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الذي أفادنً بتوجٌهاته ومالحظاته السدٌدةالفاضل ''لحسن رضوان''   

المركزٌة على صبرهم وتحملهم طوال المرحلة الدراسٌة أشكر عمال المكتبة  

أشكر كل األساتذة الكرام الذٌن تعبوا معنا طوال هذه السنوات ونقول لهم لستم بموضوع الهون 

 حتى ننساكم، وإّنا نرجو من هللا تجدٌد لقائكم

 أشكر من ساعدنً فً البحث عن المعلومات لمذكرتً: محمد إدارة



 

 

 

 أهدي ثمرة عملً هذا:

فً الوجدان، منبع الحنان...والتً تحت قدمٌها الجنان...والتً معنى أن  امرأةإلى أغلى 

 أكون إنسان ...أمً الغالٌة ''بختة''

الحب ورمز السخاء والعطاء دون جفاء، إلى الذي ٌسهر وٌشق فً  ومنبعإلى سر وجودي 

فً الكون إلى قلبً أبً الحنون العطوف ''عبد  األشخاصسبٌل تكوٌن أسرة متضامنة، أعز 

 القادر''.

 إلى روح الجدة الغالٌة ألف رحمة ونور علٌها

إلى سر الحٌاة ورمز المرح والغبطة داخل األسرة البراعم الصغار: حبٌب وآدم وأصٌل 

 وعبد النور

 إلى أخواتً: محجوبة وزهرة وإخوتً: عبد العزٌز وأمٌن وشعبان عسى ربً ٌحفظهم

لى صدٌقاتً: كل واحدة منهن وأخص بالذكر: حلٌمة، صلٌحة، أسماء، أحالم، شهرة، إ

 خٌرة، لٌلى

 إلى كل األهل واألقارب كبٌرا وصغٌرا، وكل من ٌحمل لقب بوزٌدي

 إلى الصدٌق الذي ساعدنً فً البحث: محمد إدارة، وعبد القادر

م8102/ 8102عربً  أدب إلى كل األساتذة قسم اللغة العربٌة وآدابها، وكل طلبة دفعة  
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بالواقع المعاصرة الجزائرٌة الرواٌة تماثل مدى مناقشة إلى المذكرة هذه تطمح

 الواقع، لهذا االجتماعٌة الرؤٌة عن التعبٌر على لماالجتماعًوقدرتها الرواٌة حٌثأن

بٌن جمعها بعد إالّ حٌثامتازتتنجح لألدٌب، الخاصة التجربة االجتماعًوبٌن الواقع

فالواقع التعرجوالتهشم، شدٌدة عبرمرآة أحٌاًنا علٌه وتعلو الواقع، من تأخذ فّنٌة بلوحة

منأعمالالخٌال بخٌاله،وهًلٌستعمالً الكاتبالّروائًوٌلونها ٌتكئعلٌها خام مادة

للواق انعكاس هً ما بقدر فقط فًفقط ٌمكنان الضرورٌة وصفتها الرواٌة جوهر ع،

االرتباطبماهوواقعًمنجانب،وبماهوخٌالًمنجانبآخر.

ٌّونٌمٌلونإلىمعاٌشةفنٌةللواقعالجزائريعبرمجموعةمن معظمالكّتابالّروائ

فالّرواٌاتتعرضفٌهاأحوالالمجتمعالجزائريمننواحًعدٌدوومختلفةمثالً:كوص

وحشٌةاالستعمار،أووصفالقرٌةوعاداتأهلها...

هوموضوعً هوذاتًومنهاما كثٌرةمنهاماأسبابدفعناإلىاختٌارهذاالموضوع

ٌّةواالطالععلىرواٌاتعبدالحمٌدبن فقدكانترغبتناإلىحبقراءةالّرواٌةالجزائر

شكالٌةالتًجاءتكالتالً:منهوعبدهدوقةوأحدالهواجسالتًحركتنالمناقشةهذهاإل

جّسدبنهدوقةوكٌفأعماله؟وفٌماتجلىالواقعاالجتماعً؟أشهرالحمٌدبنهدوقة؟وما

الواقعالجزائريفًرواٌةالجازٌةوالدراوٌش؟.

 هذه على اإلشكالٌةولإلجابة التكوٌنً البنٌوي المنهج اتبعنا العواملقد أحد

ٌُتٌحهذاالمنهجإشكالٌةالموضوعٌةالتًتسا ٌّة،إذ عدللتقربمنموضوعالّرواٌةالجزائر

مقاربةالرواٌةبشكلعام،والرواٌةالجزائرٌةبشكلخاصوفقمنظورجدلًفّنً،ٌمكننا

ٌّةلعنوان منالتعّرفعلىالّرؤٌةالتًتطمحإلٌها،وعلىهذااألساسكانتالصٌاغةالنهائ

ٌّة''.المذّكرة''الواقعاال جتماعًمنخاللالّرواٌةالجزائر

عن البحث من تقتضً خطة وهً البحث، لهذا المنهجٌة الخطة تحدثت هنا ومن

 مكّوناتالواقعاالجتماعً،والذيٌتماثلمعالّرواٌةالجزائرٌةللوصولإلىتحدٌدتمظهر

ٌّة،بحٌثٌتكّونمنمقّدمةوٌلٌهاالفصلاأن ألولبعنواننبذةعنلرؤٌةالرواٌةالجزائر

،دراساته،وعالقتهبالفنأدبهعبدالحمٌدبنهدوقةوقدضّمحٌاةبنهدوقة،مؤلفاته،لغته،

القصصًوحضورالمرأةفًكتاباته.
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وتناولأما الجزائرٌة للرواٌة السوسٌولوجٌة الخلفٌة بعنوان كان فقد الثانً الفصل

اال عهد فً الجزائر فً االجتماعً الجزائرٌةالواقع والرواٌة االستقالل، وبعد ستعمار،

وصلتهابالواقعاالجتماعً.

ًٌّاتضمنرؤٌةالواقعاالجتماعًلرواٌةالجازٌة وأماالفصلالثالثفكانفصالًتطبٌق

الواقعاالجتماعًمنخاللالزمن ورؤٌة إلىتلخٌصالرواٌة، تطرقنا ولقد والدراوٌش،

كانفًالرواٌة،وأٌضامنخاللالشخصٌةفًالرواٌة.فًالرواٌة،ومنخاللالم

وفًالختامننهًهذاالبحثبخاتمةتحتويعلىجملةمنالنتائجواالستنتاجاتالتً

خاللمسارالبحث.توصلناإلٌها

بٌن ومن منها بحث أي ٌخلو ال اّنه معلوم هو فكما الصعوبات، ناحٌة من أما

فًقلةالمراجعحولحٌاةبنهدوقةورواٌةانجازهذاالبحثالصعوباتالتًواجهتهافً

المراجع ومنأهم منالمراجع، فًالعدٌد العلمٌة المادة تشابه وكذا والدراوٌش، الجازٌة

التًاعتمدتعلٌها،وأفادتنًمعلوماتهافًدراستًللموضوعنذكرمنالمصادر:

 عبدالحمٌدبنهدوقة''الجازٌةوالدراوٌش''. -

ومنالمراجعنذكر:

 واسٌنًاألعرج''اتجاهاتالرواٌةالعربٌةفًالجزائر''. -

 محمدمصاٌف''الرواٌةالعربٌةالجزائرٌةالحدٌثةبٌنالواقعٌةوااللتزام''. -

نهاٌةباإلضافة فً وال الدراسة، بموضوع تهتم أخرى مراجع على اطالعً إلى

المقدمةسوىتقدٌمالشكرالجزٌلوكلعباراتاالمتنانلألستاذالمشرف''لحسنرضوان''

الذيأشرفعلىهذهالمذكرةوالتًبعونهللاوفضلهخرجتعلىهذهالشاكلة.

 هوالمستعان.وفًاألخٌرنرجومنهللاالتوفٌقوالسداد،و
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I – ٌة:ـدوقـن هـا بـبٌوغراف 

م(. صاحب أول رواٌة 5001أكتوبر  95 -م5091جانفً  90عبد الحمٌد بن هدوقة ) 

م، ِتسع سنوات بعد 5095فً سنة  جزابرٌة مكتوبة باللغة العربٌة، رٌح الجنوب التً نشرت

الجزابر، ٌعّد من أشهر األدباء الجزابرٌٌن، له عدة رواٌات وقصص قصٌرة، كما  استقالل

 .ago by amisأسابٌع  4سنتان  Submittedشغل العدٌد من المناصب 

نشأ عبد الحمٌد بن هدوقة فً عابلة اشتهرت بالعلم فً كامل المنطقة، حٌث كان والده  

غرب َفقًٌها وُمعلًما، درس القرآن وأصول الذي تلقى العلم فً جامعة القروٌٌن بفاس بالم

الفكر والفقه واألدب واللغة فً مختلف منطقة قرى المنطقة بٌن برج بوعرٌرٌج والمسٌلة 

 وغٌرها.

ٌقول عبد الحمٌد بن هدوقة ان طفولة الجزابرٌٌن الذٌن ُولدوا بٌن الحربٌن العالمٌٌن  

ٌّزها واقع مؤلم وٌطبعها الب ؤس والتعاسة، خصوًصا فً األرٌاف، ''كانت طفولة صعبة ٌم

ا  ًٌّ غٌر أّنه ٌعتبر نفسه أسعد حظ مقارنة بنظرابه اآلخرٌن ألّنه نشأ فً عابلة مثقّفة نسب

مقارنة بالوضع الّسابد فً تلك الفترة وكان ألبٌه تكوًٌنا ٌشابه تكوٌن أعضاء جمعٌة العلماء 

 .المسلمٌن وإن لم ٌنتسب إلٌها''

هدوقة بالمدرسة الفرنسٌة الموجودة فً المنصورة، وباإلضافة خالل صباه التحق بن  

لٌلة ولٌلة  ألفإلى تمدرسه كان ٌحفظ القرآن الكرٌم وأصول الفقه باإلضافة إلى قصص 

بن مالك وغٌرها من الكتب وألفٌةوسٌرة بنً 
1

 . 

