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 :مللخصا
موضوع الرواية اجلزائرية املكتوبة ابللغة الفرنسية،اليت ظهرت كرّد يتناول هذا البحث    
 الفرنسيني الذين أرادوا تزييف حقيقة الوضع يف اجلزائرعلى بعض الروائيني وجريء  صريح

، هلذا قرر الروائي اجلزائري فضح املستعمر وإدانته بلغته وذلك يف إطار سعيه أثناء االحتالل
احلثيث للبحث عن اهلوية احلقيقية للشخصية اجلزائرية، فصارت الرواية اجلزائرية املكتوبة 

للوصف والتفصيل ولتصوير لكتابة وآفاقا أكرب ابللغة الفرنسية حتمل جماال أوسع ل
، إذ اختذت املعاين وحتميل الدالالت والتفسريات األحداث، مما جعلها فضاء رحبا لتضمني

لنفسها صورة فنية جديدة جعلتها ترتقي وتصنف ضمن اآلداب العاملية، لتتحول الكتابة 
شعر اإلنسان برغبة شديدة على حد تعبري الكاتب "مولود معمري" إىل إميان عنيف بشيء ي

 يف إيصاله لآلخرين.
بيان مدى قدرة الروائيني اجلزائريني أن يسريوا  ابلرواية يف اجتاهات يروم هذا البحث كما     

ابلّنظرة الواقعّية، أكثر واقعية وأكثر تقدمية، حاملني  على عاتقهم مبدأ االلتزام املرتبط 
الّذات كما  ضرورة التعّمق يف الّذات اجلماعّية بتشخيص اضطراابت هذه سعوا بذلك إىلو 

سعوا لتحقيق الّضرورات امللّحة اليّت تطلبها الّلحظة اليّت يعيشها الوطن وحتياها األمة، ذلك 
الرواية اجلزائرية املكتوبة ابللغة الفرنسية أبرزت دائما موضوعها عرب امتداد زمين معني، أّن 

 من احلياة اإلنسانية أو التاريخ اإلنساين.  اجتماعية،أو جانبليشمل بيئة ا
 .: الرواية اجلزائرية، الواقع، اهلوية، االلتزام،التاريخ، الدفاعالكلمات املفتاحية
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THE ALGERIAN NOVEL WRITTEN IN FRENCH IN 

REALISM AND COMMITMENT 

OURIDA ABBOUD 

Mouloud Mammeri University of Tizi-Ouzou 

Abstract: 
This paper deals with the Algerian novel written in French, which 

appeared as a reaction to some French writters who wanted to falsify 

the reality of the situation in Algeria during the French colonial 

period. Through a narrative speech written in the language of the 

coloniser himself; the Algerian novelist managed to expose the truth 

of colonial France and to reveal the falsehood of some of its writters 

alegations. The Algerian novel thus became a vaste space to convey of 

the algerians suffrings during this period of his history. This litterary 

experience has permeted to the Algerian novel to enter in to the ranck 

of world literature.                                           

Keywords: Algerian novel, identity, commitment, reality, history, 

defense. 

 
 :مقدمة -1 

ظهرت الرواية اجلزائرية املكتوبة ابللغة الفرنسية يف بداايهتا تقليدا للرواية الفرنسية،    
وقد استقت تقنياهتا وأساليبها وفنياهتا وموضوعاهتا منها، لكن وبعد هناية احلرب العاملية 
ريني الثانية واألحداث الداخلية اليت عانت منها اجلزائر، ظهرت موجة من الكتاب اجلزائ

مستخدمي اللغة الفرنسية كأداة للتعبري، وكان تعبري هؤالء هبذه اللغة نتيجة لظروف نشأهتم 
وتعليمهم أثناء االحتالل الفرنسي، لكن ذلك مل يطمس هويتهم العربية واإلسالمية. فقد  
كان الكاتب اجلزائري يتمتع بروح تفاؤلية يف كتاابته،و كان ينظر إىل احلياة والوجود بنظرة 
تطمح إىل كسر قيود االستعمار الفرنسي والظفر ابحلرية واالنتصار.محل الروائي اجلزائري 
على عاتقه مهمة إثبات اهلوية اجلزائرية، وحمافظة على كيان اجملتمع الذي عاش فيه شعب 

 .م1830أهنكه االستعمار منذ 
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ملثقل ابلتنوع أقبلت الرواية اجلزائرية ابللغة الفرنسية حتمل يف تضاعيفها التاريخ ا
ونسجت أحداثها وشخوصها من عبقرية األرض والعروبة، وبناًء  والثراء وابلصراع واملقاومة،

على ذلك توحدت عناصر اللغة والفكر والبنية والتاريخ واإلنسان اجلزائري، يف صورة 
ها شديدة التعقيد والثراء تولدت عنها صورة الرواية اجلزائرية املعاصرة، اليت تعددت منابع

 وتقنياهتا. وتنوعت أساليبها  وتباينت أصوهلا ومشارهبا
 :أسئلة البحث 1 -1

أوجدت الرواية اجلزائرية املكتوبة ابللغة الفرنسية واقعا اجتماعيا جديدا انطالقا من   
رؤية خاصة، حاولت أن جتمع بني اخلطابني املكتوب و املقروء والوعي، فكانت وليدة 
الّرغبة امللحة يف إيصال الصوت العريب والتعريف بصورة إفريقيا للمتلقي األوريب، هلذا يطرح 

 لية خنتصرها فيما أييت:حبثنا إشكا
 ماهي القضااي اليت طرحتها هذه الكتاابت اإلبداعية؟ -
 هل جنحت الرواية اجلزائرية املكتوبة ابللغة الفرنسية يف نقل معاانة اجملتمع اجلزائري ؟-
 كيف رصدت هذه الرواية أزمات الواقع واهلوية؟  -
 موضوعات عرب امتدادات زمنية؟هل مثة وعي والتزام مبا تطرحه هذه الرواية من  -
والرواية املعاصرة هل تبنت شكال جديدا لإلقناع والتواصل؟ مبعىن هل استطاعت أن   -

 تؤثث نفسها مبعارف وبنيات مجالية؟
 حقيقة هذه الرواية كنمط وتشكيل روائي له مرجعيته و خصوصيته؟ ابختصار كيف نفهم -
 أمهية البحث و أهدافه:  2 -1

هذا البحث يف رصد أهم القضااي اليت أاثرهتا الرواية اجلزائرية املكتوبة  أمهيةتكمن   
ابللغة الفرنسي؛ فعلى الرغم من اختالف موضوعاهتا وتنوع السياقات اليت ظهرت فيها، 

تشرتك يف عرضها لصورة اإلنسان اجلزائري وكيفية تعامله مع العامل اخلارجي يف  لكنها
 يهدفو تطوره الفكري و صراعه الثقايف و احلضاري. هلذا حركيته التارخيية واالجتماعية 

هذا البحث إىل إبراز كيفية استثمار الرواية اجلزائرية املكتوبة ابللغة الفرنسية ألحداث الثورة 
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التحريرية اجمليدة ابعتباره آداة مجالية تقدم معرفة مثقلة بروح التساؤل، عن حرية اإلنسان 
إىل بيان كيف نفهم  هتدفة األان وحوارها مع  اآلخر،كما اجلزائري وعن اترخيه، عن هوي

 خصوصية و مرجعية.ككيال تبنت الواقعية و االلتزام   حقيقة هذه الرواية ابعتبارها  منطا وتش
 املنهج و االجراءات: .2
أن الرواية اجلزائرية املكتوبة ابللغة الفرنسية  االجتماعي ذلك ارأتينا إىل اختيار املنهج    

وعيا جديدا لإلنسان اجلزائري، وقد خصصت مناطق للتفكري والتفعيل الفين داخل  شكلت
احللقات املتتابعة للتاريخ، لتمثل اجلزائري املقموع ثقافيا ودينيا واجتماعيا، وسياسيا. إذ 

يستعني كما   .وتطورت نتيجة ظروف ثقافية وسياسية ميكننا التأكيد أن هذه الرواية منت
معاجلتنا لبعض القضااي املتشعبة املرتبطة مبختلف النقد الثقايف يف  حبثنا ببعض طروحات

 السياقات السياسية والتارخيية اليت عرفتها اجلزائر.

