  والت اريخ،  المجتمع  لحركية  المعرقلة  الت قليدية  مع  كلي ة  بالعالقات " 

القمع المتعدد األشكال إلى  مستوى الحرية المدنية، ومن اإلقطاعية    االجتماعية من مستوى 
وائي محاربة الحضور  إلى االستقالل المادي والفكري، بعيدا عن سطوة القبيلة، ففي نظر الر 

لقائمة  اإلقطاعي بجميع أزالمه من الر جعيين هي بداية حقيقية لظهور مالمح الدولة الوطنية ا
" المواطنة  لتلك  la citoyennetéعلى  أولي   تجسيد  للر جل  المحيط  في  المرأة  ومقارعة   "

" الن سوية  أو  الن سوي  والنضال  المواطنة  بين  وائي  للر  بالن سبة  فرق  ال  ولذلك   leالمواطنة، 

 
 Bidayatmag.comرض في األدب العربي الحديث، موقع مجلة "بدايات" فعلية ثقافية،  : محمد الماغوط، الوطن/األ ينظر -1

 . 2016، صيف 14العدد 
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féminisme فاالعتراف بحقوق المرأة أولوية في تحقيق الن هضة المنتظرة، ومن ثم ة تنهار ،»
لالستعمار  مرادفة  هي  التي  المقيتة  الر جعية  سطوة  من  العقل  ويتحرر  المغلقة،  الذ هنيات 

 واإلقطاعية. 

فتحرير  وبالتالي  المواطنة،  والمرأة/  األرض/الوطن  بين  وائي  الر  نصوص  في  الحداثة  تجمع 
" المواطني  السلوك  تكريس  دون  كاٍف  غير  من le comportement citoyenاألرض   "

ياسية واالجتماعية والث قافية  citoyen actifطن اإليجابي "خالل الموا  " الذي ينعم بحقوقه الس 
 وفي هذه الت رسيمة توضيح لذلك.

 

 

 

رد الممانع،ڤانتقل الن ص الهدو   رد المناهض إلى الس  واية الهدو   ي من الس  ية بمرحلتين ڤفمرت الر 
 هما: 

ّردّالمناهض:ّمرحلةّالسّ ّ-أ

حيث   اإلقطاعي،  بالعقل  الت شهير  في  األولى  اللبنة  الجنوب"  "ريح  رواية  كشف تعد 
وائي البطانة اإليديولوجية للكائن اإلقطاعي، فشخصية "عابد بن القاضي" التي أدركت أن    الر 
البلدية "مالك"  "نفسية" من رئيس  ابنته  تزويج  إلى محاولة  الوقت في غير صالحها، اهتدت 

 كمالذ اضطراري للحفاظ على سلطته كاملة على األرض.

لي للجزائر المستقلة والفكر الحداثي  الذي يقوم إن نا أمام صراع رمزي بين الت صور القب
في  "idéologiser"على المواطنة، ومن ثمة الكثير من ال نقاد لم يتجاوزوا اإلطار الت أدليجي

واية، إن ها تبحث عن تأسيس مشروع الد ولة الحديثة على أساس المواطنة، وعدم  تحليل هذه الر 

 األرض                 الحداثة               المرأة 

 الوطن                 المستقبل            المواطنة 
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قوط في ذلك التحالف المريب بين السلط أو حكم األقلية   "oligarchie"  ة واألوليغارشيا الس 
المتنف ذة ماال ونفوذا، فشخصي ة "نفسية" ترمز لهذه المواطنة التي تحميها الن خبة، وال يمكن بحال  
يادة بمفهومها الحديث قائمة دون الن خبة المثقفة والمستنيرة، و شخصية   من األحوال أن تكون الس 

 ألغلبية التي ال يمكن أن تكون سندا للمواطنة دون قيادة نخبوية. "الراعي" المدعو "رابح" ترمز ل 

االشتراكي؟ المنظور  في  الكتابة  إطار  في  واية  الر  هذه  الن قاد  حصر  لماذا  أدري    !ال 
فالقراءة الحداثية لها تنبئنا بحالة الت شظي في مؤسسة الوعي الجزائري، فهاجس الت حول يؤرق  