لٌلة ولٌلة وسٌرة بنً هالل وألفٌة بن مالك وغٌرها من  ألفباإلضافة إلى قصص  

 ب.الكت

II – ٌدي:ـاعـنه القـتكو
2 

كما ٌعتبر عبد الحمٌد بن هدوقة نفسه محظوًظا ألنه نشأ فً وسط الكتب إذ ٌقول إنه  

ة عن األجداد، تزخر بدأ ٌحبو مع الكتب، حٌث كانت تملك عابلته مكتبة ضخمة متوارث

                                         
ٌّة، دار النهضة للنشر، ]د.ط[،  ،9999عبد العزٌز بوباكٌر، األدب الجزابري فً مرآة استشراق 1  

.15ص  

.19، ص5011عبد الحمٌد بن هدوقة، الجازٌة والدراوٌش، المؤسسة الوطنٌة للكتاب، الجزابر،   2  
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وكتب أخرى قٌمة جًدا ال تثمن بثمن كونها مخطوطات كتبت على الورق  بأمهات الكتب،

الشاطبً الذي كان مشهوراً باألندلس نسبة إلى مدٌنة شاطبة األندلسٌة التً كانت مشهورة 

بصناعة الورق، كما كانت تتضمن مخطوطات تعود إلى القرن الخامس عشر والسادس 

هو فً النحو  منها فً القراءات ومنها ماعشر والسابع عشر، منها فً الفقه واألصول و

هو فً التارٌخ وعلم الفلك وفن الزراعة والصٌدلة ورسابل  والصرف والبالغة ومنها ما

أمراء األندلس التً سٌحرقها االستعمار الفرنسً خالل الثورة التحرٌرٌة بعدما جعلت قرٌة 

 الحمراء منطقة محّرمة وتّم تهجٌر جمٌع سكانها من دٌارهم.

وفٌما ٌخص أولى مطالعاته للكتب عندما كان صغًٌرا، ٌحكً عبد الحمٌد بن هدوقة أن  

كانت تنسج الزرابً، وكان أبوه ٌجلس فً زاوٌة البٌت بٌنما هو ٌقرأ القصص على أّمه  أمه

اقدي فً اللٌل ساهرٌن على قندٌل البترول، حٌث كان ٌقرأ قصص عنترة وقصص الو

وبعض قصص من ألف لٌلة ولٌلة التً كانت الجزء األهم  وقصص إفرٌقٌا والشام وغٌرها،

التً ٌختارها له أبوه، وحٌنما تسأله أمه عن معنى جملة أو كلمة لم تفهمها، أحٌاًنا كان ٌرد 

ا الخطأعلٌها بالخطأ فٌقوم والده بتصحٌح  ًٌ ا أو لغو ًٌ سواء كان معنو
1
. 

لحمٌد بن هدوقة على والده كتب فوالده، إذا كان بمثابة مدرسته األولى، إذ قرأ عبد ا 

األجرومٌة فً أصول النحو وشذوذ الذهب فً النحو وألٌفة بن مالك فً النحو وشرح 

البٌضاء فً  ذلك كتب ابن عاشر فً الفقه والدرةالماكودي وشرح بن عقٌل فً النحو وقرأ ك

 الذي كان مشهورا فً القرى إسحاقالفقه والحساب واألخضرٌة فً الفقه وخلٌل بن 

 الجزابرٌة وغٌرها من الكتب.

ٌقول عبد الحمٌد بن هدوقة فً حوار مع الكاتب التونسً، بن جمعة بوشوشة فً كتابه  

ٌّنة ومثقفة إسالمٌةالرواٌة الجزابرٌة العربٌة ''تربٌت فً أسرة عربٌة  متد
2

، وزاولت أغلب 

كان حافزي على  دراستً فً الفنون األدبٌة التقلٌدٌة والعلوم الشرعٌة على والدي الذي

التحصٌل والعلم''. أما بخصوص التحاقه بالمدرسة الفرنسٌة الموجودة بالمنصورة، ٌقول أن 

 ذلك كان إرغاًما من أخواله إذ أباه كان نفوًرا من تعلٌم ابنه الفرنسٌة.

                                         
.11-19المصدر السابق، ص  1 

.11المصدر السابق، ص  2  
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أخواله وهم من العابالت المشهورة فً المنطقة أًٌضا، إذ ٌقول:''إّننً التحقت بالمدرسة  

ٌّة حتى نهاٌتها، ولكن والدي لم  ٌّة بالمنصورة فتابعت دروس تعلٌمها باللغة الفرنس االبتداب

ا على التحاقً بهذه  ًٌ أرغمنً على دخولها أخوالً، وبعدها انتسبت  المدرسة التًٌكن راض

 درسة الكتانٌة بقسنطٌنة وإرضاء لوالدي قصدت الزٌتونة بتونس...''.إلى الم

 التحاق عبد الحمٌد بن هدوقة بجامع الكتانٌة بقسنطٌنة:   -

م، خالل الحرب العالمٌة الثانٌة، التحق بمعهد الكتانٌة التابع لحزب 5049فً سنة  

 الشعب، وِسنُّه ال ٌتجاوز الخامسة عشرة.

لقد كان فً قسنطٌنة معهدٌن مشهورٌن خالل األربعٌنات من القرن العشرٌن، وهما  

معهدٌن بادٌس التابع لجمعٌة العلماء المسلمٌن ومعهد الكتانٌة التابع لحزب الشعب، هناك 

حركة انتصار الحرٌات الدٌمقراطٌة أوكان االحتكاك بمناضلً حزب الشعب 
1
. 

 سفره إلى مرسٌلٌا بفرنسا:  -

م، التً ضربت منطقة الشرق الجزابري، 5041ماي  91شهر واحد من أحداث بعد  

م بالتحدٌد عند 5041شّد عبد الحمٌد بن هدوقة الرحال إلى مرسٌلٌا، حٌث وصل فً جوان 

أحد أقربابه الذي كان تاجًرا دخل إلى معهد التكوٌن فً تحوٌل المواد البالستٌكٌة ونال دبلوم 

المواد البالستٌكٌة. ولمدة ثالث سنوات كان له احتكاك بالواقع  قبل أن ٌلتحق بمصنع لتحوٌل

المرٌر للمهاجرٌن الجزابرٌٌن الذٌن كانوا فً فرنسا طلبا للقمة العٌش فً مصانع رونو 

وسٌتٌراون، ذلك الواقع الذي سٌنقله من بعد فً ''الكاتب وقصص أخرى''
2
. 

 

 

 

 بجامع الزٌتونة بتونس: االلتحاق  -

                                         
.11المصدر السابق، ص  1  

2 Simom Gikamdi . Encylopedia of afrikan. Literature. Taylor Fancais. (Qader.  
Nasrin(2002.ISBN . 978041523193)2012. P648 . 
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م، فبعد عودته من فرنسا 5040حمٌد بن هدوقة بجامع الزٌتونة فً سنة التحق عبد ال 

كان قد وجد ابن عمه المسعود بن هدوقة طالًبا من طلبة الزٌتونة ونجح فً تسجٌل نفسه 

 .5040هناك سنة 

الزٌتونٌٌن من بٌنهم عثمان كعاك ومحمد الفاضل بن  األساتذةوتتلمذ على عدٌد من  

عاشور ومحمد الصالح ولحبٌب بن خوجة فصار الّشاعر المشهور وغٌرهم من األساتذة 

وإلى جانب دراسته بجامعة الزٌتونة، التحق عبد  اإلسالمٌةالممتازٌن فً الثقافة العربٌة 

 سنوات. وأربعه هناك الحمٌد بن هدوقة بمعهد التمثٌل العربً حٌث زاول دراست

من جامعة الزٌتونة وشهادة  األدبوخالل دراسته فً تونس نال الشهادة العالمٌة فً  

التمثٌل العربً من معهد فنون الدراما فً تونس
1
. 

III – :بن هدوقة والثورة الجزائرٌة 

ا بارًزا فً الحركة   ًٌ إلى جانب دراسته، كان لعبد الحمٌد بن هدوقة نشاًطا سٌاس

ٌّة بالزٌتونة حٌث ترأس جمعٌة الطلبة الجزابرٌٌن بتونس رفقة علً كافً كممثلٌن الطالب

 لحركة انتصار الحرٌات الدٌمقراطٌة.

م، ألقً علٌه القبض من قبل السلطات االستعمارٌة بتونس، 5019جانفً  51وفً سنة  

 .تمّكن من الفرار والعودة إلى الجزابر غٌر أنه

الكتانٌة بقسنطٌنة، وغداة اندالع الثورة التحرٌرٌة، وفً هناك زاول التدرٌس بمعهد  

عتقله، فهرب إلى  جاءتهم، 5011نوفمبر  91 ٌَ معلومات مفادها ان البولٌس االستعماري َس

 قرٌته الحمراء قبل أن ٌرحل إلى فرنسا مرة ثانٌة.

 إلى 5011فً فرنسا اشتغل فً معمل البالستٌك، كما دخل فً تربص من سنة  

 

والتلفزة الفرنسٌة عمل كمخرج إذاعً، كما كتب عدة تمثٌلً للبً، بً،  اإلذاعةفً  م5011 

سً
2
.  

                                         
 1 Benjamin Stora (2004). Algeria. 1830- 2000 : Ashort history cornll. University 
Press ISBN 9780801489167.  

2 994، ص5001، فً األدب الجزابري الحدٌث، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزابر، عمر بن قٌنة 
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 العودة إلى تونس:   -

التونسٌة تحت  اإلذاعةم، عاد مرة ثانٌة إلى تونس حٌث تعاقد مع 5011فً سنة  

عدٌد البرامج  بإنتاجإشراف جبهة التحرٌر الوطنً التً قامت بتهرٌبه من فرنسا وقام 

اإلذاعٌة أهمها برنامج ''ألوان'' الثقافً، للتعرف باألدب المغاربً سواء المكتوب بالعربٌة 

إلى برنامج خاص باألطفال تحت عنوان ''جنة األطفال'' باإلضافة  باإلضافةأو بالفرنسٌة، 

 إلى تمثٌلٌات إذاعٌة أسبوعٌة تمزج بٌن البولٌسً واالجتماعً.