 :عوامل ظهور األدب اجلزائري املكتوب ابللغة الفرنسية- 3
أتثري كبري  ، وكان لالحتالل1830مرت اجلزائر بظروف استعمارية منذ احتالهلا عام    
احلياة يف خمتلف ميادينها وعلى احلياة األدبية بصفة خاصة، ومنه فإن غزو فرنسا على 

للجزائر كان غزوا شامال، كان يهدف إىل التغلغل يف أرض اجلزائر واحتالهلا احتالال شامال 
ودائما. ومنه مل يكتف الغزاة ابلسيطرة على أراضيها وهنب خرياهتا و إذالل أهلها فحسب، 

فيه إىل أبعد من ذلك،ابلنيل من األسس املعنوية واملميزات احلضارية للشعب "وٕامنا يذهبون 
 ،2003اجلزائري والطعن يف عقيدته وتشويه قيم تراثه و طمس معامل شخصيته'')بن مسينة،

14.) 
لعل أهم الظروف اليت كان يعيشها الشعب اجلزائري من جوع وبؤس وجهل هي 

لتاريخ كفاح الشعب اجلزائري يدرك أن  صفحومنه فاملت .ماجعلته خيوض معركة شاملة
املقاومة املسلحة، املواجهة  مواجهته للمحتلني الفرنسيني كانت شاملة يف مجيع اجلبهات

هذه املعركة الشاملة مكنت الشعب اجلزائري من مواجهة الغزو ف.الفكرية واجلهاد السياسي
لتعايش والزحف املتزايد وحبكم هذا ا.الفرنسي وقد انعكس كل هذا على األدب اجلزائري
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للفرنسيني كمستوطنني، ظهرت جمموعة من األدابء الفرنسيني ولدوا وعاشوا ابجلزائر من 
روبراندو وجون يوميي، وٕايزابيل أبرهاردت، روبرراندوا ، وألبري كامي.كما أبرز الصراع  أمثال

 :بني الثقافتني احمللية واالستعمارية اجتاهني رئيسيني
يرفض التجديد واإلقبال على الثقافة االستعمارية حىت ال يكون ذلك انتصارا اجتاه حمافظ -أ

 للمستعمر.
اجتاه جمدد  مثلته جمموعة من الكتاب أقبلت على الثقافة االستعمارية .فقد ظهرت  -ب

مدرسة مشال إفريقيا املعربة ابللغة الفرنسية وضمت هذه املدرسة فئتني من الكتاب: أما 
ئريني من أصل فرنسي ولدوا وعاشوا ابجلزائر منهم: إيزابيل أبرهاردت، األوىل تشمل اجلزا

 روبليه، غابرايل، أوديسيو، جيل روبرراندوا وألبري كامي.
أما الفئة الثانية فكانت من الكتاب اجلزائريني من أصل جزائري والذين متكنوا من أن  

وسيلة للتغيري، وذلك مل يتم إال يفرضوا أنفسهم يف جمال األدب بعد أن اختذوا اللغة الفرنسية 
ابملدرسة الفرنسية اليت قامت على أنقاض املدرسة العربية. وعليه فإن األدب اجلزائري 
املكتوب ابللغة الفرنسية وليد عوامل كثرية، من أبرزها االحتالل الفرنسي الذي اختذ من 

استعمل خمتلف الطرق سياسة التجنيس وسيلة لطمس اهلوية اجلزائرية والعربية والفرنسية، ف
بغية حتقيق ذلك منها خطر تعليم اللغة العربية وحماربة املدارس القرآنية والزوااي اليت اضطلعت 
مبهمة تعليم اجلزائريی لغتهم ودينهم وتفويض دور املسجد.ويف املقابل قام االحتالل الفرنسي 

املدن واليت ضمت أغلبية  بتشجيع احلمالت التبشريية وٕانشاء املدارس الفرنسية املختلطة يف
فرنسية وأقلية جزائرية لتكريس تعلم اللغة لفرنسية ابعتبارها لغة ثقافة وحضارة ولتكوين جيل 
جديد يتطلع إىل القيم الفرنسية بوصفها القيم املثالية و يعتنق األفكار اليت تشّيد بفرنسة 

 اجلزائر.
هنم تعلموا ابملدرسة الفرنسية بل يكتب األدابء اجلزائريون ذلك األدب ابلفرنسية أل مل 
ذلك األدب على مجيع الصالت الزاخرة القومية مع األدب الفرنسي، وأتثر به  النفتاح

وهكذا فإن  .تلك املوضوعات اليت تتجاوب ومتطلبات تطوره وتعبريه عن الثورة واستمد منه
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وغريها من الثقافات الثقافة اجلزائرية كانت متعددة املشارب، تتطلع إىل الثقافة الفرنسية 
العاملية.إن االستعمار الفرنسي :"قد خلق أوضاعا استثنائية وظروفا سياسية فرضت على 
اجلزائريني ثقافة جديدة، هذا إىل جانب االنفتاح على ثروات األدب الفرنسي املتطور 
واالتصاالت الفنية املتبادلة مع األدب الفرنسي الذي كانت تقيم معه عالقات خصبة 

 (. (Memmi,1969,P66ادلة عن طريق التأثري والتأثر"ومتب
املؤكد أن األدب اجلزائري يتميز عن بقية آداب اللغة العربية يف العامل العريب خباصية   

منفردة قلما جندها، جتتمع يف أدب العروبة قدميا وحديثا، ويتمثل التمايز يف مجلة من 
ية ال منا  منها، تدخلت يف تشكيل األدب اخلصائص املركبة املعقدة، أنبتتها صريورة اترخي

اجلزائري على مّر العصور ثالثة عناصر، العنصر احمللي، العنصر العريب والعنصر الالتيين 
الفرنسي، وانصهرت العناصر الثالثة لغة وحضارة عرب التاريخ، مث لبست حلة عربية يف 

لعشرين، فاألدب اجلزائري مع مرحلة استعادة السيادة الوطنية يف الربع األخري من القرن ا
ماله من خصائص عربية عديدة متيزه، خيتلف عن األقطار العربية، حيث مل يكن لالستعمار 

خمتلفا ومتباينا، حيث إنه  دّ أتثري مشابه على التعليم والثقافة، بل إن التفكري اجلزائري ذاته يع
 يشكل مزجيا من العقالنية واملنطق والشاعرية. 

األدب اجلزائري املكتوب ابللغة الفرنسية كان وليد جمموعة من املهم من كل ذلك أن 
 لكن العوامل على رأسها االستعمار االستيطاين للجزائر، من خالل سياسة الفرنسة، 

البداية الفعلية هلذا األدب، كانت نتيجة ما حدث عقب انتهاء احلرب العاملية األوىل من 
يشبه نوعا من التقارب اجلذري بني الطرفني، حيث حاول كل  خالل االنفراج ووقع ما

 :طرف االنفتاح على اآلخر. ومن العوامل املساعدة على ذلك جند
 حالة االنفراج الدويل اليت ساعدت على االنفتاح و التقارب. -
إعالن مبادئ ويلسون الشهرية، اليت حتدثت ألول مرة عن حق الشعوب يف تقرير   -

 املصري.
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القيام ابإلجراءات السياسية واإلدارية من قبل احلكومة الفرنسية اليت خففت من حدة  -
 .التوتر وهيأت األجواء املناسبة ملثل ذلك االنفتاح

اعرتاف وتقدير فرنسا جلهود العمال اجلزائريني الذين كانوا يقيمون على الرتاث الفرنسی  -
ال احلرب و معوضني يف ذلك مئات وضمنوا استمرار دوران آالت املصانع الفرنسية طو 

 .اآلالف من زمالئهم العمال الفرنسيني الذين جندوا يف احلرب
.كانت مبثابة احملك الذي يتضح على 1919االنتخاابت البلدية يف مدينة اجلزائر عام -

  .ضوئه مدى صدق النوااي االستعمارية يف وضع اإلصالح السياسي موضع التنفيذ
ائر و كان البد من إظهار شيء أمام الرأي العام العاملي الفرنسي مئوية احتالل اجلز -  

نفسه يربر استمرار احتالل البلد، ويظهر مثار الرسالة احلضارية اليت ادعى االستعمار 
 ،2007)ينظر منور، .الفرنسي أنه جاء لنشرها يف اجلزائر، وكان البد من تشجيع األدب

 . 122.) 