لطة المطلقة أكانت إقطاعية أم حكما شموليا مطلقا، وفي دائرة األعراف تستثمر الر جعية   الس 
بترسانتها المتنوعة للحفاظ المصالح الفئوية الضيقة، وكيف تعيش الشخصية "عابد بن القاضي" 
والر هاب،   الجهل  مخزون  على  تعيش  ألن ها  تستسلم  لم  ولكن ها  وشيكة،  ونهاية  انحدار  حالة 

 أكثر من مناورة، تكون االنتهازية قاعدتها الرئيسة.  والت كيف مع معطيات جديدة تستدعي 

لطة بقيادة الدولة  في ظل تغييب الن خبة الن زيهة وإحالتها على الت قاعد الفكري انفردت الس 
العقل اإليجابي والمستنير؛ وبالمقابل اعتكف  "الحكيم"، وهنا أقصد  وفق أولوية الحاكم على 

ى به المطاف إلى عودته في مقام رجال األعمال  اإلقطاعي على تقم ص أدوار جديدة انته
القليل منهم لحسهم    الذين في مماهاة نستثني  مع زمن اإلقطاعية في عصرنا هذا، وطبعا 

 المواطني.   المدني و

بنهدو  الحميد  وائي عبد  الر  إال  محاولة  الجنوب"  الت أكيد على أن   ڤليست رواية "ريح  ة 
قوط في حكم الفرد المتحالف مع رجال المالوال نفوذ ،  الد ولة التي ال تقوم على الن خبة  مآلها الس 

وائي.   وبالت الي ال مواطنة دون نخبة فاعلة  ونزيهة، وهي رؤية مستقبلية بالن سبة للر 

واية ذلك الحس النخبوي بضرورة بناء اإلنسان معرفيا وثقافيا، وهذا ما لمسناه  تعكس الر 
ج عن عدم مطاوعة اإلرث الكولونيالي واإلقطاعي ممثال  في رواية "نهاية األمس" حيث ال تخر 
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السياق  ذلك  وهي  واحدة  تيمة  في  وايتان  الر  تشترك  ثم ة  ومن  خري"؛  الص  "ابن  شخصية  في 
 الجدلي بين محوري الر جعي والت قدمي، والت وق إلى بناء الدولة االجتماعية ذات البعد الحداثي.  

الهدو  واية  الر  في  أن   المفارقات  بخالف  ڤومن  اإليديولوجية،  الن ظرة  لمركزية  انعدام  ي ة 
ير وفق المسارات التي رسمها،  وائي ال يرغم شخصياته على الس  وائي "الظاهر وطار"، فالر  الر 
رد غير موجه ايديولوجيا، هذا   وبالت الي نشعر تصرف تلك الشخصيات ينطلق من منطق الس 

تالي ما تريده ليس بالضرورة ما يريده خالق من جهة وحرية اتخاذ المواقف من جهة أخرى، وبال
ادرة تقول ماال يريد أن   خصية الس  الن ص، وهذه نقطة ضعف "الطاهر وطار" الذي ال يترك الش 

واية.  تقوله، نتيجة الفهم الخاطئ لماهية االلتزام في الر 

الكتابة  مصدر  هو  اليساري   أو  التقدمي  اإليديولوجي  المنطق  أن   قلنا  إذا  ضير  ال 
ردي ڤلهدو ا ية، ولكن لم يضح  بالنسق الفني على حساب النسق القيمي في مسألة التوجيه الس 

، وأرى أن  مصطلح  (78)الذي يقوم حول وجود نسقين للكتابة اإلبداعية، نسق قيمي ونسق فني
ردي" أبلغ من مصطلح "الموقع" الذي استخدمته الباحثة "يمنى العيد" ، حيث   مؤشره  "الت وجيه الس 

 االستداللي يقوم على القصدية وليس مجرد الت موقع.

ّردّالممانع:مرحلةّالسّ -ب

في رواية "بان الصبح أولى مضمرات الممانعة، حيث تجلت بوادر الفشل اإليديولوجي 
عبوية " ياسية واالجتماعية واالقتصادي ة تؤكد populismeالقائم على الش  "؛ فكل  المؤشرات الس 

لت نموي المادي  الحداثي وبداية الت صدع، وزيف خطاب الدولة االجتماعية  تضعضع المشروع ا
أعرف باخرة الموز وباخرة اللوز وباخرة الزبيب...وباخرة اللحوم...ومنذ االستقالل  »العادلة:  