اإلذاعٌة نالت الشهرة واسعة حٌث كانت تصل عبد الحمٌد بن هدوقة تلك المسرحٌات  

 باإلذاعةرسالة أسبوعٌا من قبل مستمعً اإلذاعة التونسٌة وحٌنما كان  1999ما ٌصل 

 تمثٌلٌة تتعلق بالثورة التحرٌرٌة وبالجزابر. 19التونسٌة ما ٌزٌد عن 

وزارة األخبار التابعة للحكومة كما أشرف عبد الحمٌد بن هدوقة بعد تكلٌفه من قبل  

الجزابرٌة المؤقتة، على إخراج ''صوت الجزابر'' الذي كان ٌبث لمدة ربع ساعة مرتٌن فً 

األسبوع قبل أن ٌتم االتفاق بٌن الحكومة الجزابرٌة المؤقتة والحكومة التونسٌة لٌصبح 

ا لمدة ساعة. ًٌ  برنامجا ٌوم

لجزابر'' العربً سعدون ولمٌن بشٌشً وكان من بٌن من كانوا ٌنشطون ''صوت ا  

سكندر الذي  نومحمد بوزٌدي ومصطفى كاتب الذي كان ٌعنً بالركن المسرحً ونور الدٌ

 ٌعنً بالجانب العمالً.

 بعد االستقالل:  -

بعد ثالثة أشهر من نٌل الجزابر استقاللها، ٌقرر عبد الحمٌد بن هدوقة العودة إلى  

 باإلذاعةم. لٌلتحق مباشرة 5019العاصمة فً أكتوبر  الجزابر حٌث حط رحاله بالجزابر

والتلفزٌون الجزابري وٌقوم بتأسٌس الفرقة الفنٌة التابعة لإلذاعة والتلفزٌون الجزابري التً 

كانت تضم أغلب الممثلٌن والفنانٌن الجزابرٌٌن، قبل أن ٌتقلد عدد من المناصب فً 

 ناطقة باللغة األمازٌغٌة.المؤسسة منها مدٌر للقناة األولى والثانٌة ال
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م ٌتنخب ضمن أعضاء اللجنة المدٌرة المنبثقة عن المؤتمر 5009سبتمبر  50فً  

الخامس التحاد الكتاب الجزابرٌٌن كما انتخب أمًٌنا عاًما مساعًدا ورشٌد بوجدرة  أمٌن 

عام
1
. 

ا للمجلس األع  ًٌّ لى للثقافة تقلد منصب المدٌر العام للمؤسسة الوطنٌة للكتاب ثم ربٌس

قبل أن ٌعٌن عضًوا ونابب ربٌس المجلس االستشاري الوطنً من قبل الربٌس الراحل 

 محمد بوضٌاف.

بعد اغتٌال الربٌس محمد بوضٌاف، ٌصبح عبد الحمٌد بن هدوقة ربًٌسا للمجلس قبل  

ٌُقّدم استقالته فً   م.5001جوٌلٌة  91أن 

 أربعةال ألزمه الفراش لحوالً م، وبعد مقاومته لمرض عض5001أكتوبر  95وفً  

عاًما، تارًكا 95أشهر بمستشفى مصطفى باشا، ٌرحل عبد الحمٌد بن هدوقة عن عمر ٌناهز 

ا معتبًرا، ، ًٌ ا وفكر ًٌ ا وفن ًٌ  الكالسٌكٌٌن للجزابر. األدباءأحد  أصبحوراءه إرًثا ثقاف

IV – :بن هدوقة والكتابة األدبٌة 

طرٌح الفراش حٌث كان فً مرسٌلٌا ٌعمل م، لكن بعدما سقط 5015بدأت فً سنة  

 بالمصنع تحوٌل البالستٌك بدأ ٌفكر فعالً فً الكتابة والتألٌف.

ٌّة للبً بً سً وأو 5011م و5011وبٌن   م بدأ ٌؤلف تمثٌلٌات إذاعٌة باللغة العرب

 . ortfو BBCأرتً أف 

لجزابرٌة عندما كان فً تونس، ألّف عدة مقاالت للمجاهد، وبطلب من الحكومة ا 

المؤقتة ألّف كتاب ٌحمل عنوان )الجزابر بٌن األمس والٌوم( الذي صدر فً تونس فً سنة 

 م.5011

صٌة تحت عنوان الظالل الجزابرٌة صدرت فً م، ألف مجموعة قص5019وفً سنة  

 بٌوت عن دار النشر دار المكتبة الحٌة.

 القومٌة بتونس. م أٌضا، صدرت له األشعة السبعة عن الشارقة5019وفً سنة  

                                         
.991ص ، فً األدب الجزابري الحدٌث،عمر بن قٌنة  1  
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شعرٌة عن المؤسسة الوطنٌة للنشر  مجموعةم، تصدر الشاغرة، 5019فً سنة  

 والتوزٌع بالجزابر.

م، تصدر له أول رواٌة هً ''رٌح الجنوب'' عن المؤسسة الوطنٌة 5095فً سنة  

م من ِقبل مارسل بوا. 5091للنشر والتوزٌع بالجزابر والتً ستترجم إلى الفرنسٌة فً سنة 

لغة منها االسبانٌة واإلٌطالٌة واأللمانٌة والهولندٌة والروسٌة والصٌنٌة  99ثم إلى حوالً 

وعدة لغات أخرى
1
. 

دفاع عن الفدابٌٌن )دراسة مترجمة عن عمل قام به المحامً جاك فٌرجٌس( نشرت  

 م، وسلمت هذه الدراسة إلى منطقة التحرٌر الفلسطٌنٌة.5091فً بٌروت سنة 

م فً بٌروت عن دار األدب 5009ٌد )رواٌة( صدرت فً الجزابر سنة غدا ٌوم جد 

 م.5009سنة 

 عبد الحمٌد بن هدوقة: أدب  -

ٌقول عبد الحمٌد بن هدوقة عن أدبه: ''حاولت فٌما كتبته على تواضعه، أن أعالج نقاط  

التأزم الربٌسٌة فً الوضع الجزابري بصفة تدخل أكبر قدر من المستقبل فً الحاضر، 

تعد عن المضامٌن الجاهزة واألشكال النابعة من مراكز خارجٌة، اعتقاًدا منً بان وتب

االنطالق من المعطٌات التارٌخٌة المحلٌة لكل قطر عربً لو روعٌت فً أعمالنا األدبٌة 

ألرجعت لنا شًٌبا من الكرامة، وجنبتنا كثًٌرا من مزالق االستالب، فالثقافة العربٌة التً 

رمها الروحً ما ٌقرب من األلف سنة ال تستحق هذا الواقع الذي وضعها عاش العالم على ك

فٌه تخلفنا المادي والسٌاسً. إن هذه االهتمامات هً التً جعلتنً فً كل أعمالً األدبٌة 

أعمل على معالجة الواقع المتأزم والجوانب المظلمة فً حٌتنا االجتماعٌة مبتعدا بقدر 

 من إٌجابٌات''. عن االغتباط بما حققناه اإلمكان

أن آخذ من الواقع جزبٌات متأزمة أبنً منها واقًعا فنٌا ال  أحاولكما ٌقول أٌضا: '' 

 األساسٌةٌختلف عن الواقع المعٌش )...( أقوم بصٌاغة شخصٌات تألٌفٌة فأحدد ممٌزاتها 

مالمحها، بشرتها، طبقاتها. ثم أخص كل منها بجذاذة فنٌة  أتخٌل لباسها،رٌفٌة أو مدٌنٌة، 

                                         
،  9991احمد منعر، مالمح أدبٌة، دراسات فً الرواٌة الجزابرٌة، دار الساحل للنشر والتوزٌع،   1  

.11-19ص  
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أضمنها سلوكها، تعاملها وعوابدها. وبعدها أبحث عن نوع العالقات بٌن مختلف 

 أخلق الصراعات والروابط، ثم أقوم بخطة العمل الروابً''.الشخصٌات حتى تكون منطقٌة 

طٌب لعروسً مدٌر بالمعهد وفً دراسة تحلٌلٌة مطولة قام بها الناقد الجزابري ال 

الوحٌد من جٌله  الجزابريالعربً ببارٌس، قال إن عبد الحمٌد بن هدوقة قد ٌكون األدٌب 

الذي تناول المرأة بشجاعة دون نفاق. لم ٌكن ٌكتب لٌرضً أو لٌستجٌب لرغبات سٌاسٌة 

متفاوتة فً التفاؤل، بقدر ما كتب عن األوضاع الجزابرٌة من أعمق األعماق
1

اإلضافة ، فب

إلى كونه أحد المؤسسٌن للرواٌة العربٌة فً الجزابر، نراه ٌعالج موضوع المرأة دون لف 

أو دوران، فكتب عنها وعن جسدها فً رواٌته ''رٌح الجنوب'' التً أدخل فٌها المرأة 

 كإنسان له دوره الكامل ودخل كجسد''.

ل عمل إبداعً ادخل فٌه أحالم مستغانمً فتقول: ''إن رواٌة رٌح الجنوب هً أو أما 

 لها جسد شهوات إنسانٌة، وأنها عضو فعال فً المجتمع الجزابري''. -المرأة

وٌقول الناقد الفرنسً جان بول إٌفري إن عبد الحمٌد بن هدوقة جزابري حتى النخاع  

ألنه ٌعكس هموم الطبقات والشرابح االجتماعٌة وطموحاته عبر أعماله األدبٌة، شعًرا أو 

وضع المرأة فً المقام األول، ذلك أنها أهم مدرسة، فالمرأة احتلت المكانة التً  رواٌة،

 ٌجب أن تحتلها ال غٌر فً أعمال بن هدوقة.

وٌضٌف الطٌب لعروسً أن المتتبع والمالحظ للمشهد الثقافً والفكري الجزابري  

ا ٌنتقدان بٌن عبد الحمٌد بن هدوقة ومصطفى لشرف، فكالهمٌستخلص العوامل المشتركة 

السلطة من داخل الساحة دون انتهازٌة ودون تملق للسلطان، ولعبد الحمٌد بن هدوقة موقف 

ٌفكر من داخل السلطة الجزابرٌة ''وهً لم  دابماواضح من المثقف الجزابري الذي كان 

تكن تقٌم له أي وزن له ألنها لٌست مثقفة وألنها ال تقرأ والقاعدة القاربة لم تكن تشكل لها 

فً جزابر السبعٌنٌات )قضٌة التعرٌب( أي وزن'' ''فهم الحكام كان والزال السلطة 

والمسؤولٌة، والسلطة كانت دابًما أجنبٌة عن الثقافة''
2
. 

V –  :ببٌوغرافٌا بن هدوقة 

                                         
. 599، ص5011عبد الحمٌد بن هدوقة، الجازٌة والدراوٌش، المؤسسة الوطنٌة للكتاب، الجزابر،   1  
.595عبد الحمٌد بن هدوقة، الجازٌة والدراوٌش، المرجع السابق، ص   2  
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فً  نشأتهله مؤلفات شعرٌة ومسرحٌة وروابٌة عدٌدة ترجمت لعدة لغات، أكسبته  

 اإلذاعاتجسده فً عدة رواٌات تناولتها  األوساط الرٌفٌة معرفة واسعة بنفسٌة الفالحٌن. ما

 العربٌة.