، واستنادا إىل القوانني املذكورة والسياسات املتخذة، وبناء على كل هذه االعتبارات 
أصبح إبمكان اجلزائريني ألول مرة يف اتريخ االحتالل الفرنسي للجزائر، حق إنشاء 
األحزاب السياسية وٕاصدار الصحف واملشاركة يف االنتخاابت احمللية. فكل هذه األسباب 

اجلزائرية، فأصبح اجلزائري يعرب  والعوامل ساعدت على نشر اللغة الفرنسية يف األوساط
 .ابللغة الفرنسية عن خمتلف شؤونه اخلاصة و العامة

بعد أكثر من تسعني عاما من وهكذ تربز الرواية اجلزائرية املكتوبة ابللغة الفرنسية     
لتحمل يف تضاعيفها هذا التاريخ املثقل ابلتنوع والثراء وابلصراع واملقاومة،األمر   االحتالل
  Jean)يفّسر طابع املقاومة على اإلنتاج الروائي اجلزائري:" ويذكر) جان دجيو الذي 

Dujeux   أن نعثر على حماوالت قليلة 1945وسنة  1920أنه ميكننا فيما بني سنة ،
يف الرواية، ونذكر من بني هؤالء: القائد بن شريف عبد القادر حاج محو سليمان بن 

 (Kadra danceused’Ouled Nail)إبراهيم صاحب رواية "خضرة راقصة من أوالد انيل"
م، 1920سنة  (Etienne Dinet"اتيان ديين" )اليت كتبها ابملشاركة مع الكاتب الفرنسي 
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سنة ( El-Eudj Captif des Barbaresquesشكرى خوجة "األوج سجني الربابرة" )
( سنة Myriam dans les palmesم حممد ولد الشيخ "مرمي ابلنخيل" )1929
م، "علي بلحاج" ذكرايت طفولة "جندي من مشال إفريقيا" 1936

(Souvenird’enfance d’un blédard)  م عيسى زهار "هند صاحبة الروح 1941سنة
( سنة Hind à l’âme pure ou l’histoire d’une mèreالنقية أو قصة األم" )

م، وأخريا اإلخوان زانيت اللذان كتبا رواية "أبو األنوار الشاب اجلزائري" سنة 1942
يف هذه الرواايت تستند  بعض من  لكن.(Voir DUJIEUX 1982 , 77 م ،)1945

موضوعاهتا إىل اخلرافات أو األساطري املنتشرة  بني أفراد اجملتمع اجلزائري. تعكس جمرد صورة 
 .فولكلورية سطحية للحياة يف اجلزائر

الرواية اجلزائرية يف فرتة اخلمسينات من القرن العشرين /رحلة شاقة و مستمرة  -4
  للبحث عن اهلوية :

حلربني على وجه التحديد قد أحاطته إذا كان أدب فرتة العشرينيات و بعد ا
الدراسات بشيء من الشكوك واالرتياب، فإن كّتاب هذه املرحلة استطاعوا أن يطوروا 

مايو  8مستواه شكال ومضموان. ولعل من أهم أسباب هذه الطفرة األدبية، أحداث 
 م اليت بلغ فيها الوعي الوطين ذروته، وأصبحت الثورة دونه على وشك االنطالق1945

وكذلك نشاط األحزاب الوطنية، ومجعية العلماء املسلمني اجلزائريني الذين بذلوا أقصى ما 
-1950وتتحدد هذه املرحلة ابتداء من سنوات  .يف جهودهم من أجل تفجري الوضع

( ملولود Le fils du pauvreم بظهور سلسلة من الرواايت: "ابن الفقري" )1959
 La collineم، رواية "اهلضبة املنسية" )1950سنة  ( 1926-1913)فرعون

oubliée) ( سنة 1989-1917ملولود معمري )م، "الدار الكبرية" )1952La 

grande maison( حملمد ديب )م، "األرض والدم" )1952سنة  (2003-1920La 

terre et le sang م1953( ملولود فرعون  سنة .  
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االجتماعي اجلزائري لرتكز على الشخصية اجلزائرية من تناولت هذه الرواايت الواقع       
حيث تباين خصائصها املتميزة من عادات وتقاليّد، وما يعانيه الفرد اجلزائري يف ظل 

رواايت نقدية للمجتمع من اخلارج مبا فيها من فضيحة لالستعمار، د االستعمار. وتع
إىل وصف معاانة أبطاهلم يف  وأتكيد للذات اجلزائرية. وقد ينتقل الكتاب من حني آلخر

أسلوب ساكن وحزين. وال نشك يف اختالف مضامني أدب هذه النخبة من الكتاب عن 
أدابء املرحلة السابقة، فقد كان هدف ''مولود فرعون ومولود معمري وحممد ديب'' تصوير 
ء احلياة يف اجلزائر كما عاشوها وخربوها هم أنفسهم، وكما كان يعيشها اآلالف من أبنا

 بالدهم، دون أن يدفعوا أية جزية أدبية للعواطف الوطنية الزائفة.
م، بدأت الرواية اجلزائرية تتبع طابعا ثوراي 1954وبعد انفجار الثورة املسلحة سنة 

أكثر وضوحا من ذي قبل. فبعد أن كان الكاتب يستقي أحداث روايته من الواقع اجلزائري 
ية أفراد الشعب، راح يعرض لوصف كفاحه على ليعرب فيه عن إنسانيته وتضامنه مع بق

لسان أبطاله يف أسلوب مأساوي أكثر حدة وعنفا من املرحلة السابقة، وكان ذلك بظهور 
م، "إغفاء العادل" 1954( حملمد ديب سنة L’incendieرواايت جديدة، منها:"احلريق" )

(Le sommeil du juste ملولود معمري سنة )1955( "م، و"جنمةNedjma لكاتب )
 م.1956ايسني سنة 

فرتة اخلمسينيات كانت مرحلة حامسة يف  أنيتفق جل النقاد والباحثني على'' كاد.    
مسرية الرواية اجلزائرية الناطقة ابلفرنسية، إذ ظهر خالهلا رواد كبار بلغوا أبعماهلم مكــانة 
عالية يف الفن الروائي، أمثال: مولود فرعون، حممد ديب، كاتب ايسني، مولود معمري 

على بطالن ادعاءات (. وقد كانت رواايت هؤالء حجة 105، 2007وغريهم'')حاجم،
ولعل أوىل الرواايت يف هذا املضمار"ابن الفقري" ملولود فرعون الصادرة سنة  املستعمر،
م، بيـّن فيها كيف يكون الطبع احلقيقي للرجل القبائلي، حيث يولد الطفل يف هذه 1952

الظروف املنطقة من أجل املعركة يف سبيل احلياة .أما اجلانب اآلخر الذي تصوره الرواية هو 
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اليت مهدت لثورة التحرير، إنه الصراع من أجل إجادة لغة غريبة، حيث يشعر "فورولو" 
 بطل الرواية بنفسه غريبا يف الثانوية الفرنسية  وخيشى الطرد ألتفه األسباب.

صاغت رواية "ابن الفقري" بصدق وبدقة متناهية واقع احلياة يف اجملتمع القبائلي بكل      
ماعية واالقتصادية والثقافية، ليس ملن يالحظها فحسب، بل ملن يشارك فيها متظهراته االجت

مل يعتمد يف ذلك على ميات تلك احلياة، كما أن" فرعون"كذلك بوصفه عنصرا من يو 
أن يبني قيمة التقاليد والتصورات  -قبل كل شيء–أذواق القارئ األورويب، ألنه أراد 
: "عن احلياة، واملوت، والشعور ابالعتزاز، والشرف، "املوروثة عن األجداد منذ أزمنة غابرة

والكرامة اإلنسانية، وعن قواعد وأخالق وسلوك اإلنسان يف األسرة واجملتمع، وعن مفهوم 
يُبينها يف صورة  (. 26 ، 2002التآزر القبلي، وعن العداوة، والثأر الدموي")بوابكري،

 ئة ابحلركة واحلياة اليومية ألفراد اجملتمع.واقعية تتموضع يف احليز التارخيي واجلغرايف، ملي
يرى كثري من الباحثني، أن رواية "ابن الفقري" هي عمل بيوغرايف أو سرية ذاتية       

ملؤلفها، ألن ارتباط نص الرواية بسرية صاحبه الذاتية حقيقة ال حتتمل اجلدل، وكثرية هي 
النصو  اليت يلمس فيها الناقد على حنو سهل شخصية صاحبها وأجزاء كثرية من 

واليومية. وهذه الرواية بقدر ما تروي سرية مولود فرعون الذاتية، تفصيالت حياته الطفولية  
بقدر ما تعرب كذلك عن سري أفراد عائلته فردا فردا، أبسلوب غري صريح ودون إمهال جلماهلا 
الفين كرواية ميتزج فيها الواقع ابملتخيل واحلقيقة ابخليال، وجيد فيها القارئ منذ الوهلة 