إلى اليوم دخلت خيرات ال تحصى ومازالت تدخل...لكن عندما انتهى عملي وأخرج وأقول في  
دي ما جاءت به تلك الباخرة أو تلك فال أجد شيئا! في البداية ظننت  نفسي اليوم أشتري ألوال

 

 . 62، ص2010، 1: عادل ضرغام، في السرد الروائي، منشورات االختالف، الدار العربية للعلوم، ناشرون، طينظر  -1
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ثم علمت   بالمساء أجدهم مثلي...  بالن هار والجيران  العمال  أنني وحدي...ولما أسأل رفاقي 
 . (79) الشعب كله مثلنا...«

في هذا المقتطف الط ويل نوعا ما خالصة لكيفية تشكل الوعي االشتراكي أو الن قدي 
خطاب   الز ائف، المنتظر  وكان  الثورية،  الشرعية  موقع  من  عبوي  الش  الخطاب  هيمن  حيث 

راحة وائي إلى مسألة صراع  la dialectiqueودياليكتية الفعل المنطقي " الص  «؛ كما تطرق الر 
" األبوية  مسألة  إلى  يعيدنا  راع  الص  وهذا  عالوة"،  "الشيخ  عائلة  خالل  من   leاألجيال 

patriarcat  :"بالجنرال" فتلقبه  المطلقة،  الذكورية  للسلطة  تراه رمزا  "دليلة"  فابنته  ابتسمت »" 
 . (80) ساخرة من أبيها ومن نفسها وأسرت على ماذا تخاف أيها الجنرال؟ انتهى األمر...« 

" الت بضع  والفجيعة وفضاء  الحكم  إلى عوالم  وائي  الر  "  espace marchandيحملنا 
بأن ها حكاية من بالحكم وانعدا   واالنفراد الحيلة  دليلة" ترى في  القرار، فشخصية   م استقاللية 

الضبط األخالقي تتصرف قي جسدها كما يحلو لها في مجتمع بدأت مالمح فضاء الت سوق  
أنا جميلة، أليس كذلك؟ إياك أن تعكسي أمامي  »أو التبضع متجليًة في سلوك الفرد الجزائري:  

 هي تكلم المرآة.  و  (81) « !صورة زائفة لحقيقتي ...

يتململ جراء الت شكيك في الجهاز   الشيخ عالوة ذلك األنموذج لوطن بدأ  تشكل أسرة 
بعض  حقق  وإن  الذي  االشتراكي  للمشروع  الجميع  التفاف  مرة  كل  في  يؤكد  الذي  الد عائي 
الجانبية   يتحسس أعراضه  وائي  الر  وبالت الي راح  المادية، كان في معظمه صوريا،  المكاسب 

، وقد تجلى ذلك عبر إحاالت    افذةالنّ ية مقاومة ذلك المشروع االصطناعي وسطوة األقلية  وبدا
 اجتماعية ألكثر من موقف أخالقي عندما اتهم أحد أبناء الشيخ عالوة المدعو "عمر" 

 

 .   133، ص1984، الجزائر، 2الحميد بن هدوقة، بان الصبح، المؤسسة الوطنية للكتاب، ط  عبد-1
 .  06الرواية، ص-2
 .   226الحميد بن هدوقة، بان الصبح، ص عبد-3
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. وقد تمت تبرئتها من تهمة (82) ...«حبلى  إن هاتلك اللعينة...تعدت الحدود... »نعيمة بالفجور:  
– لماذا كذبت أنت  »الفجور لم ا حمل صالح والد نعيمة وثيقة البراءة إلى عائلة "الشيخ عالوة"  

الشيخ على    -ويقصد  أعرضها  لم  لة  كذبكم  ضحية  تذهب  كادت  يتيمة  بنت  على  وزوجتك 
سق«الطبيب؟ بعدما  وعالوة"  "صالح  وأقصد  األشقاء،  اإلخوة  بين  القطيعة  إنها  تهمة  .  طت 

 القذف، وبالمقابل فالمذنبة التي باعت شرفها هي دليلة التي غادرت البين نهائيا: 

 أنت ذاهبة نهائيا؟   -
 نهائيا! -
 !(83) أنت األولى التي تخرج من هذه الثكنة بإرادتها "برافو" -

ماذا تنتظر من سلطة شمولية تنفرد بالقرار، فينجم عن ذلك توسع دوائر الفساد واستغالل  
 بتغييب السلطة القضائية المحايدة وتكريس مبدأ المواالة ال الكفاءة.  النفوذ