الجزابر بٌن األمس والٌوم، دراسة نشرت تحمل اسم وزارة األخبار للحكومة   -

 م.5010الجزابرٌة المؤقتة سنة 

م5015ظالل الجزابر )مجموعة قصص( نشرت فً بٌروت عن دار الحٌاة سنة   -
1
. 

األشعة السبعة )مجموعة قصص( صدرت فً تونس عن الشركة القومٌة للتوزٌع  -

 م. 5019والنشر سنة 

األرواح الشاغرة )دٌوان شعر( صدر فً الجزابر عن الشركة الوطنٌة للنشر   -

 م.5019والتوزٌع سنة 

رٌح الجنوب )رواٌة( صدرت فً الجزابر عن الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع سنة   -

 م.5095

الوطنٌة  الشركةالكاتب وقصص أخرى )مجموعة قصص( صدرت فً الجزابر عن   -

 م. 5094للنشر والتوزٌع سنة 

)رواٌة( صدرت فً الجزابر عن الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع سنة  األمسنهاٌة   -

 م. 5091

ان الصبح )رواٌة( صدرت فً الجزابر عن الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع سنة ب  -

 م.5019

الجازٌة والدراوٌش )رواٌة( صدرت فً الجزابر عن الشركة الوطنٌة للنشر   -

 م.5011والتوزٌع سنة 

قصص من األدب العالمً )مجموعة قصص( ترجمها الكاتب واختارها من األدب   -

 م.5011عن الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع سنة العالمً، صدرت فً الجزابر 

                                         
.590المرجع نفسه، ص  1  
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باأللوان( صدرت فً الجزابر عن الشركة الوطنٌة  لألطفالالنسر والعقاب )قصة   -

 م.5011للنشر والتوزٌع سنة 

قصة فً اٌركوتسك )مسرحٌة سوفٌاتٌة مترجمة( صدرت فً الجزابر عن الشركة   -

م5011الوطنٌة للنشر والتوزٌع سنة 
1
. 

 حمٌد بن هدوقة:لغة عبد ال  -

لقد سبق أن تحدثنا عن واقعٌة األدٌب الملتزمة، وارتباطها بالمطهر العام لألدب  

الجزابري وواقعٌته، ونرى أنه من الضروري الحدٌث عن لغته وواقعٌته، ونرى أنه من 

 الضروري الحدٌث عن لغته فً ضوء ما سبق قوله.

أن ٌختار شخصٌاته من الطبقات الكادحة كما حرص على أن تعّبر  الكاتب آثرحٌث  

عن آمالها وطموحاتها العربٌة الفصحى وسٌلة الستنطاق شخصٌاته حتى وإن كنا نالحظ أن 

استخدامه للغة لم ٌكن مبتذالً سواء فً الحوار أو السرد إال نادًرا عندما تشتد العواطف 

نجده ٌستعمل العامٌة إال ما ندر بل أّنه ٌتجّنبها إال  الجٌاشة، وبخاصة على أٌام الثورة، وال

درجة التعسف فً بعض األحٌان فً بنٌة النص ولعل هذا ما ٌجعل بعض الدراسٌن 

وصف آلة ٌصنفون بعض قصصه ضمن االتجاه الرومانسً إلغراقه فً بعض األحٌان فً 

آنفا، وكما ٌشٌر إلٌه  المكان ومكان الشخصٌة، كما سبقت اإلشارة إلى ذلك لجزبٌاتالدقٌق 

الحال ال ٌملك بٌتا وال وطًنا  سٌاكان فً ٌوم ما ''هذا المقطع السردي على لسان الّروابً 

كان معه غٌره ممن جمعت بٌنهم التعاسة من أبناء شمال إفرٌقٌا تدخن، وجهود تصهر بالنار 

 رٌقٌا''.أنه تونسً من شمال إف وأمال تحترق، وطوال غربته الطوٌلة لم ٌنسق ٌوًما

وكما اهتم بلغة السرد بلغة المونولوج لما هذه اللغة من دور كبٌر فً تحدٌد داخلٌة  

الشخصٌة وسٌر أغوارها، ''عدت من الغربة ألعٌش غرًٌبا لو تزوجت بتونسٌة لوجدتها هنا 

ٌّتة، ولكننً عدت من الغربة ألعٌش فً الغربة''.  م

ر حدا من االتفاق حتى وإن كانت بعض وٌبلغه استعماله اللغة العربٌة فً الحوا 

القصص تشكو نقًصا فً هذا المجال إّما لطول الحوار فً القّصة أو لتمادٌه فً استعمال 

 اللغة القصصً المنتقاة بكثٌر من المبالغة.

                                         
. 519المرجع السابق، ص  1  



 الفصل األول                                                      نبذة عن حياة عبد الحميد بن هدوقت 
 

~ 14 ~ 

 

وأخًٌرا مهما فٌل عن عبد لحمٌد بن هدوقة الرجل المجاهد، األدٌب القاص، الروابً  

 ٌمكن أن ٌعطً الرجل حقّهالمسرحً السٌاسً، فإنه ال
1

الرجل بصفة عاّمة،  أعمال، إّن 

ٌِّراً ومْعلًما من معالم الحركة اإلبداعٌة  والقصة على وجه الخصوص، ستظل نبراًسا ن

الحادة، القدوة عندنا، وعند كل من كتب له أن ٌطلع على أعماله المترجمة إلى أقوال 

كثٌرون
2
. 

VI – :ًعبد الحمٌد بن هدوقة والفن القصص 

ٌعد عبد الحمٌد بن هدوقة احد المجددٌن فً مجال الفن القصصً، الطالعه على  

بأقطاب األدب العالمً والعربً، ولثقافته المزدوجة  وتأثرهالروابع العالمٌة فً هذا المجال، 

الرتباطه لواقعٌٌن ن ضمن قابمة الكتاب اباللغتٌن العربٌة والفرنسٌة، وٌصنفه الدارسو

بقضاٌا وطنه وأمته، وهذا تطور نوعً لدى األدٌب من الشدٌد فً كل أعماله اإلبداعٌة 

المعقد للجماعة الفقٌرة، التً التزم  اإلنسانًمعالجة للحالة الفردٌة إلى تركٌبته الوضع 

 بمشكالتها، وهذه التركٌبة بحد ذاتها موضوع اعتبار وتقدٌر زٌادة عن امتالك القصة

لموضوعها ضمن رؤٌة إنسانٌة صرٌحة
3
. 

على الموضوع، ٌستشٌر فً المتلقً خبرته، وٌستعرضه ضمن  إلحاحهوحرصه، بل  

مدارك التارٌخ، أي مباشرة غاٌة القصة القصٌرة إزاء ما ٌدور فً الواقع ضماًنا لحقٌق 

بر واللجوء إلى ما ٌسعق الموضوع عوظٌفتها، وفً ذلك خروًجا عن زمن القصة نفسه 

 تراكم الهموم والشواق الساخنة فً من ٌكتب عنهم.

العام لألدب الجزابري  االتجاهوال ٌمكن أن نفهم أسباب هذا التوجه إال من خالل فعم  

حٌث اعتمدت الواقعٌة مذهًبا  –وخالل الفترة التً عاشها األدٌب  -بمراحله المختلفة 

ا أطر األدب الجزابري  ًٌ إن أنضج ما كتب عن الثورة جسدته  -طوللمالحظة فق–واتجاًها فن

مرحلة ما بعد الثورة أي مرحلة االستقالل
4
. 

                                         
.511، ص5019المعارف، القاهرة، طبعة دار عبد العظٌم القط، ٌوسف إدرٌس والفن القصصً،   1  
.511المرجع السابق، ص  2 

. 5019ظالل جزابرٌة، مجموعة قصصٌة، بٌروت،   3  
.11، ص5011عبد هللا الركبً، القصة الجزابرٌة القصٌرة، المؤسسة الوطنٌة للكتاب، الجزابر،   4 
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وقد حاول األدٌب عبد الحمٌد استقطاب الواقع الجزابري بكل ما ٌعج به من متغٌرات  

، واقتصادٌة( من ناحٌة، ومواكبة األدب العربً من ناحٌة ثقافٌة)اجتماعٌة، سٌاسٌة، 

ذلك التخلف الذي ٌعانٌه األدب الجزابري فً مجال القصة  أخرى، فقد كان ٌحز فً نفسه

ُحُز فً قلبه ما  ٌَ ٌعانٌه الشعب الجزابري، من والرواٌة والمسرح، بنفسه المستوى الذي كان 

االستعمار، كما كان لبعده عن الدٌار أثره الكبٌر، فابدع قصًصا كثٌرة فً هذا  وٌالت

المؤلمة التً كان ٌجتازها اشتقاؤه بالبلد الشقٌق تونس،  األحداثالمجال، كما واكب بقلمه 

ٌقول األدٌب ''لقد عشت هذه األحداث من الداخل كما عاشها الشعب التونسً وأحسست بها 

 كما أحّسها رجل الشعب البسٌط باعتبارها قضٌة تحرٌر قبل كل شًء، وعاٌشت رد الفعل

آالم ومحن، وهو ٌخوض حرب فً أوساط الشعب الجزابري من عذاب و أحدثتهاالتً 

التحرٌر...فجمع قصص تعالج مواضٌع جزابرٌة وتونسٌة فً مجموعة واحدة لكتاب 

ٌعّبر بالدرجة األولى على أن وحدة العروبة، سواء  فإنماجزابري إذن، إذن عبَّر عن شًء 

أو مستوى الوطن العربً الكامل، هً أمر مصٌري اإلقلٌمًعلى المستوى 
1
. 

قصصٌة كثٌرة هناك، حٌث رأت النور ثانً مجموعة قصصٌة،  عماالأونشٌر بذلك  

م، سبقتها 5019طبعها بالجزابر المستقلة سنة  أعٌدم، حٌث 5015األشعة السبعة سنة 

م، ثم المجموعة الثالثة 5019مجموعة ظالل جزابرٌة، والتً طبعت ونشرت بٌروت سنة 

م5099''الكتاب وقصص أخرى'' سنة 
2
. 