ي بني حياة )فورولو منراد( بطل الرواية وشخصيتها الرئيسية، وبني األوىل، التطابق شبه الكل
حياة مولود فرعون كاتب الرواية، كما أهنا تعد من الرواايت اليت حتكي مهوم الشعب 
اجلزائري نيابة عنه، وتكشف معاانته مع قسوة الطبيعة وصعوبة احلياة، يف حقبة استعمارية 

دل على أصالة اجملتمع وثقافته وعاداته وتقاليده أراد احملتل من خالهلا، طمس كل ما ي
وطقوسه الدينية، لذا جند فرعون حيكي بشغف وصدق عن منطقته وأانسها، وعن مصريه 

 الشخصي فيقول: 
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"أعتقد أن الرغبة يف إرغام اآلخرين على معرفة واقعنا وحياتنا احلقيقية، هي اليت دفعتين     
ن يف إبداعه األديب على موضوعات بعينها، كاألرض ، وقد ركز فرعو "ابلذات إىل الكتابة

األصلية، بعاداهتا وتقاليدها وكل متظهراهتا الثقافية، وظروف الوضع اإلنساين للشعب 
اجلزائري، ووضع العمال اجلزائريني يف فرنسا، واعتمد فيه املنهج الواقعي، حيث كان يتطلع 

ه من خالل التعبري عن يوميات حياته، إىل التعبري عن الوجود احلقيقي للجزائريني وتصوير 
جديرة أبن يطلع عليها الناس، على األقل أبناؤه  -كما يقول–ألهنا حياة 
( ،و غرضه من ذلك إقامة جسر للتواصل، يربط من Feraoun,1950 ,P 9وأحفاده)

 خالله احلاضر جبيل املاضي وبكل ما حيمل من مكوانت ثقافية.
فقد تناول فيها )فرعون( أول مرحلة من عملية هجرة عمال ) أما رواية )األرض و الدمّ     

مشال إفريقيا بسبب الوضع الشاق للعمال والفالحني يف املستعمرات، اليت بدأت بشكل 
مكثف من العشرية األوىل من القرن العشرين. و إذا كانت اهلجرة االضطرارية مرتبطة يف 

فإن األمر أصبح شيئًا فشيئًا عادايً، أماًل يف البداية ابملعاانة الشاقة لفراق األرض األصيلة، 
الكسب السهل يف فرنسا. وحدث أن العودة إىل القرية كانت مرفوقة بصدمة نفسية، فقد  

يقول الروائي فيها :"  -عامل الغرب وعامل الوطن–كان اإلحساس ابلفرق بني العامل املهجور 
بة، بعد أن اشتغل سنوات عدة يف وهكذا يعود عامر إىل موطنه رفقة زوجته الفرنسية الشا

فرنسا، وجرب كل أنواع احلرمان، اليت كانت من نصيب املغرتبني يف أورواب لكنه ال يستطع 
مدة طويلة، أن يتأقلم مع حياة قريته الصغرية، اليت بدت له متخلفة ومتوحشة، واحتاج إىل 

ومل حتنكه الصعاب، ومل عامني كي يصبح قبائليًا من جديد، وكأنه مل ير الكثري يف حياته، 
 (.(Feraoun,1953,P69يواجه املوت 

وقعت أحداث ''األرض والدم'' يف الفرتة ما بني احلربني العامليتني، وتنتهي يف عام       
ونشعر أبنفاس ريح التغيري، وريح  ، ويفاجأ عامر ابحلرب حاملا يصل إىل فرنسا1930

، اليت تربز ذلك العامل «الدروب الصاعدة» التاريخ، ابتداء من الصفحات األوىل يف رواية
املنغلق، الذي مل ميسسه الزمن، وهو ينسف حتت هجوم العصر، وللطبيعة الشاقة واملأساوية 
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أحيااًن لتأثري هذا الصدام بني اجلديد والقدمي يف وعي الناس وسلوكهم. والرواية دراما 
ة انئية، ومنفصاًل عن العامل، وبعيداً عن عاطفية، حيث جند مثقفاً قروايً، منعزال يف قرية قبائلي

التاريخ، :"جنده يكتب مذكرات ال حاجة ألحد هبا يف وقت يقوم فيه مجيع املثقفني 
 .((Feraoun ,1957,P 50 اجلزائريني ابلثورة''

، يصور عامل القيم (Les chemins qui montentيستمر فرعون يف الدروب الصاعدة )   
تعترب  .ذية األمل يف األشكال اإلنسانية للتخلص من العبوديةالقدمية املتفجرة يف تغ
امتدادًا للرواية الثانية، وإن كان هناك انقطاع يف الوقت، حيث إن  ''الدروب الصاعدة''

يوميات عامر ترجع يف اترخيها إىل اخلمسينات، وتعترب مبثابة سنوات اليقظة ابلنسبة 
احلضارات، وكذلك مبثابة بوتقة تذوب فيها خيبة  للجزائريني، أي بداية الثورة وهناية صدام

 أمل اإلنسان اجلزائري وسخطه وعدم رضاه.
مجع )مولود فرعون( يف ذاته عاملني وثقافتني وسيظل ممثاًل أمنوذجياً جليله، ومثااًل للفنان      

املخلص والشجاع،الذي جند يف إبداعه جدية و التزاما لتصوير حياة وطنه، وشعبه 
، وطرح املشكالت واملتناقضات اليت زخرت هبا مرحلة يقظة الوعي الوطين مبوضوعية
وإذا كان لزاما على كاتب الرواية أن يرتك يف قارئه انطباعا بواقعية احلياة، فإن)  للجزائريني.

فرعون( قد جتاوز هذا املطلب إىل إجبار القارئ على االندماج والعيش يف تلك احلياة اليت 
 وعن الشهادات اليت سعى إىل تسجيلها عن أرضه وشعبه. يروي وقائع أهلها،

منعطفا حامسا يف تطور الرواية اجلزائرية سنة  حممد ديبكذلك شكَّل ظهور ثالثية         
" ، مرورا برواية "احلريق"  ,La grande maisonم ، بداية من رواية "الدار الكبرية  1952

L’incendie و "النول Le Métier à tisser   ".الدار » و بعده  نشر حممد ديب
«.   احلريق» أضاف هلا اجلزء الثاين من الثالثية 1955، ويف سنة 1952سنة « الكبرية

ويعد حممد ديب رائدًا للرواية اجلزائرية احلديثة املكتوبة ابللغة الفرنسية، امتص مهوم اإلنسان 
حي الرئيسي. وأتيت ثالثيته اجلزائري، الذي كان الشعب واألدب الشفهي عامة هو زاده الرو 

يف مقدمة األعمال اليت تؤرخ لتطور الرواية اجلزائرية، إضافة إىل كوهنا سرية ذاتية لصاحبها، 
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مذكرات الشعب اجلزائري، أو هي اجلزائر نفسها كما قال معظم النقاد، فهي تتناول حياة 
نار قد بدأت ولن تتوقف أن ال» العمال يف املدينة، وحياة الفالحني يف القرية، وتنتهي إىل

 «أبداً. إهنا تستمر مشتعلة ببطء إىل أن تعم ألسنتها الدموية البالد كلها حبرارهتا املدمرة
Dib,1959,P) 20). 

( مع بعض 1978-1927والشيء نفسه رمبا يكون قد فعله مالك حداد)      
 Le quai رصيف األزهار ال جييب أبدا » اخلصوصيات، اليت رافقته طول حياته، فمن 

aux Fleurs ne répond plus »سأهبك غزالة » إىلJe t’offrirai une gazelle  »
ظل حداد يعرب عن مهوم وطنية وقومية «. L'Elève et la leçon التلميذ و الدرس» إىل

وإنسانية برؤية تقدمية يف شكلها العام، األمر الذي ساعده على عدم السقوط يف التعميم 
رواايته قصائد أتثريية، تظهر فيها من حني آلخر تصرحيات وطنية  والغموض.تشكل

ومحاسية، وهو ينظر إىل احلدث كشاعر بقلبه قبل فكره. احلقيقة أن حداد له مفهومه 
اخلا  لاللتزام. فالكاتب ال يلتزم إال بشخصيات رواايته لكنه ال يهمل ثورة التحرير 

أن حيققوا السعادة واخلري لشعبهم، أو من أجل واجملاهدين، الذين ''كانوا يقاتلون من أجل 
(. إن موضوع حداد هو احلياة الروحية للشخصية، اليت Hadda,1959,P 30الغزالن'' )