وائي نصا سياسيا لم يعلن عن نفسه إال  بصورة  عبر سردية اجتماعية مراوغة، كتب الر 
ابقتين.  وايتين الس   مضمرة وبذلك صنعت االستثناء مقارنة بالر 

تعددة بدل احتواء الجميع في  في رواية "بان الصبح" دعوة إلى تبني فضاء المنظورات الم
وائي    خطاب وحيد وأوحد وشعبوي يتنافى مع صورة الحداثة والحوكمة  حيحة؛ وقد مارس الر  الص 

"  Analyse factorielلعبة القناع من خالل اللجوء إلى ما يسمى "التمثيل" عبر تحليل عواملي "
ء الد ولة الحديثة القوية  إلضاءة مدى األضرار التي لحقت وستلحق بالمشروع/الحلم، وهو بنا

 بمؤسساتها.

 وفي هذا الرسم توضيح لذلك:  

 

بح، ص عبد-1  . 230الحميد بن هدوقة، بان الص 
 .  326نفسه، ص  المصدر -2
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 الشيخ عالوة                           السلطة الشمولية  

 دليلة                                  الفساد 

عب/الضحية  نعيمة والعامل في الميناء               الش 

 عمر وكريمو                           الطبقة الفاسدة واالنتهازية  

 مراد الطبيب                           الن خبة المأجورة أو المغلوبة على أمرها

 صالح                                 المعارضة الشريفة  

 رية هالة                                   الجيل الت واق للح

بقوة   االجتماعي  الوعي  في  المتجذرة  األبوية  حالة  من  شرعيته  عالوة"  يخ  "الش  يستمد 
لطة شرعيتها من تمثيلها الحصري   للث ورة، انطالقا من رؤية أحادية    العرف، كما استمدت الس 

 العنصر االنتهازي على حساب الوطني  األصيل، فتقهقر مشروع بناء دولة المواطنة.   اخترقها

وائي أراد تقديم إن    في توظيف "االجتماعي" ضمن رؤية واقعية وهو مجرد إيهام، ألن  الر 
وائيين الذين عاصروه في  عريضة سياسية الذعة في مراميها، وبالت الي يخالف الكثير من الر 

ريحة تحت الغطاء االجتماعي.  جرأته وعبقريته في كتابة نص الممانعة الص 

ش" استحضار للن ص الخرافي  أو األسطوري، حيث يستدعي  في رواية "الجازية والدراوي 
وائي بطلة السيرة الهاللية وأسطورة "إساف ونائلة" وما ترتب عن عالقة الحب التي تسببت   الر 

 في مسخها.  

عبي كإشارة قوية من الروائي على ثراء المخزون الهوياتي  إن نا أمام توظيف المحكي الش 
جهة؛ ومن جهة أخرى استثمر المردود الداللي     والرمزي  لشخصية للمجتمع الجزائري  هذا من  

ابقة مستعرضا حالة   "الجازية" ذات الحسن في منظومة سردية أكثر تعقيدا مقارنة برواياته الس 
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االنفصام التي أصابت العقل النخبوي اليساري، وهو يدعم مشروع المجتمع االشتراكي المنشود، 
خالل "الجاز    فمن  القياسي،  ملفوظية  الزمن  عن  والخارجة  والفاتنة  احرة  الس  المرأة  تلك  ية" 

وشخصية "األحمر" الط الب المتطوع والعارف بخبايا "الد شرة"،يراقص "الجازية" فيصبح درويشا 
"derviche  أرى زردة ضخمة حول  »" بل متفوقا على الجميع فيحدث الممنوع أو المحرم...