ا وبذلك ٌكمن األ  ًٌ دٌب وبعض رفقابه فً الدرب واآلالم وقد قّدموا لألدباء دعما معنو

ا عند هذا الموضوع البٌوغرافً. ًٌ   وفن

VII– :حضور المرأة فً كتابات ابن هدوقة 

إن ما نالحظه فً كتابات هذا الروابً هو سٌطرة وكثافة حضور المرأة، حٌث أراد  

مختلفة فً مضامٌنها االجتماعٌة والفكرٌة الكاتب خالل هذا الحضور أن ٌرمً إلى أبعاد 

 والحضارٌة.

                                         
.11المرجع السابق، ص  1  
.11، ص5091، 9رشاد رشدي، فن القصة القصٌرة، دار العودة، بٌروت، ط  2 
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لرواٌات ''رٌح الجنوب'' و''الجازٌة والدراوٌش'' و''ثان الصبح'' قد تبقى  فالقارئ 

 صورة نفٌسة و''رحمة'' و''دلٌلة'' و''الجازٌة'' وغٌرهن من النساء. القارئعالقة فً ذهنٌة 

هو موضوع شابك فً المجتمع كمجتمعنا  ةالمرأموضوع  البداٌة أنهذا وان اعتقد منذ  

اإلسالمًالعربً 
1

 التارٌخقضٌة إدماج المرأة فً حركة  التً تطرحها، فالمشاكل 

ٌقدم لنا جمٌع الحلول،  أنوصٌرورة المجتمع لٌست بالهٌبة، علًما بأننا ال ننتظر من األدٌب 

بقدر ما ٌقدم لنا مواقف وتجلٌات قد فتح لنا الطرٌق لفهم هذا العام الخصب فهًما صحًٌحا، 

ة وواقع مؤلم تعٌشه المرأة بكل  ٌَ هكذا استطاع ''ابن هدوقة'' أن ٌضعنا أمام وضعٌة ُمَتَزد

 مرارة، وهذا الواقع ترفضه المرأة وترٌد تجاوزه وتغٌٌره دون جدوى.

النمطً  النموذجن هدوقة'' تنحو نحو رؤٌة تصاعدٌة، إوالنماذج التً ٌقدمها 'ابن  

الساذج ''نفٌسة'' فً ''رٌح الجنوب'' و''دلٌلة'' فً ''بان الصبح''، إلى النموذج الفنً 

المختلف األبعاد فً ''رحمة'' فً ''رٌح الجنوب'' أو ''الجازٌة'' فً ''الجازٌة  األسطوري

والدراوٌش''
2
. 

لقد قّدم ابن هدوقة ''نفٌسة'' ضمن رؤٌة ثابرة، ولقد جاءت المسوغات الفكرٌة  

والجمالٌة التً رسمت هذه الشخصٌة محاولة تكرٌس الفكر الثوري التحرٌري لهذه المرأة 

السجٌنة فً أغالل التقالٌد واألعراف، أما الجازٌة فكانت الحلم الذي ٌمنح القرٌة حالة 

سٌطرة القٌم الغٌبٌة فً توجٌه العالقات االجتماعٌة ''الجازٌة'' إّنها تجسٌد لأسطورٌة، 

ٌستمدها ''ابن هدوقة'' من التراث الشعبً وهً المرأة األسطورٌة المرأة الّرمز، الجازٌة 

الجباٌلً البنه وهو ٌرغبه  األخضرهً الٌنبوع المتدفق فً حٌاة أهل القرٌة، وهً كما قال 

 فتاة هً الحٌاة من دخلت داره فاض خٌره وعال نجمه''. فً الزواج منها ''الجازٌة لٌست

بها ''ابن هدوقة'' أن تغٌر الواقع، فً فتراتها هً  أرادلكن الجازٌة الرمز الفنً  

''البن هدوقة'' جاءت  األدبٌةاألخرى تقع حبٌسة الواقع، إّن فكرة حضور المرأة فً الكتابات 

ن تناولها ٌقوم على دعامة اجتماعٌة، برؤٌة حضارٌة متعددة الجوانب واألهداف، أل

 وأخالقٌة، وفكرٌة، وغٌرها.

                                         
مصطفى األشرف، الجزابر األمة والمجتمع، ترجمة حنفً بن عٌسى، المؤسسة الوطنٌة للكتاب،   1 

.451، ص5011  

.451المرجع السابق، ص  2  
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وإن هذه الوقفة المتواضعة لحضور المرأة فً كتابات عبد الحمٌد بن هدوقة ترٌد أن  

تضع ٌدها على جوهر قضٌة كثًٌرا ما تناولها األدباء سواء كان ذلك فً الشعر أو القصة 

النادر ان ٌخلو عمل إبداعً دون ذكر المرأةالقصٌرة، أو ''الرواٌة'' وأّنه لَِمَن 
1
. 

التً خرجت بها من حواري الدابم والمثمر مع كتابات ''ابن  تلك بعض االنطباعات 

الحس الرومانسً الذي ٌقوم على الصور الشفافة واألسالٌب  هدوقة'' التً لمست فٌها البداٌة

األشعة السبعة أو األرواح الجٌاشة، كما نجدها فً ظالل جزابرٌة و والعواطفالمتدفقة 

 الشاعرة.

ثم انتهٌت به إلى االتجاه الواقعً الذي ٌحاول صٌاغة الحٌاة صٌاغة جدٌدة مع التوغل  

، ألّن الكلمة المستمدة من الموروث الشعبً تعطً للنص أغوارهفً أعماق المجتمع وسبر 

ا متنوع األبعاد، وذلك ترفع األعم ًٌ ا، وحضار ًٌ ا وجمال ًٌ التً تتناول  اإلبداعٌةال بعًدا فكر

واألصٌل، وفً هذا النوع نجد فٌه الحوار الداخلً الذي  الرفٌعالمرأة إلى المستوى الفنً 

 ٌستنطق الذاكرة، وٌفجر األسبلة فً األعماق.

هكذا استطاع ابن هدوقة بحاسته الفنٌة المبدعة أن ٌرسم مختلف الشخصٌات النسوٌة  

ناء الخارجً والبناء الداخلً الشخصٌة، وتبقى قضٌة ببراعة ودقة ضمن تكامل بٌن الب

 المرأة زاوٌة متعددة األبعاد ٌطل من خاللها الروابً على الواقع المعٌشً.

المواضٌع الخاصة بالمرأة تجمع بٌن عفوٌة البادٌة وصفاء الرٌف وعفوٌاته،  فجاءت 

فضاباتها المتعددةوبٌت نفتح المدٌنة وزحمها الثقافً المكثف وتركٌباتها المختلفة و
2
.        

    

 

       

  

          

                                         
ت الجامعٌة، الجزابر،روزلٌن لٌلى قرٌش، القضٌة الشعبٌة الجزابرٌة ذات األصل العربً، المطبوعا  1 

.19، ص5019  

.15المرجع السابق، ص  2  
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I. ار:ـن االستعمـر فً زمـفً الجزائ اعًـاالجتمواقع ـال 

بعد  أثرهاَهَزْت العالم فً الخمسٌنات أحداث ضخمة انطلقت من العالم العربً واْمَتدَّ 

إلى الدّول اإلفرٌقٌة وؼٌرها من بلدان العالم الثالث. فقد شهدت مصٌر َمْولِْد ثورة ذلك 

ْمِض على ذلك عامان حتى 2:63 ٌَ ٌّةم، وال  اندلعت الثورة الجزابر
1

، ومن الحقابق التً 

فً الخامس  الجزابرٌستطٌع أحد ُنْكَزاِنها، أّنه حٌن دخلت القوات الفرنسٌة الؽازٌة مدٌنة 

ٌّة قابمة، بدٌل أّن الؽزو المباشر جاء نتٌجة 2941جوٌلٌة سنة  م، كانت هنا دولة جزابر

ِقٌْم فً الجزابر آنذاك، السٌد دوفال بؤمر من اْفَتَعلَُه القنصل الفرنسً المُ  دبلوماسًخالؾ 

إلى حكومته، لتبرٌر الؽزو، وضربة المروحة المزعومة هً من الشهرة، بحٌث ال تحتاج 

أن ُنعٌَد رواٌتها فً هذا المقام، فكانت الجزابر دولة تملك كل مقومات األّمة من رقعة 

ٌّة محددة ومعروفة وحكم ذات سٌادة، ولؽة وطنٌة وثق . وحضارة متجّذرة عرٌقةافة جؽراف

فً التارٌخ، ودٌن ٌجتمع علٌه كل أهل البلد. وتارٌخ معروؾ ٌعتمد على مدى عشرٌن قرًنا 

على األقل.
2
  

وإلى جانب هذا، كان هناك تارٌخ مشترك ٌجمع كل الجزابرٌٌن فً تعلقهم الشدٌد  

الؽزاة والمحتلٌن اللذٌن َنَزلوا بالحرٌة وبرفضهم للهٌمنة األجنبٌة، وبكفاحهم الطوٌل ضد كّل 

 بؤرضهم، وأِلَْجِل ذلك أطلقوا على أنفسهم اسم األمازٌػ، أي األحرار.