تنطوي على قدرة فائقة على معارضة هجوم القوى اهلدامة واملعادية لإلنسان. وهذه القدرة 
د حيوز انتصاراته يف ال تتجلى يف أحداث خارجية ابهرة تسرتعي النظر، ألن بطل حدا

 احلياة اليومية غري احملسوسة، وهذا ال حيط بتااتً من مغزاه.
دارت رواايت ''حداد'' حول الثورة اجلزائرية، وتلمسها من قريب ومن بعيد يف دوامة      

من املشاعر والعواطف، هذا وأن شخصية الكاتب والثورة تشكالن نبعًا غزيرًا لرواايته، 
ثابة رابط احلياة، الذي يربط كافة احلوادث ببعضها بعضاً. يربز حداد وحب الوطن يقوم مب

، «أراغون» يف رواايته كاتب شعر أكثر منه كاتب قصة. فقد أتثر ابلشاعر الفرنسي 
، الذي ترك أثرًا واضحًا على أعماله، وابلرغم من كل هذا «برغسون» وكذلك ابلفيلسوف

إنسانية، برؤية تقدمية يف شكلها الكلي ، حيث ظل األديب يعرب عن مهوم وطنية وقومية و 
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ركز على اجلو القلق والتوتر الذي طبع احلياة املعيشة، وجعل أبطاله يعيشون ذلك القلق 
كثري من الدارسني يرى أن أعماله متثل الرؤية نون احلرب وآاثرها، وهو ما جعل  والتوتر ، ويعا

'مالك حداد ''فكرة عن الدرجة النوعية األكثر عاطفية جتاه ثورة التحرير.قدمت رواايت '
 اجلديدة اليت ارتقت إليها الرواية الواقعية اجلزائرية.

بحث عن للاجلزائرية املكتوبة ابللغة الفرنسية بعد االستقالل/رؤية واعية  الرواية -5
 الشكل األمثل لالقناع:

وحرب ضروس ضد املستعمر الفرنسي، حتررت اجلزائر ودخلت  بعد صراع طويل مرير      
مرحلة كانت نقطة حتول حقيقي يف سريورة األحداث والظروف فرضت رهاانت و حتدايت 
جديدة، و أبرزت معطيات مغايرة وضعت دولة اجلزائر  أمام خيارات مصريية استوجبت 

وكانت خطوات  .ا الرحبةاسرتاتيجية خاصة تتماشى و مستجدات مرحلة االستقالل وآفاقه
اجلزائر األوىل اليت أقدمت عليها آنذاك، وهي على مشارف االستقالل تقدمي تصور عن 
الدولة املستقبلية و الشخصية الوطنية املستقلة، و حتديد مقومات هويتها طبقا ملبادئ الثورة 

الثورة حني عني قادة  1962التحريرية، وهذا ما نلمسه بوضوح يف بيان طرابلس يونيو 
اخلطوط العريضة مل ستكون عليه اجلزائر املستقلة. أكدوا فيه أن اجلزائر قطر ينتمي إىل وطن 
واحد كبري وهو الوطن العريب، و اجلزائريون ينتسبون إىل جمموعة بشرية هي األمة العربية 
تربطهم مع شعوب أخرى، اتريخ واحد وينتمون إىل حوض حضاري واحد.كما ظلت اللغة 

ة حترك اجملتمع اجلزائري، و حتتكر القطاعات اهلامة، كقطاع التعليم و االدارة و الفرنسي
 االقتصاد واإلعالم وهتيمن على جمرايت احلياة األدبية و الثقافية والفكرية.

سعت الرواية اجلزائرية املكتوبة ابللغة الفرنسية دائما إىل إبراز وأمام هذه التحدايت       
من احلياة اإلنسانية أو  اجانب مين معني، ليشمل بيئة اجتماعية، أوموضوعها عرب امتداد ز 
واسعا للوصف والتفصيل ولتصوير ناء على ذلك صارت الرواية جماال التاريخ اإلنساين. و ب

 املعاين وحتميل الدالالت والتفسريات. األحداث ،مما جيعلها فضاء رحبا لتضمني
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ل انتعاشا كبريا، وانصبت موضوعاهتا حول اجملتمع عرفت الرواية اجلزائرية بعد االستقال     
اجلزائري وحول الثورة اجلزائرية بصفة عامة .وأغلب الكتاابت اشرتكت يف املوضوعات 

ولعل رواية مولود نفسها، و لكن اختلفت يف طريقة أو كيفية معاجلة هذه املوضوعات.
م،هي 1965سنة   ( اليت صدرت L’opium et le bâtonمعمري: "األفيون والعصا" )

أهم هذه األعمال متثيال للواقعية. فقد كان  "معمري" من الكتاب اجلزائريني الذين احنازوا 
يف أعماهلم الروائية إىل دائرة االلتزام الثوري واحتضان صميم القضية اليت استحالت إىل أصل 

ن خطاب الثورة يف سلم االختيارات، مما جعله يستغل اسرتاتيجيات إنتاج الّنص الّروائي ضم
متثل هذه الرواية  ظاهرة ابلغة األمهية يف الرواية اجلزائرية املكتوبة  .املوظف عرب بنيات سردية

ابللغة الفرنسية يف عهد االستقالل. وهي أول نتاج أديب عن الثورة اجلزائرية، ألفه كاتب ظل 
روايته هذه بعد  وفيًا ملبادئ إبداعه الباكر قبل احلرب، وليس مصادفة  أن ينشر معمري

هناية املرحلة التارخيية اليت يصفها، ذلك أن الكاتب يفضل اجتاهات الواقع، اليت حتددت 
وبرزت بوضوح وليس تلك اليت ما زالت يف طور االرتسام. ومع ذلك ال ريب يف جدة 
املوضوع الذي اختاره، وال يتخلى الكاتب عن السرد التوسعي يف األغلب، ويسعى إىل 

ألمة، مصورًا وعي الفئات االجتماعية، الوعي الناقد،الذي جيسده البطل حبث وضع ا
 الرئيسي الطبيب البشري. 

يتضح أن البطل اإلجيايب هو بشري ابلذات، وعلى امتداد تطور الرواية. تربز كثري من       
اخللفية الشعبية للرواية، اليت تشكلها  شخو  املؤلف أفضل مما كنا نتوقع. وتكمل عضوابً 

صورة حياة اجلماعة الفالحية يف عهد اهلزات الرهيبة صورة البطل املركزي بشري، الذي 
يبحث عن احلقيقة خلري املستقبل الوطين. إن تصوير االرتباط العميق لشخصية تقدمية 

ماعي هلذا األثر األديب حيدد املغزى االجت« األفيون والعصا» مفكرة ابلكل الشعيب يف رواية
املالحظ أن شخصية "بشري" ارتبطت بكل الشخصيات بصورة مباشرة أو غري  البارز.

إنين »مباشرة، ذلك أن الكاتب أراد أن جيعل هذا البشري أخا لإلنسان كما يصرّح قائال: 
 أفضل أن أرى يف جتربة اجلزائر ''بشري''، املوقف املشرف لرجل يشعر مباشرة وبدون حتفظ
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أبنه صديق مجيع الناس، بدون االلتفات إىل أشياء عميقة مثل مالبسهم وأحاديثهم 
 (. (MAMMERI,1965,P 172«وعاداهتم
تتغىن رواية''األفيون والعصا'' حبرب االستقالل، مبحاسنها وتناقضاهتا، أبصدقائها       

اتال" بقلم وخائنيها. تدور أحداثها يف إحدى القرى القبائلية تسمى "اتال". تروي "
"معمري" جهاد سكاهنا أثناء الثورة التحريرية، تروي جبباهلا وتالهلا القمع الذي متارسه يوميا 
على شيوخ ونساء القرية بسبب دعمهم للمجاهدين ومساندهتم هلم. بنيت رواية "األفيون 
والعصا"على خطوط فاصلة لكنها متماسكة وواضحة، حبيث وقف اجلزائريون املقاتلون على 
جانب، ووقف اجليش الفرنسي على جانب آخر، وبني اجلانبني يقف الشعب اجلزائري 

 رافضا اخلضوع واالستسالم.
شكلت الرواية وعيا جديدا لإلنسان اجلزائري، وقد خصص "معمري" مناطق        

نيا للتفكري والتفعيل الفين داخل احللقات املتتابعة للتاريخ، لتمثل اجلزائري املقموع ثقافيا ودي
واجتماعيا، وسياسيا، إذ ميكننا التأكيد أن الرواية عند "مولود معمري" منت وتطورت نتيجة 
ظروف ثقافية وسياسية، ألن الفن الروائي يف حاجة ملحة إلبراز القدرات الفنية واجلمالية 
قبل أن يكون وسيلة كفاح وتوضيحا لرؤية سياسية، وثورة اجلزائر حاضرة كمرآة يف هذا 