. فهذا المحرم (84) «العشيقين اللذين كتب عليهما المسخ...  عافوإسزمزم دراويشها يهتفون بنائلة  
"le prohibe  إلى ليتحول  يتعاظم دور األحمر  إلى شيء عادي حيث  ل  تحو  لبث أن  " ما 

عبية وعمقه    وليدّ مشروع ال يعترف بالخصوصية المحلي ة والذ هنية القائمة، ألن ه ليس   اإلرادة الش 
التراثي  بقدر ما هو رؤية فردية تمارس تسويقا زائفا لمنظومة اجتماعية وسلوكية مستوحاة من 

 ي وأقصد الغرب كل ما هو منتج فلسفي وإيديولوجي للقارة األوروبية قاطبة. الغرب االشتراك

وائي عبد الحميد بن هدو  ة من األطروحات اليسارية في بناء مجتمع  ڤلم ينطلق أبدا الر 
التخفي    لعبةالحداثة، وها هي المغالطة الكبرى ألغلب الن قاد الذين درسوا رواياته، حيث مارس  

ر  في الكتابة، فعندما  واية كان لضرورة التحر  ور الرامزة في أكثر من لوحة في الر  لجأ إلى الص 
طور؛ ومن ثم ة فنحن أمام نص رمزي  موضوعي  من ضغط الرقابة، وتدشين قراءة خلف الس 

طحية. قال يستكين لل  راءة الس 

ث تراوح بين "الواقعية" من حي»عر ف الباحث "أحمد أبو مطر" الر مزية الموضوعية بأن ها:  
الر مز« استخدام  حيث  من  و"الرمزي ة"  المعالجة  حالة  (85)مادة  في  مجسدة  الواقعية  فالمادة   .

 المخاض العسير التي تعيشه الجزائر من انتقال مباغت وغير منتظر على مستوى المخيال 
والمعتقد  والخرافي  والغرائبي  فوي  الش  على  تقوم  المعرفية  منجزاته  كل  مجتمع  من  عبي  الش 

" إلى مجتمع حداثي ومتحرر، ومن ثمة تجل ت لنا le fantastiqueالفانتاستيكية "  والمخيالي ة
 عوامل هي:  

 

 .  212، ص1983،  1طنية للكتاب، الجزائر، ط الحميد بن هدوقة، الجازية والدراويش، المؤسسة الو  عبد-1
واية العربية وإشكالية التصنيف، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط  ساندي-1  .  18، ص1سالم أبو سيف، الر 
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ونلخصه في محاولة المؤسسة الحاكمة    "facteur de distributionوزيعّ"عاملّالتّ ّّ-أ
امل؛ والقرى االشتراكية أن  إلحاق الكون القروي بالكون المديني في المشروع الن هضوي  موذج الش 

 واقعي ومجسد على أرض الواقع. 

ويتمظهر في ذلك الت صادم المباشر بين "facteur d’occidentaliséّّعاملّالتغريبّّّّ-ب
عقلية تربت لقرون على العرف، وعقلية غير مستوعبة بالشكل الكافي  للحداثة بمفهومها الفلسفي  

" من خالل تصرفات "األحمر" وصافية  Fanatiqueوهي في ذلك متهورة ومتزمتة "   ،والوجود
 التي صدمت القرويين بلسانها الفاضح وتدخينها، ومن ثمة شيطنة كل ما هو مدني أو حداثي. 

ّّّّ-ج اقتصادي من    ّ:facteur économiqueعاملّ المادية  المكاسب  تحقيق  في  وبرز 
امبيط" من تصريف   آتية من أمريكا، عندما يتم ترحيل القرويين من   ائعبضخالل تمكين "الش 

 قريتهم األصلية إلى القرية الجديدة. 

" ،إذ حدث انفصام  facteur de dissymétrie"" كل  هذه العوامل أفضت إلى عامل الالتماثلية
واالجتماعية والثقافية، في شخصية الكائن الجزائري، فهو مستعد ذهنيا ونفسيا على الن قلة الفكرية  

نفسه الوقت  ذلك  وفي  للتغيير ومر د  المقاومة  العرف والرجعية  بملحقات   استعجالية متمسك 
عبوي   القرار الش  الخطاب  قائم على  تبني مشروع مستورد" االشتراكية"  ياسي في  يحاكي   الس 

امبيط(،مما ألحق أضرارا في منظومة   التفكير بغياب النقد الي سارية و اليمينية في آن واحد )الش 
ؤية وتكريس الفعل الت طرفي الذي    شترك فيه:  ابأبعاده اإليبستمولوجية، فانجر عن ذلك غياب الر 

ور الحالمة ببناء الجزائر التي المنظورّالمتعالي:ّّّّ-أ ابتدع في تغيير األوضاع من خالل الص 
الحكومة االشتراكية وقد سار  ال مثيل لها في الحقيقة...جزائر الرخاء والعدالة والمحبة في ظل  