وتؽٌٌر القادة والحكام فً فرنسا والجزابر على  االحتاللوبالّرؼم من طول فترة  

 االستعمارٌةالّسواء. ووقوع ثورات فً فرنسا، وخوض ؼمار حربٌن عالمٌٌن، فإّن السٌاسة 

االستعمار العاّمة،  بإستراتٌجٌةً الجزابر ظلّت تحافظ على ثوابت معٌنة ٌمكن لنا وصفها ف

ًَ ِمَل فقد عَ  الؽزاة منذ أن وطبت أقدامهم هذه األرض محاربة الشعب الجزابري بكل ما أُوِت

ٌّة التً تفقد كل وسابل المقاومة األخرى بدونها  من قّوة ماّدٌة، وعلى ضرب مقّوماته الّروح

ٌّة.أٌّ   ة أهّمٌة أو فاعل

                                           
.372، ص5، العدد 24، مجلة عالم الفكر، المجلد النجار أبوعطٌة   1  
ٌّة،أحمد منظور، األدب الجزابري باللسان الفرنسً نشؤته تطوره وقضاٌاه، د  ٌوان المطبوعات الجامع 2 

.32، ص5ط ،3118  
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ٌّة(، تقوم  إستراتٌجٌةوقد قامت   ٌّة )روح االستعمار أساسا على حرب إبادة ماّدٌة ومعنو

فً جانبها الماّدي على:
1

 

 أّوال: جرائم االستعمار بحق الشعب الجزائري:

أحسن عن طرٌق حرب مباشرة شاملة ال هواة فٌها، بجٌوش جرارة، منظمة ومدّربة  

ْضِرُم نٌرانها جنود مرتزقة، تدرٌب ومسلّ  ٌَ حة أفضل تْسلٌح، ٌقودها ضّباط محترفون، و

الشاملة ضد الّشعب  اإلبادةِمَهُنُهْم القتل، وكانت اإلجراءات العملٌة األولى فً مخطط حرب 

على كل  االستٌالءالجزابري تتمّثل فً مواصلة الؽزو، وتوزٌع رقعة الحرب من أجل 

ٌّة ؼْرًبا فً اّتجاه وهران ومعسكر وتلمسان، والجنوب الؽربً عموًما،  المناطق الجزابر

 .واألؼواتوشرًقا نحو بجاٌة وقسنطٌنة وعنابة، وجنوًبا نحو بسكرة وبوسعادة 

، وتجّردت لؤلهالًوقد استعملت فً هذه الحرب كّل وسابل الّدمار والتقتٌل الجماعً  

ٌّة ٌّم اإلنسان وتفنن ضّباط الجٌش الفرنسً فً وضع  الحمالت العسكّرٌة من كل األخالق والق

مخططات الموت واختراع وسابل اإلبادة.
2

   

ٌّون ضّد الشعب الجزابري   ولو حاولنا أن نّتبع تفاصٌل حرب اإلبادة التً شّنها الفرنس

طوال فترة احتاللهم للبلد، لسقنا عشرات األمثلة على ذلك. ولكن نخشى أن نخرج بذلك عن 

فً هذا البحث: ؼٌر أّنه من الضروري اإلشارة إلى المجازر  ألنفسناها الحدود التً رَسْمَنا

ا، وتعدُّ تلك  ًٌّ ٌٌّن فً تارٌخٌن قرٌبٌن إلٌنا زمن الّرهٌبة التً ارتكبوها فً حق الجزابر

ٌّة االستعمار فً الجزابر، وعلى ما كان علٌه من استعداد دابم  المجازر أكبر دلٌل على وحش

ٌٌّن. ونعنً ما حدث فً مظاهرات الثاّمن من ماٌو لممارسة سٌاسة اإلبادة  ضّد الجزابر

م، ففً األولى 2:73م و2:65م. وما حدث فً ثورة التحرٌر الكبرى بٌن سنتً 2:65

سقط برصاص الجنود الفرنسٌٌن ما ال ٌقلُّ عن خمسة وأربعٌن ألؾ قتٌل وكان ذنبهم الوحٌد 

ْحُكْم علٌهم من أجله هو أنّ  ٌَ هم حملوا العلم الجزابري، وانشدوا األناشٌد َجَعَل االستعمار 

ٌّة فقد دَفَع  ٌّة، وعبروا فً شعاراتهم عن تطلّعهم إلى الحّرٌة والعدالة. أّما فً الثاّن الوطن

ٌّة َثَمًنا باهًضا فاق الملٌون ونصؾ الملٌون من  ٌّون على ٌد القّوات االستعمار الجزابر

                                           
.32المرجع نفسه، ص   1  
 2 .43أحمد منظور، األدب الجزابري باللسان الفرنسً نشؤته تطوره وقضاٌاه، ص 
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ٌّة األرواح ناهٌك عّما َخلََفْتُه تلك الحرب  ٌّة من آالم وجروح نفس ٌّة اإلبادة الجماع وجسم

ٌٌّن، وما أَْحَدَثْتُه من خراٍب ودماٍر ما تزال آثاره مابلة للعٌان حتى الٌوم.  لمالٌٌن الجزابر

ا: االستٌالء على األرض وتعمٌرها بالعنصر األوروّبً: ٌّ  ثان

للجزابر فكاهن الؽرض هو سبَق لنا أن بٌّنا النواٌا المبٌتة من احتالل الفرنسٌٌن  

ٌّة ال ، ثم إلحاق كل شمألوروباتابعة  احتالل الجزابر فً مرحلة أولى، وجعلها أرضاً مسٌح

بتنصٌر أهلها بالقّوة، إّما باضطهادهم  -كما كانوا ٌرؼبون -إفرٌقٌا بها فً مرحلة تالٌة، 

وإبادتهم وإّما بطردهم ؼلى الّصحراء أو تهجٌرهم.
1
  

فقد كان ٌشّكل أولى  على األرض وتعمٌرها بالعنصر األوروبًٌالء االست آما 

ٌّة مسّخرة أساًسا لخدمة هذا الهدؾ. عبر  ٌّة الؽزو، وكانت القّوة العسكر األولوٌات فً عمل

ٌٌّن، وفً مقّدمة منهم  عن ذلك منذ السنوات األولى لالحتالل العدٌد من القادة العسكر

جمًعا من المعّمرٌن  ٌخاطبعنً بكّل وضوح وهو الجنرال ''كلوزٌل'' الذي ترجم هذا الم

ٌّة  ٌّة التً تحت إمرتً، ما هً إالّ هً وسٌلة ثانو األوابل، حٌن قال: ''إّن هذه القّوة العسكر

األوروّبٌة فقط''. الهجرةوذلك ألّنه ال ٌمكن أن نؽرس العروق هنا إالّ بواسطة 
2
  

ا وتٌرة الهجرة األوروبٌة إلى وقد عرفت حركة االستٌطان فترات نشطة ارتفعت فٌه 

ٌّما فً الفترات التً كانت تعقب االضطرابات السٌاسٌة   أوالثورات  أوالجزابر، ال س

ٌّتهم على اآلخر،   لالستٌالءالحروب، إذ َتواَصل مخّطط التوّسع على أٌدٌهم وَتَفَتَحْت شه

ٌّة التً تحّولت  إلى أداة قمع طٌعة فً على المزٌد من األراضً، تْسِنُدُهْم القّوة العسكر

فً مقّدمتها قانون ''فارنً'' سنة  ٌؤتً، وجملة من القوانٌن التً ًفَصلَْت على مقاسهم، أٌدٌهم

ٌّة، وهّكذا استمّر مخطط االستٌالء على األراضً 2:84 ٌّة الجماع م المتعلّق بإلؽاء الملك

ٌّة ٌٌّن من أراضٌهم بشّتى الطرق واألسالٌب ا الفالح ٌّة، وقد أّدى وتجرٌد الجزابر لقهر

ٌٌّن، على المدى الطوٌل إلى نتابج  ٌّة من الجزابر ٌّة والؽاب مخطط انتزاع األراضً الفالح

خطٌرة انعكست على حٌاة الّناس على كل المستوٌات وتحت هذه الّظروؾ المهلكة تراجع 

                                           
. 54، صاألدب الجزابري باللسان الفرنسًأحمد منظور،  المرجع السابق،  1  
.38المرجع نفسه، ص  2 
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م إلى أقل من النصؾ أي إلى ملٌونٌن ومابة وخمسة 2983عدد سّكان الجزابر فً سنة 

رٌن ألؾ نسمة.وعش
1
      

ٌّة، كؽٌرها من المراحل أنوَتْجُدُر اإلشارة هاهنا، إلى   . وقد هذه المرحلة التارٌخ

ٌّات الفترة فً ذاتها. ورّبما ألّنه كان األقرب  أفرزت أدًبا، حمل فً داخله كّل خصوص

ُر من ٌجّسد إللهاب ٌْ هذه المرحلة األمٌر عبد القادر  حماسة الجماهٌر لردع المستعمر وَخ

لى جانب شعراء وزجالٌن شعبٌن، وانقرضت أسماإهم كلّها تقرًٌبا مع جملة الّرصٌد إ

ٌّة لَْم َتصرح  ٌّة، فالّسلطات الفرنس ٌّة الجزابر الفكري الذي أضاعه االستعمار إلتالؾ الشخص

ٌّة مس نحن >>م على لسان أحد وزرابها : 2969هباء سنة  ٌّة ٌجب فً حضرة قوم لّحة وح

 .<< الكلًّ اإلدماجإطفاإها عن طرٌق 

ٌّز الوجود   صؽٌرة  انتفاضاتومع نهاٌة المقاومة مع األمٌر عبد القادر، ظهرت إلى ح

ٌّة بؤن تؤخذ أبعادها الكاملة من بٌنها، التً وقعت سنة  لم تسمح لها الّظروؾ الموضوع

م، نهضت 2:75م ومع حلول سنة 2971م ثم َتِبَعْتها انتفاضة ''الهدنة'' فً سنة :296

ٌّة  التً استٌقظ فٌها من جدٌد حماسها القومً ووقفت فً وجه اإلمبرٌالٌة كافّة القوى الوطن

ٌّة فً انتفاضة سّمٌت فٌما بعد بثورة '' سٌدي الشٌخ'' فً الجنوب الوهرانً ولم  أوالدالفرنس

 ا بعضها مع األمٌر عبد القادر.تكن هذه الثورة فً الواقع إالّ استبناؾ للمعارك التً شهدو

م، هً ثورة األرض التً سكبت بدون قانون 2982وتعّددت الّثورات فٌما بعد، فثورة  

ٌٌّن الذٌن لم ٌكسبون إالّ الفقر والجوع، بحٌث وجدوا أنفسهم مدفوعٌن  من الفالّحٌن الجزابر

، إذن فثورة الفالّحٌن فً الجزابر والتً صادفت أبدانحو أراضً ؼٌر صالحة للّزراعة 

ٌّة الستٌراد الحقوق المهضومة، وأخذ زمام  ثورة العّمال فً بارٌس، هً المحاولة الواع

ٌّة  ٌّة بكّل قّوة.المبادرة السٌاس ٌّة الفرنس ال ٌّ ٌّة فً البالد ومواجهة اإلمبر لتجمٌع كّل القوى الح
2

 

دخل الفالّح الجزابري مرحلة جدٌدة أْجَبَرْتُه على  أن فكان من نتاج هذه األوضاع المترّدٌة

ُعْد الفالّحٌن ٌملكون سوى األراضً الّردٌبة  ٌَ دخول ؼمار الحرب، فقبل الّثورة وبعدها لْم 

                                           
ٌّة للّرواٌةواسٌنً األعرج، اتجاهات الرواٌة العربٌة فً الجزابر، بحث فً األصول التارٌخٌّ    1 ة والمال