 الفن.
وقد ختلص من أسلوب –عل "معمري" من"األفيون والعصا"حكاية حرب دامية ج
، تكشف النظرة املتعمقة اليت يتمتع هبا الكاتب. لقد متثلت الثورة يف هذه الرواية -اليوميات

من خالل مضامينها وعناصرها السردية كوهنا جتمع بني األبعاد الوطنية والقومية واإلنسانية. 
إىل احلرب من الزاوية اإلنسانية، فقد عرب يف تفكريه حدود املعركة  ذلك أن "معمري" ينظر

إىل عامل اإلنسان الواسع مما جعل الرواية خترج من جمال األدب الواثئقي، وتبين على أهداف 
ثالثة، وصف حرب التحرير، حتليل السياسة االستعمارية، دراسة موقف اإلنسان عندما 

املتطور دخلت هذه الرواية ابب األدب العاملي وعربت يواجه قرار حامسا مصرياي، وهبذا 
 حدود اإلقليمية الضيقة.
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الثمانينيات والتسعينيات اعتمدت الرواية اجلزائرية املكتوبة ابللغة  وحىت يف فرتيت     
  Boudjedra  Rachid) رشيد بوجدرة  الفرنسية على مصادر كثرية  فقد اعترب 

(  مثال  الشعب أحد أهم مصادر كتاابته، فالشعب ميثل مدرسته، وأفراده إخوته 1941
الذين يرتبطون معه، ليس برابطة الدم فحسب، بل أبخوة خلقها الكفاح والنضال املشرتك، 

التطليق اليت تتناول اليقظة » وتركز أعماله حول هذا االجتاه وعلى وجه اخلصو  يف روايته
ئريني. و يدعو إىل عدم استغالل الشعب وثورته، وأن األدب اجلديد جيب الوطنية لدى اجلزا

أن يهتم أكثر ابلنضال من أجل اإلنسان اجلديد، فهو ينتقد السلطة يف اجلزائر املستقلة، 
  مبيناً أخطاء ونواقص الثورة التحريرية

بعد  خصص بوجدرة جل رواايته املكتوبة ابللغة الفرنسية، ملعاجلة مشاكل ما       
االستقالل، ووّجه فيها نقداً الذعاً للمسؤولني، كما أاثر مسألة االختالل العقلي الذي عاىن 
منه بعض قدماء اجملاهدين، وخصص هلم مكااًن كبريًا يف هذه الرواية. ومن املعروف أن 
احلروب تنجم عنها عادة أمراض نفسية، واختالل عقلي للمحاربني. نظر بوجدرة إىل 

زائر املستقلة من خالل عيين مريض نفسي سابق، فأعطاه هذا املنطلق حرية  الوضع يف اجل
كبرية يف نقد السياسة اجلزائرية، فمن يعاقب جمنواًن على أفعاله وأقواله؟ وقد احتاط 
الكاتب، فحذر القارئ موضحًا أبن بطل روايته مل يشف متامًا وأنه يصاب بنكسات من 

ك الدرع، ينقد األوضاع يف اجلزائر قبل االستقالل آن آلخر. وأخذ الراوي حمتميًا بذل
 P,1969,وبعده. فهاجم العادات والتقاليد بنفس العنف، الذي هاجم به اجلزائر الثورية

30) Boudjedra.) 

رشيد فرح مبرضه العقلي، « La repudiationالتطليق  » ونلحظ أن بطل رواية       
الذي يبعده عن واقع احلياة واألوضاع املتدهورة يف اجلزائر، فكان جيهل حقيقة األمور، لكن  
كان يدرك حبدسه أن الوضع خميف، وذلك ألن اجلزائر كانت فيها سجون ومعسكرات، 

مل ينتج ووسائل التعذيب ما زالت متارس. وكان يشعر أن االستقالل مل أيت بتغيري مفيد، و 
 عنه إال عمليات االنتقام، واالحتفاالت واإلثراء الفاضح. 
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قدم رشيد بوجدرة نصوصا متشظّية تقوم على اهلدم البنائي خاصة يف البىن الزمانية،       
إن البنية الروائية  :حممد أسوبريت وهذا يعد مظهرا من مظاهر الرواية اجلنونية على حّد تعبري

و الشأن يف البنية الروائية العقالنية، للمنطق الشديد يف تعاقبية اجلنونية ال ختضع كما ه
األزمنة الكرونولوجية، ماضي ،حاضر، مستقبل، وإمنا ختضع ملنطقتها الداخلي، ووفق 
األعماق النفسية للشخصيات والسارد يف "الرؤية مع" اليت تفلت حبثا عن حريتها يف 

ابت والقامع، ومن الوعي الذي ال يعد سوى التمظهر وممارسة احلضور، من قيود العقل الك
 )94،   1987) أسوبريت ، جسر الذات إىل العامل اخلارجي

وإذا كانت هذه البىن يف رواايته بتلك اهليئة املخربة، فألن هلا عالقة سببية ما          
، ابلشخصيات واجملتمع  وخمتلف االنكسارات والصدوع اليت ومست املراحل املنقولة سرداي
وال ميكن أن تكون إاّل كذلك، رجراجة ومنكسرة حىت تتناغم مع املوضوعات اليت يتعذر 
نقلها أبحادية زمانية حمايدة. لقد امنحى رشيد بوجدرة يف طبيعة موضوعاته ذلك أن وعيه 
ابلكتابة جعله يتمثل الزمن وفلسفته ويطبقه وفق اسرتاتيجية عارفة بدوره يف شحن املعىن، 

وإذا عرفنا ثقافة بوجدرة الفلسفية أدركنا · تّممة، بل كسند قاعدي له كيانهليس كأجزاء م
هذه اخليارات البنائية اليت الزمت رواايته، ما حييل على دراية بكيفية بنية األحداث وفق 
خطة العالقة هلا ابلرتف الذهين العابث، بقدر ما ترتبط ارتباطا موضوعيا بنفسية 

 ة املوضوع. الشخصيات والساردين، وبطبيع
و حيرض  لقد أدخل ''رشيد بوجدرة'' إىل الكتابة الروائية قلقا فنيا و إجيابيا  حيرك          

الذين أّسسوا لكتابة املرارة االجتماعية والسياسية  جلزائرينيا جيال جديدا من الكتاب
إذ استطاع أن حيرر الكتابة من تقاليد املدرسة األدبية  .اجلديدتني، مرارة زمن االستقالل

املغاربية الكالسيكية وأن يفتحها على موضوعات ظلت اتبوهات أمام هذا اجليل الذي 
ترىب يف مدرسة االنضباط اإليديولوجي الوطين واألحادية احلزبية اليت تغطي على انزالقات 

 األنظمة اليت قادت الوطن بعد استقالله. 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


 
 غة الفرنسيةاجلزائرية املكتوبة ابللّ  الّرواية                                 العدد  -جملة كلية  اآلداب

________________________________________________________ 

147                                                                 https://misuratau.edu.ly/journal/arts                             

  ISSN  2664-1682 

( فقد بلور  1945 - 1995 ) Mimouni  Rachidالكاتب رشيد ميموين أما  
خطااب موازاي مع النصو  الروائيةحول القضااي اليت تشغل القمع سواء منها القضااي اخلاصة 
ابلتوجهات اإليديولوجية أو فيما خيص أبعاد اهلوية أو حول الطبقة املثقفة، أو مسألة املسار 

ملتنوع وكيفية التعامل معه أمام القيم اإلنسانية وأثرها على التارخيي واإلرث احلضاري ا
ونقرأ'' لرشيد مستوى الفين واالجتماعي واالقتصادي وغري ذلك من القضااي اجلوهرية. 