 االمسار الذي تعالى عن كل مشروع بديل.   الكثير من الن خبة في سكة هذ

ّّّّ-ب المصدومة مرحلة la mémoire traumatiqueالذ اكرةّ من  للتو  الجزائر  خرجت   :
الوعي   واليابس، وهي حاملة ألشكال  بعد حرب أتت على األخضر  الذات والهوية  مصادرة 
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، وهي غير مستعدة لتصادر مرة أخرى ما   Durand"(86دث عنه "دوران" "البدائي الذي تح
الفانتاستيكي والعرفي، فكان الت طرف المضاد الذي تمظهر   و  تبقى من كيانها األنثروبولوجي

فعليا وبعنف في الت سعينات من القرن الماضي بتوظيف اآلليات نفسها ولكن  أشد ضراوة من  
  .  تطرف الي سار وفتكا في غياب الوعي والتفكير النقدي 

لمعرفة القبلية حتى إن  الجازية في رمزيتها تؤسس لقيمة الذ اكرة التراثية حيث ال يمكن محو ا
لو كانت بدائية، ألن ها هوية الكائن الت اريخي الذي يشعر باالنتماء، والت حول من مجتمع ريفي 

والمكاشفة الت واصل  يستلزم فتح قنوات  وصالح  لترميم ما هو خصوصي إلى مجتمع مديني 
ال  سيكون الفشل إة و ،وتحديد معوقات االنفتاح دون المساس بالطبيعة العقائدية والثقافي ة المميز 

، وهذا ما حدث فعال، ألن الن خبة اشتغلت على الوهم اإليديولوجي  المحتوم لكل مشروع نهضوي 
عبوي،  ولم تشتغل على الذ اكرة وإعادة تشكيل البنية الذ هنية للكائن الجزائري  بالت درج.  والش 

ار واقعية القاع، وليس في  ة في تيڤرب ما سأكون الباحث الوحيد الذي أضع عبد الحميد بن هدو 
وبالتالي كان عبر كتاباته مضاًدا لألطروحة االشتراكية الر سمية ومتنبئا    ،تيار الواقعية االشتراكية

 بالرأسمالية القادمة كمشروع بديل بعد خيبة المشروع االشتراكي الشمولي.  

حيحة فعبر نقلة فنية مميزة   ارد نفسه كمرمم  في رواية "غدا يوم جديد" تثبيت لرؤيته الص  قدم الس 
لم أحسن التعبير، ما    !القرآن فريد ومعجز !استغفر هللا  !أود أن تكون قصتي كالقرآن»للذاكرة:  

 (87) أريده هو أن يكون كل فصل من حياتي يشكل قصة مستقلة أو مكملة لغيرها«

اردة،   وبالتالي تنوع األداء الز مني عبر التقلبات والمفارقات الزمنية فتحررت الذاكرة والذوات الس 
واية في الحاضر الذي يجمع الذ اكرة المصدومة المجسدة في شخصيته مسعودة العجوز  فتبدأ الر 

 

واية الفانتاستيكية، نقال عنه ، منشورات االختالف، الجزائر، طينظر -1  .  30، ص2009،  1، شعيب حليفي، شعرية الر 
 . 75، ص1992،  1الحميد بن هدوقة، غدا يوم جديد، منشورات األندلس، الجزائر، ط عبد-1
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.. أكتوبر  ... »والكاتب المتعطش لمعرفة ماذا يختلج في خاطر هذه المرأة / الذاكرة من حكايات  
 . (88) «أنطقني، .....أكتوبر الجزائر.... كنت أراه قبل أن يصل.....

الر   وهافي  المكتوب،  عن  الكشف  سلطة  المصدومة  الذاكرة  تمارس  يصغي   واية  ارد  الس  هو 
العترافات الذاكرة المجسدة أو المشخصة في "مسعودة" الحاكية من الثالثيات من القرن العشرين 

أكتب القصة معبرة لكيال يبعد الزمن بين أحداثها »:  1988أكتوبر    05ر  إلى ذلك اليوم األغ
لكي ال يكون شاسعا بين أكتوبر وديسمبر مثال بين باشاغا بوعالم وبوعالم باشاغا؟ فهمت؟  

واية تعيد بناء الواقع السياسي المتردي باستحضار (89) «ال تخشى أحًدا . فالذاكرة في هذه الر 
لف الصامتة  أزمنته  المحاججةجميع  فتكون  المستقبل،  واستشراف  الحاضر  ...زواجي  »:  هم 