  
ٌّة، المإسسة ٌّة للكتاب، الجزابر،  الجزابر  72، ص6431الوطن

.36المرجع السابق، ص  2  
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ٌّة، وكان الّثلث من  السّكان قد أصبحوا من البرولٌتارٌة الربة البابسة دون  هإالءالصخر

ألحٌان.عمل منظم، ال ٌجدون الخبر فً أؼلب ا
1

 

فهده األوضاع المزرٌة ساعدت على قٌام االنتفاضة، فما كان من السلطات  

االستعمارٌة الحاقدة إالّ أن تصّدت لهذه التظاهرات بالفتك والتدمٌر، حتى َبلََػ مجموع 

 الجزابر من مفّكرٌن وسٌاسٌٌن. أبناءألؾ كان فً طلٌعتهم خٌرة  56الشهداء 

دى أكبر المذابح فً تارٌخ الّشعوب، وٌمكن اعتبارها بإرة إّن هذه المسؤلة تعتبر إح 

ٌّة  ٌّة ألتفتثور حولها الحركة الوطن
2

ٌّة ساعدت كثًٌرا على  . فهذه األحداث والوقابع التارٌخ

ٌّة، أّثر  ٌّة الجزابر ٌّرات فً الّذهن ٌّة وبقدر ما كان لهذه التؽ بلورة الوعً لدى الجماهٌر الشعب

ٌّة إلى األمام وقٌام ثورة التحرٌر  على المستوى الثقافً وقد ساهمت فً دفع الحركة الوطن

ا لالستعمار المباشر فً هذا 2:65الكبرى فً الفاتح من نوفمبر  ًٌّ ا نهاب م التً وضعت حّدً

 البلد.

ا فً األرواح   ًٌ وعلى العموم، فقد االستعمار الفرنسً فً الجزابر بدوره ثمًنا ؼال

بٌن ما َدَفَعُه المستعمر وما دفعه الشعب  -بالطبع–ق الكبٌر واألموال والمعّدات، مع الفار

الجزابري، بسبب احتالل موازٌن القوى الماّدٌة فً كل المجاالت لصالح االستعمار.
3

 

ا باستقالل  أنوال ٌمكن لنا الٌوم   ًٌّ نقول بؤّن هذه الحرب قد وضعت أوزارها نهاب

م. وذلك بالّنظر إلى أثارها العمٌقة التً تركتها فً 2:73الجزابر فً الخامس من جوٌلٌة 

الشعب الجزابري، والتً ما تزال ؼلى ٌومنا هذا مابلة للعٌان منقوشة فً البنٌان، ناطقة فً 

أسهل بكثٌر من إزالة اآلثار اآلثار الماّدٌة لتلك الحرب اإلنسان، ومما ال شك فٌه أّن إزالة 

ٌّة. ٌّة، والتشّوهات الفكر  النفس

ٌّة اعتباًطا، بل ألّن  وطبًعا كما سنرى، لَْم نورد هذا الركام التارٌخً، وهذه األحداث السٌاس

ٌّن تجلّت فٌه  التناقضات التً عاشتها الحركة  كللها عالقة مباشرة فً إبراز واقع ثقافً مع

ٌّة وعاشها المجتمع الجزابري بؤكمله.  الوطن

                                           
.36المرجع نفسه، ص  1  
ٌّة للنشر37مرتاض عبد الملك، نهضة األدب العربً المعاصر فً الجزابر، ص   2 ، الشركة الوطن

.51، ص2:82الجزابر، ،   والتوزٌع 
.96المرجع السابق، أحمد منظور، ص   3  
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ًٌّا من الّصعب رصد حركة تطّوره، وخّطه   فهذه الّظروؾ متجّمعة خلقت واقًعا أدب

ٌّة التً أسهمت فً  ٌّة والتارٌخ البٌانً بدون الّرجوع إلى المالبسات والّظروؾ السٌاس

خلقه.
1
  

ٌّة الحرجة، والقضاٌا المعقّدة فً الفترة التً لقد ساٌر األدٌب الجزا بري األوضاع الجزابر

كانت ٌد االستدمار الؽاشم على أنفاس الشعب الجزابري فؤّنى له الوقت الكافً لِْلَتَرِوي 

ٌُشٌر ''محمد مصاٌؾ''  إلى هذا األمر بقوله: ''إّن ظروؾ الّصراع السٌاسً والحضاري و

ي، كانت تقتضً االنفعال فً الّنظرة، والّسرعة، فً رد التً كان ٌعٌشها الشعب الجزابر

الفعل، وعدم التؤّنً فً التعبٌر عن المواقؾ والمشاعر.
2
  

II. الل:ـد االستقـاعً بعـع االجتمـالواق 

ٌتحّدث ''محمد مصاٌؾ'' عن الّظروؾ التً كانت ولٌدة الّثورة المظفرة وأحداثها  

ٌّة المسلّحة،  تعتبر تطّوًرا حاسًما لظروؾ هذا الّصراع، فإّنها  >>المرٌرة، فالّثورة الجزابر

من شانه باستٌعاب هذا التطّور استٌعاًبا  الجزابرٌٌنلسرعة أحداثها )...( لم تسمح األدباء 

<<لى اّتخاذ الفن الّروابً وسٌلة للّتعبٌر عن مواقفهمدفع بعض هإالء األدباء إ
3

مجّرد فب ،

ٌّرت بالّتالً تلك الّظروؾ  بزوغ شمس االستقالل على أرض الجزابر، عّم الهدوء وؼ

ٌٌّن وإطالق العنان لتجربة الفن األدبً ُدونَما  الطاربة، األمر الذي َسَمَح ِبفّكْ قٌد الجزابر

ٌّة أو ما شابههُ  ٌّة أو سٌاس ما، وفً هذا الصدد ٌقول ''محمد مصاٌؾ'': ''ما تقُولُُه قٌود اجتماع

ع قْوَلُه فٌما ٌتعلّق بعهد االستقالل ... فلقد كان هنا بخصوص الّثورة وظروفها ال تستطٌ

العهد عهد استقرار وهدوء وتؤّمل...
4
. 

 المجتمعوقد ساعدت هذه األوضاع على تجاوز الطرح الحضاري فً مشروع  

ٌّة وانتماء  ٌّة من حٌث كونها توّجهات روح ٌّة للّثوابت الوطن ٌّة معاد الجزابري مإّثرات خارج

ٌّة على  فكري لؽوي، وتتلّخص ٌّة الفرنس هذه المإّثرات فً إفرازات السٌاسة االستعمار

                                           
ٌّة وااللتزام، الشركة   ٌّة الحدٌثة بٌن الواقع ٌّة محمد مصاٌؾ، الرواٌة الجزابر ، للنشر والتوزٌعالوطن 1  

.  18، ص2:94الجزابر،   
ٌّة وااللتزام، ص  ٌّة الحدٌثة بٌن الواقع .18المرجع السابق، محمد مصاٌؾ، الرواٌة الجزابر  2  
.18المرجع نفسه، ص  3  
.19المرجع نفسه، ص  4  
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األوضاع المستجدة فً الجزابر المستقلّة، بحٌث أفرز هذا الوضع معطٌات بل واقًعا أصبح 

.االعتبارمن الّضروري التعامل معه وأخذه بعٌن 
1
     

ٌّة التً ساهمت فً تشكٌل الواقع ا  لجزابري من حٌث إّن إرجاع هذه المإّثرات الخارج

ٌّة فً  ٌّة المتبعة فً مخططات التنم ٌّة للسٌاسات الجزابر اللؽة والمناهج كانت نتٌجة منطق

فترة االستقالل، كما أّنها إفرازات لفترة عاشتها الجزابر وتؤّثرت على مدى مابة واثنتٌن 

 وثالثٌن سنة.

ٌّة   ٌّة والمصالح االقتصاد التً ظلّت تشدُّ الجزابر هذا دون أن ننسى الّروابط البشر

 دوًما إلى دابرة الّنفوذ الفرنسً.

ٌّة   ٌّة على المستوى اإلٌدٌولوجً بربط الوطن ٌّة لحسم القض فسارعت الجهات الوطن

ٌّة باالنتماء العربً اإلسالمً، وواصلت األحزاب من أجل الّنضال ودعم حركات  الجزابر

 التحّرر.

ٌّة التً سعت الجزابر المستقلّة إلى تحقٌقها واال االقتصادٌةوبالّنسبة للمبادئ   جتماع

 والتً اعتمدها مٌثاق طرابلس فتمّثلت على وجه الخصوص فً:

 ٌمّثل رفع المستوى المعٌشً للّشعب الجزابري تحّدٌا ٌجب تحقٌقه.  -

ٌّة ال تعمل على إجراء تؽٌٌر حقٌقً فً المجتمع. اللٌبرالٌة أسالٌبأّن   -  التقلٌد

ٌّة وتنظر منها تنمٌته  اقتصادٌاالبالد  ال ٌمكن أن تترك  - فً أٌدي االحتكارات األجنب

 وتطوٌره.

ٌستهدؾ اإلصالح الّزراعً تحقٌق حلم الفالّحٌن الذي هبوا  أوال: اإلصالح الّزراعً:

 لنصرة الّثورة وقاموا ببسالة من أجل األرض والوطن.

ٌّة. وأّن اإلصالح المرتقب وأّن المنطق ٌقضً االستجابة لمصالحهم الماّدٌة   والثقاف

 ٌكون بالعمل بشعار )األرض لمن ٌخدمها(.

                                           
ناصر الدٌن سعٌدونً، الجزابر منطلقات وآفاق، مقاربات للواقع الجزابري من خالل قضاٌا ومفاهٌم  1

ٌّة،  .311، ص3111، 2دار الؽرب اإلسالمً، ط خارج

  



السوسيولوجية للرواية الجزائريّة الخلفية                               الفصل الثاني                  
 

~ 27 ~ 

 

ا: تحدٌث الفالحة: ًٌّّ ٌّة فً االستثمار الفالحً والعمل على تحوٌل  ثان إدخال وسابل عصر

ٌّات الحدٌثة اإلنتاجالقطاع التقلٌدي. وتوحٌد الضٌعات الصؽٌرة، وزٌادة حجم  ، بتوزٌع التقن

 على أوسع نطاق.