اليت  «. و رواية  طومبيزا le fleuve détourné النهر احملّول»ميموين'' يف هذه الفرتة رواية 
وجودية، إذ تضعه روايته األوىل بني أهم الروائيني الذين   تثري يف ذهن قارئها املتوهم عوامل

يتوقفون يف إاثرة االنفعال واخلوف، فنهر ميموين، يشدان إىل خماض شعب أبكمله، 
وتنضاف إليها رواية طومبيزا لرتسم مالمح البؤس والعنف والقرف اجلامح يف ليل حالك 

 منه األضواء. السواد ال خترتقه سوى التماعات حب جارف لفضاء سرقت

سنة «  L’honneur de tribuشرف القبيلة » وبعد مخس سنوات تظهر رواية        
هذه الرواية يف طياهتا  محلتلتثري ضجة يف األوساط الثقافية الفرنسية واجلزائرية،. 1989

خيبة األمل الرهيب الذي ميز اجلزائر املستقلة ، حيث جند املؤلف يستخدم احلكاية اخلرافية 
القدمية ليسرد لنا أعماق اجملتمع، أبخطائه، آبماله، مبشاكله وبتناقضاته مازجا يف ذلك بني 

 . األسطورة والواقع، واخليال والتاريخ
ية األساسية حول أمهية التشبت ابألرض واالرتباط بني تتمحور فكرة الروا        

أبنائها.تطالعنا رواية "شرف القبيلة"منذ بدايتها على عامل القرية أو "الزيتونة" كما حيلو 
للراوي أن يسميها، لتكون معادال لكل قرية من قرى الريف اجلزائري يف فرتة الثمانينيات 

مير هبا الريف.فسكاهنا أانس مساملون بسطاء  وتعبريا عن مرحلة اجتماعية وحضارية حرجة
متمسكون ابلقيم واملبادئ اليت تركها هلم أجدادهم، ويتجلى ذلك واضحا من التسمية اليت 
أطلقوها على قريتهم بعد وفاة "الويل املبجل،" الذي دفن عند الزيتونة الكبرية اليت أخذت 

وخ جذور الشعب يف أرضه وعلى القرية منها امسها. فالزيتون يعترب رمزا يدل على رس
استمراره زمنيا. كما متثل انتماء هذه القرية إىل جذورها العربية الذي عرفته منذ أقدم حقب 
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التاريخ، فشجرة الزيتون هلا داللة التمسك ابألصالة والتاريخ، مما أعطى للرواية وللقرية بعدا 
 .روحيا

مامنا احلياة اإلنسانية يف طبيعتها تشكل هذه القرية مكاان إطاراي عاما يبسط أ       
األوىل؛ يف سعتها، وبساطتها، وعفويتها، وعمقها من خالل أزقتها املظلمة، وشوارعها 
الضيقة امللتفة، ومرتفعاهتا ومنخفضاهتا، وحركة أانسها الذين ميألون املكان حبركتهم.أانس 

كأمنا هي إشارة من   .قّرهايتحّدون الواقع، بل يتحّدون مظاهر الطبيعة القاسية يف حّرها و 
الكاتب للرجوع لألصول األوىل وللعيش الكرمي، ألن عيش حياة القرية حيمل يف ذاته كل 
معاين األلفة والتضامن بني البشر، حياة النقاء والصفاء واحلرية اليت تنعدم يف حاضر 

 الكاتب وابلضبط يف زمن غدر به األجانب.
سب املكان أبعادا أخرى  فإن قرية "الزيتونة" اليت وألن الزمن مباضيه وحاضره يك       

جتري على رحمها أحداث الرواية، تبدو خاضعة هلذا املنطق الزمكاين، خاصة وأن الرواية 
تنبين على أساس زمنني زمن احلاضر، وزمن املاضي، لذلك ستبدو مالمح هذه القرية 

على الصفاء ، وصورة أخرى تعرب عربالرواية مشّكلة من صورتني زمكانيتني، صورة أوىل حتيل 
 عن الواقع املوحش الذي آلت إليه تلك الصورة األوىل يف زمن االستقالل.

تشكل  كتاابت رشيد ميموين سريورة أدبية ضمن أعماله الكاملة اليت تتجه إىل قارئ        
تعاطيا متلق يرافق الروائي يف قراءة أتويلية حداثية، عندما يتعاطى معها القارئ املتلقي 

معرفيا، وتعاطيا وظيفيا، انطالقا من وعي عملية الكتابة األدبية، وعن وعي وجودي متثل 
الكتابة يف حد ذاهتا جتاوزا له رغم ما يف عملية التجاوز من خماطرة على مستوى فعالية 

وهي تتأطر من حيث مضامينها املعرفية وإجراءاهتا املنهجية ضمن اسرتاتيجية  .التواصل
 إهنا رؤية واعية للمجتمع اجلزائري عرب حقب خمتلفة من اترخيه و معاانته. .الكتابة
 -Djaout Tahar (''1954  رواايت ''طاهر جاووت بعد ذلك جاءت       

( حمّملًة أبسئلة املاضي وبقراءات جديدة لوقائع قدمية وأخرى معاصرة، مع تكرار 1993
التحرر  وحماولة حتديث جتارب مضت. وقد جتلى ذلك  يف جتربته الروائية  مقصود لتيمات
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 Lesالعظام ، الباحثون عن  Femme dépossédée''1981 ''امرأة منزوعة امللكية
Chercheurs d'os  1984 « ابتكار القفار L'Invention du désert » ـ(

 Le Dernierيف العقل األخريص»( و1991« ) Les Vigiles العسس»(، و1988
Été de la raison  »1999. 

'' األدبية على هّم سياسي مباشر، وال على طرح إيديولوجي مل تركز رواايت ''جاووت      
واضح. بل انفتحت على فضاءات رحبة على الصحراء واخلالء. فرواية ''ابتداع القفار'' 
مثال  تعيدان إىل عوامل دولة املوحدين، وشخصية املهدي بن تومرت. وإىل طريقة إعادة ملّ 

 أشالء الذاكرة املضطربة.

''الباحثون عن العظام'' لتسلط الضوء على فرتة حساسة من اتريخ اجلزائر أتيت رواية       
فرتة ما بعد االستقالل وقد طرح عدة تساؤالت حول التاريخ و اهلوية والذات واملستقبل 
فهي  رواية  تشكل رحلة حبث تكوينية لطفل يكتشف اجلزائر املستقلة ، طفل يكتشف 

. رحلة تتفاعل مع أسطورة جلجامش يف حبثه عن الوجه احلقيقي للجزائر بعد االستقالل
 اخللود.
و لعل املقابسات، أو  تقوم رواايت جاووت على جمموعة من اخلصائص الفنية       

التناصات، الداخلية واخلارجية، هي اليت أخذت حيزا معتربا يف رواايته، إن جتاوزات الوصف 
'جاووت'' يعرف كيف حياور املنتوج ذلك أن 'اخلا  بتمفصالت املعىن وحبثت يف الوظيفة. 

ما يعين، بشكل ما حتقيق · حبيث يغدو، يف أغلبه، أصيال ومتفّرداالغريي بتوطينه بنائيا ،
انسجام ما بني البنية النصية واحمليط اخلارجي، ما بني األشكال السردية وهوية الذات 

ا مسّوغاهتا وسياقات املنتجة للفعل السردي، الذي ميّيزها عن األفعال الغريية اليت هل
 إنتاجها.

ترحل بنا رواايت ''جاووت''إىل الداخل وإىل اخلارج، وإىل املوروث العريب، وإىل       
اجلهود األوروبية واألمريكية .رواايت مهاجرة أبشكال خمتلفة، وهي إذ تفعل ذلك تؤثث 

رمّبا الحظ  ·نفسها مبعارف ومرجعيات أخرى حبثا عن الشكل األمثل لإلقناع، أو للتواصل
الكاتب، يف سياقات خمصوصة، أن امتالء الداللة ال يتحقق إالّ بتوظيف شخصيات إحالية 
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مساعدة، أو ابسترياد مقاطع كافية  تعود لألساطري والرتاث الشعيب للتدليل على حالة أو 
أي إبشراك اآلخر يف العملية السردية برّمتها، ما دامت الكتابة، مهما كانت · حدث
ا وعبقريتها، جزءا من هذا التنا  األكرب الذي يسّمي احلياة  ومكّوانهتا، وال ميكن طبيعته

 أبدا اهلرب من مؤثراته وآاثره.
تنشغل جتربة "جاووت" بتكريس خطاب روائي يبحث عن أشكال فنية وتعبريية       

ل املغايرة، تشّيد مجالية تسعى إىل استكما وينشئ معمارية مطبوعة بسمات التجاوز و
تشكالهتا واستجماع عناصرها وآلياهتا اليت تنظمها بكل أبعادها الواقعية والثقافية يف مسار 
السرد، وهذا املسعى هنض ابلدرجة األوىل على عدد من املرتكزات الفكرية واخلصائص 

بنية مفتوحة متردت على  اجلمالية املتصلة أبسئلة املنت والشكل واللغة. هلذا غدت رواايته
للغة وصيغتها احلكائية فتبلورت طرائق مستحدثة تضم خوا  اللغة سكونية ا

وشعريتها.كيف ال وهو الذي ظّل دائما منجذاب لعوامله الشعرية اليت حياول دائما أن جيد هلا 
 مكاان يف رواايته. 