بقدور لم تكن صدفة كان سببه األول طمع عزوز في سبان قدور، وفي قطع األراضي التي 
 . (90)تركها لي أبي وسببه الثاني حكم المدينة«

 

 

 

هدو  بن  الحميد  عبد  فكل روايات  الحر ية،  إلى  الت واقة  المرأة  والمدينة  تخضع  ڤبين األرض  ة 
 للمثلث الموضوعاتي الت الي: 

 

 

 

 .  13الحميد بن هدوقة، يوم جديد، ص عبد-1
 .  17نفسه، ص  المصدر -2

 
 . 134. نفسه، صم -3

المرأة                                  
 
 

 الحداثة  األرض                                   
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 فيفضي في رواية "غدا يوم جديد" إلى ما يلي: اتيالموضوع أم ا هذا الر سم

 

 

 

 

لح مع الماضي واالعتراف بأخطائه بعيدا عن الن سيان أو الت ناسي،  البد  من عقد الص 
ولذلك على المجتمع أن يتصالح مع الماضي، وبالت الي مع ذاته، ألن  الذ اكرة المصدومة تغذي  
فعبر   نفسه،  يكون  قد  اآلخر  وهذا  اآلخر،  من  بالت وجس  دوما  واإلحساس  والت طرف  الكراهية 

ي الت اريخ  الت صالح  مع  حساباتها  كل   صف ت  التي  الحديثة  الوطنية  الدولة  بناء  مشروع  تحقق 
 . (91) «!ركبنا القطار إلى الحلم إلى الغد الجديد»والهوية، ومن ثمة تترسخ فكرة الديمومة 

الز يف  خطابات  من  عانى  الذي  الجزائري  عب  الش  بقدرة  وائي  للر  الر اسخ  االعتقاد  إن ه 
وائي عبد والت دجيل على   الر  والعدالة؛ فقد أذاب  تحقيق أهدافه النبيلة وهي الحداثة والمواطنة 
ياسية الحاكمة بترجيح القراءة الهادئة   ةڤالحميد بن هدو  مكنونة الز يف في خطاب المؤسسة الس 

لألحداث وفق مقوالت الت فكير النقدي والحس الجمالي الر فيع، وال أستغرب في ذلك نظرا لخلفيته  
فية والثقافية الواسعة، فكانت مهارة استقطاب القارئ إلى مثلثه الكتابي )المرأة، األرض  المعر 

ياسي الت هريجي أوالت رويجي كما فعل الكثير من   والحداثة( تكمن في عدم الخوض في الفعل الس 
الكاتب  أجراه  حوار  في  هو  وها  الواعية،  الكتابة  مفضال  اليسار،  على  المحسوبين  المثقفين 

 

 . 332الحميد بن هدوقة، غدا يوم جديد، ص عبد-1

الذ اكرة                                  
 
 

الذ ات                                                 
 المصالحة               
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  أشرنّاما  بمجلة العربي الكويتية يل خص فيه    1987عام    النجاّفيي أبو المعاطي أبو  المصر 
وائية فيقول:    إليه إن  أي ممارسة إبداعية وروائية تكون بمنأى عن »عبر تشريحنا لمدونته الر 

لة   عب وقفزا على تراثه ومقوماته...تكون ضربا من العبث والالجدوى...ذلك أن  قطع الص  الش 
جرة عن جذورها  مع المور  جرة عن عروقها...فهل يمكن فصل الش  وث أشبه ما يكون بنزع الش 

 . (92) «واجتثاثها من الت ربة األصلية التي أينعت ورأت النور فيها أول مرة...

عبوية المبتذلة التي تستخف بالعقول المغلقة، وال   ياسية والخرافية وال الش  فال الدروشة الس 
مولي تسهم هذه المثب طات في بناء  الموروث البالي الذي   يقصي العقل التنويري وال الحكم الش 

واالقتصادية والثقافية للجزائر؛ وهذا هو تصو ر بن     دولة المواطنة وتتحقق الوثبة االجتماعية
 ة في أعماله. ڤهدو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موقع:    محمد-1 عنه،  نقال  المضيئة،  والرؤية  النافذ  الوعي  هدوقة:  بن  الحميد  عبد  في   mafhamag.comبوزرواطة، 
2/5 /2017  . 
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