استطاعت رواايت'' طاهر جاووت'' أن تبين لنفسها بنيات مجالية تعتمد على جتاوز       
تعود .جتربة اعتصرت الواقع اجلزائري، كاشفة عن التحول املهم يف التصور املألوف وامل

اجلمايل للعمل. أتخذ ابملتغريات احلضارية وتعاين موقفهما من الرتاث املعريف الثري وكأنه 
بذلك يسعى إىل انبثاق الرواية يف شكل مغاير، مفارق من خالل ضرورة إبداع نوع من 

وهذا ميثل جانبا مهما للحداثة األدبية اليت تعين قبل كل شيء البعد عن القيم السائدة، :''
 (.Bourdieu ,1992 ,P 105 Voirاالشتغال على الّلغة.)

استمرت الكتاابت الروائية على هذا النحو إىل هناية التسعينيات حيث اجته كتاب       
م 1991ومع حلول سنة  .الرواية إىل البحث عن شخصيات متثل هويتهم الوطنية والثقافية

وهي بداية عهد التعددية احلزبية وانتشار املد اإلسالمي، ظهر أدب جديد ينتقد ما آلت 
إليه اجلزائر من أوضاع سياسية، وما نتج عن ذلك من انفالت أمِن أو ما يسمى ابلعشرية 
ا السوداء، ومن أشهر األعمال الروائية اليت ّصورت هذا الواقع املرير) ايمسينة خضر 
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Yasmina Khadra 1955 "يف روايته " اجلنون ابملبضع )Le Dingue au 
bistouri  و"معرض األوابش"  1990سنةLa Foire des enfoirés  سنة
 م.1999سنة  " À quoi rêvent les loups م و"مب حتلم الذائب؟1993
املثقـف اجلزائـري  ركزت الرواية اليت ظهرت يف فرتة العشرية السوداء علـى إبـراز شخـصية      

مبختلـف انتماءاتـه املهنية واإليديولوجية ليكـون الشخـصية املركزية داخل العمل السردي، 
وقد تعود ظاهرة هيمنة املثقف كشخـصية حموريـة فـي النـصو  الـسردية التـسعينية كونـه كـان 

ثريه، وتـأثّره ابلوسـط حيمـل فكـرا حـداثيا مغـايرا للـسائد وقتهـا فاختلفـت بـذلك نقـاط أت
الـسياسي الـديين اجلديـد، فمـن املثقفـني مـن بقـي حـامال لرسـالته دون أن يهـزه تيـار العنـف، 
ومنهم مـن سـقط فـي وحـل احملنة فنزل من علياء ثقافته ليتحول إىل اثئر ظامل، جمـرم نـاقم 

 À quoi"مب حتلم الـذائب؟  علـى احليـاة، وهـذا هو حال شخصية "انفا وليد" يف رواية

rêvent les loups  لــ " ايسـمينة خـضرا" الـذي كان حيلم ابلفن. ليجد نفسه آخر"
وعليـه ميكن القول  املطاف متعثرا، متورطا ومسامها بـشكل كبيـر فـي صنع العنف،و املوت.

لت قضية الوطن يف النماذج الروائية املعاصـرة اليت تناو  رواية "مب حتلم الذائب؟" من أهم أن 
زمن احملنة بنجاح فين،حققت من خالله مقروئية واسـعة يف خمتلف دول العامل املتتبعة لألزمة 

 السياسية وقتها.
إن الروايـة املكتوبة ابللغة الفرنسية يف فرتة العشرية السوداء كانـت حاضـرة بقـوة فـي        

سـاحة اإلبـداع الــسردي إذ ظهــر جيــل جديــد تنــاول ظــاهرة العنــف بكــّل جــرأة ، والمــس 
الصورة  ية مثّلـت.و بطريقة أو أبخرى فإن هذه الرواوواقعية احلقيقــة اجلزائريـة بكـّل موضـوعية 

 احلقيقية للمجتمع اجلزائري ،وأعطت بصمة التفرد واالنتماء واخلصوصية.

 . خامتة:6
لقد كانت اسرتاتيجية الكتابة يف ظل املدرسة الوطنية لآلداب هو أن يكون األدب        

حتويل  إهنا كتابة هتدف إىل.إلعادة القيمة لذات منكسرة، مهزومة ومهمشة  وسيلة للكفاح
فبالرغم من حلظات اليأس اليت كان يصاب هبا  .ملركز إىل اهلامش واهلامش إىل املركزا
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اإلغراءات الشكلية املميتة، فلم حياولوا مل تسقط كتاابهتم يف تلك الكّتاب اجلزائريون، 
البحث عن ذواهتم داخل الفراغات املغلقة، ومل يقتلهم القلق وال التهوميات امليتافيزيقية 

ور أخرى منعت هؤالء األدابء من السقوط يف حبائل االستعمار وإغراءاته الغامضة. أم
وعلى رأسها واقعهم االجتماعي والطبقي، فكلهم من أصول طبقية فقرية، ومهضومة 
احلقوق. هذه املعاانة وهذه التجارب املرة اليت عاشوها هي اليت جعلت منهم أدابء مبدعني 

 واحلرية. دم والعرق والعذاب، واحلكمة والتمرد، والثورةوثوريني وفنانني يغمسون ريشتهم يف ال
سعت الرواية اجلزائرية املكتوبة ابللغة الفرنسية دائما إىل  إبراز موضوعها عرب امتداد        

 جانب من احلياة اإلنسانية أوالتاريخ اإلنساين. زمين معني، ليشمل بيئة اجتماعية، أو
ووظفت اإللقاء النسقي هبدف استخراج الدالالت واملعاين املفاجئة للقارئ، وكان بذلك 
 األديب اجلزائري رسوال للحقيقة و مسامها يف بعث احلراك االجتماعي، وبث الوعي الوطين. 
 فتح األدابء اجلزائريون الذين كتبوا ابلفرنسية فضاءات رواايهتم على اتساع اجلزائر

إىل  ا، ومدهنا، وأرايفها وحققوا بذلك أسطرة الواقع اجلزائري وأدخلوه بقوةمبختلف تضاريسه
للجزائر إىل  املتخّيل األديب العاملي، ومل يكتفوا بذلك بل جتاوزوا حدود اجلغرافيا السياسية

رحابة اجلغرافيا العربية والعاملية.لتصبح الرواية املكتوبة ابللغة الفرنسية ديواان من دواوين األمة 
ملا جتمع بني طياهتا من السنني حتفظ هلا اترخيها وموروثها الثقايف واألديب على مّر  جلزائرية،ا

فهذه النصو  األدبية اجلزائرية املكتوبة ابلفرنسية تسهم يف تكوين امللتقى .والثوابت  القيم
وفكراي، وتنمي لديه جانب التذوق اجلمايل، واإلحساس الوجداين، والقدرة على  سلوكيا
ارتباطه برتاثه، وابلقيم والثوابت واملفاهيم السائدة يف وطنه، وتعمل على دفعه  لنقد، وتعززا

 ومتثلها، واعتبارها جزءا من شخصيته. لالعتزاز هبا

تزخر اجلزائر برصيد لغوي ثالثي ثري بلغات متجذرة يف الواقع الوطين التعددي، 
ولغة وإن كانت "لغة منفى" يف حكم مالك حداد فهي مبثابة "غنيمة حرب منتزعة من 
املستعمر املهزوم"، الذي حىت وإن طال بقاؤه، إال أن الثوابت اجلزائرية بقيت 

عددة أسهمت بصورة جدية يف ترقية عاملية العربية صامدة،.فاجلزائر أبدهبا وثقافتها املت
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وتقدميها للقارئ العاملي من خالل مبدعيها، وكثريا ما قدمت هذه الثقافة للغري عرب كتاب 
جزائريني يكتبون ابلفرنسية، وعربوا عن روح عربية إسالمية، ومثلوا األدب اجلزائري 

 وخصوصية جمتمعهم مبختلف تناقضاته.

بكل عناصره يفضي يف جوهره الداليل إىل حتقيق وجود كوين يؤكد  طنالو  وألن        
 املبدعني عالقة اثبتة )أان أنتمي هلذا الوطن فأان موجود(، فإن هذا االنتماء قد حتقق عند

 اجلزائريني يف فضاء الواقعية و االلتزام شعورا و كتابة ووعيا و نقدا. 
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