ا: التصنٌع:ثال ٌّة  أناستلزم  ثًّ ٌّة الحقٌق ٌّة للتنم َتُتوَج سٌاسة التصنٌع إلنشاء صناعات قاعد

ٌّة تقّدم االقتصاد الفالحً. وعمل
1
   

ا: فً المٌدان االجتماعً: توّجه االهتمام إلى التحسٌن التدرٌجً لظروؾ معٌشة  رابعًّ

ٌر أموال الّدولة فالمصارٌؾ الجماهٌر والقضاء على البطالة ومحاربة كل مظاهر البذخ وتبذ

ٌّة من استرداد مكانتها، الباهضة ، وفً المٌدان الثقافً العمل على تمكٌن الثقافة الوطن

وبالعمل على التقرٌب التدرٌجً الممنهج والمدروس وبتوسٌع النظام المدرسً بدخول 

بالد، وذلك لما والقٌام بجزأرة البرامج وتكٌٌفها مع واقع الالجمٌع إلى كل مستوٌات التعلٌم 

واجهت الجزابر من مشاكل بسبب التخلّؾ االجتماعً )جهل، أّمٌة، فقر، مرض، ...( 

ٌّة  بعٌدة كل البعد عن واقعها من حٌث الؽاٌات والمبادئ والمضامٌن،  أجنبٌةومنظومة تعلٌم

م، ونشر تقرٌرها فً نهاٌة سنة 2:73/:26/1وهّكذا نَصَبْت أول لجنة إلصالح التعلٌم فً 

 م، وكان من أهم التوصٌات التً وردت فً وثابق هذه اللجنة ما ٌلً:2:75

ٌّة فً كل ال  - ٌّة، وذلك بإعادة مضاعفة الّساعات المخّصصة للؽة العرب مراحل التعلٌم

 الّنظر فً لؽة التدرٌس.

بناء المدارس فً كل ربوع الجزابر تعمٌما للتعلٌم ودٌمقراطٌته ومن هنا برزت   -

ٌّة، التعلٌم،األهداؾ األساسٌة الثالثة:  االختبار العلمً، والفّنً،  التعرٌب، الّدٌمقراط

 وكان الهدؾ واضح وجلً.

ٌّة.استعادة األصالة والمحا  - ٌّة العرب ٌّة اإلسالم  فظة على الشخص

 ة.ـدّول المتقّدمـب الـاق بركـااللتح  -

فً مٌدان السكن، أوكلت إلى الحزب مهمة اّتخاذ التدابٌر المالبمة واإلجراءات  

ٌتزاحم على  أصبح أنالذٌن نكبتهم الحرب ومن آثار الحرب  المستعملة إلسكان المواطنٌن

                                           
ٌّة فاضلً إدرٌس، حزب جبهة التحرٌر الوطنً، عنوان ثورة ودلٌل دولة، دٌوا  ن المطبوعات الجامع 1  

.253، ص3115بر، الجزا  
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ن من الفالحٌن لذلك بات من المستعجل تنظٌم إسكان هإالء فً أبواب المدن قرابة الملٌونٌ

 البناء حسب مخطط مدروس.

ٌّة وذلك بتؤمٌم قطاع   كما تناول مشروع مٌثاق طرابلس موضوع الصحة العموم

 الطب، والمنشآت الصّحٌة لضمان مّجانٌة العالج فً أقرب وقت ممكن.

كانة المرأة وإشراكها فً تسٌٌر الشإون وبالّنسبة لمكانة المرأة أّكدت الوثٌقة على م 

ٌّة البالد،  ٌّة وتنم ٌّة المرأة وترشٌدها،  الحزبإلى  وأوكلتالعموم ٌّة ترق كل  وؼزالًمسإول

 عوابق تطّورها.

والنشاط االقتصادي باعًثا على التطّور،  لؤلحداثفقد كان الوضع االجتماعً محّرًكا  

والقوانٌن، واألنظمة إطاًرا للتحوالت.
1   

ٌّة   إّن مرور حوالً عقد من الزمان فً عهد االستقالل قبل ظهور الّرواٌة العرب

ٌّة أمر طبٌعً اقتضته ضرورة التمرس بهذا الفن المقعد، ودعت إلٌه الحاجة إلى  الجزابر

ٌّة والمترّتبة على استرجاع الّشعب  االجتماعٌةدراسة األوضاع  الّناجمة عن الّثورة الجزابر

ٌّة  ٌّة وهذا الوقوؾ عند الماضً الّثوري ومالسٌادته الوطن نجم عنه من أوضاع سٌاس

إلى الّثورة ٌستقً منها خاّصة هو الذي جعل الفن الّروابً ٌّتجه فً بداٌة األمر  واجتماعٌة

ٌّة.  ومن بطوالتها موضوعاته األساس

ٌّة   ٌّة  الجزابرٌةإّن أؼلب الّرواٌات العرب تعالج الّثورة المسلّحة أو اآلثار االجتماع

ٌّة المترّتبة على هذه الّثورة، وإن كانت الّثورة فً آخر األمر هً إطار زمانً أو  والّنفس

ا. ًٌّ  اجتماعً ٌعالج الكاتب من خالله موقًفا إٌدٌولوج

III. ٌاعً:ـع االجتمـا بالواقـة وصلتهـّ ة الجزائرٌـالّروا 

الل ادعى لما فٌها من هدوء نسبً إلى المٌل نحو كتابة الفن كانت فترة االستق ربما 

القصصً، لكن صورة الحرب والّثورة ظلّت تالحق كل الكّتاب، على أن الفترة التً برز 

                                           
ٌّة عبر الّنصوص أصوات مناهضة   لالستعمار، أندرٌه ماندوز، تر: مٌشال سطوؾ/ الّثورة الجزابر 1  

.296، ص3118منشورات ،  ANEP 
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ٌّة على حد سواء، هً فترة  فٌها البعد االجتماعً فً اإلبداع وفً المحاوالت الّنقد

 السبعٌنات.

لّرواٌة ومراحل تطّورها وخاّصة الّرواٌة وسنتطرق فً هذا المجال إلى نشؤة ا 

ٌّة.  الجزابر

ْشُؽُل الّناس من أمور الحٌاة، ألّنها   ٌَ تعّد الّرواٌة الشكل الفّنً القادر على إبراز ما 

فً المجتمع فٌستدرج  االنؽماستعطً صورة واضحة للمجتمع األدبً، إذ تمّكن الكاتب من 

   دواخله وٌصور مالمحه

ٌّة األكثر احتكاًكا بالّناس، ورسًما لَِمَعالِِم حٌاتهم، فهً   ٌّة األدب وهً من األجناس البشر

ٌّت،  برٌشتها تعٌد صنع الحٌاة وفق ما ترٌده، وبؤي لون ترٌده، فتبث الحٌاة فً جسد الم

 البشرٌةصورة المعالم  تؤخذوتقتل الجسم الذي ٌنبض بالحٌاة، وبهذا تخلق مجتمًعا جدًٌدا 

ٌّة، وقبل التطّرق للتحّدث عن منشؤة الّرواٌة الجزابرٌة ٌجب أن نتعّرُؾ على مصطلح الٌ وم

الّرواٌة من الناحٌة اللؽوٌة واالصطالحً
1
. 

 

 

 المعنى اللغوي:   -

هً محصورة فٌما ٌتصل بالماء ٌحمل فً إناء ومن الحٌوان ٌحمل البعٌر، ومن  

اٌة''.ٌحمله مستسقٌا، وقد أطلق علٌه ''الّرو اإلنسان
2

 

وقد أطلق على البعٌر ''رواٌة'' ألّنه ٌنقل الماء، وبهذا المعنى سمً حامل الشعر  

والحدٌث رواٌة مجاًزا، كما أطلقت أٌضا على السادة، ألّنهم ٌحملون أعباء ؼٌرهم 

ٌّن لنا األصل فً المعنى، وٌدور حول الماء وحمله وحامله  ٌّة شعبهم، ومن هنا تب ومسإول

  .من إنسان ودابة

                                           
. 33م، ص8::2 -هـ2528، دار َصاَر، بٌروت، 2ابن منظور، لسان العرب محٌط، مج  1  

 

  2 .34المرجع السابق، ص 
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ٌقول فٌروز أبادي روى الحدٌث ٌروي رواٌة ترّواه، بمعنى وهو رواٌة المبالؽة  

َتُه الشعر حملته على رواٌة كرإٌته فً األمر نظرت وفكرت، واألمر الرواٌة ألّنهم  ٌْ وَرَو

ْرَتُووَن فٌه الماء. ٌَ كانوا 
1
  

 المعنى االصطالحً:  -

فهً من المصطلحات الحدٌثة التً تختلؾ من ناقد آلخر من حٌث تعرٌفاتها، فهً  

ٌّز  أي إطار موّجه لآلخر ٌكون مضمونها ُمْشَتِمالً على اإلخبار، وهذا األفق اإلبداعً، ح

ٌّة تعّبر عن الخالؾ القابم بٌن القصٌدة عّرفها هٌجل: ''على أّنها ملحمة  حدٌثة برجواز

ٌّة ونشر العال ٌّة''.الؽزل قات االجتماع
2
  

: نظرة جدٌدة إلى العالم، والتعامل مع الّناس فحتى لو قرأنا بؤنهاوهناك من عّرفها  

روابع األحداث فٌها، نجد لّذة إذ ثمة أحدا إذ لم ٌكن فٌها حدًثا وهذا الحدث هو الكاتب 

: ''الشكل األدبً األكثر داللة على المجتمع لوكاتشالّروابً، وهً عند جورج 

البرجوازي''
3
. 

أّما عند عبد المالك مرتاض ''الّرواٌة عالم شدٌد التعقٌد، متناه التركٌب، متداخل  

األصول ألّنها ابنة الملحمة والّشعر الؽنابً''
4
.  

ومن خالل هذه التعرٌؾ نالحظ أن الجذور األولى للّّرواٌة تعود إلى الملحمة، هذا  

ِصَل إلى  ٌَ الجنس الذي ٌقوم على تنظٌم البطل، ولكن بمرور الوقت تطّور هذا الّنوع األدبً لِ

ٌّة الكتابة. وأصبحما ٌسّمى الٌوم بالّرواٌة،   عنصرها األساسً األسلوب الّروابً وجمال

ٌّة، وقد انقسمت  ٌّة، أو اجتماع الّرواٌة إلى أنواع وذلك بالّنظر إلى مصدرها فهً إّما تارٌخ

ٌّة.  أو إنسان

ة:  -1 ٌّ  الّرواٌة الّتارٌخ

                                           
وٌة، دار الفكرة، القاهرةالمعاصر، قضاٌاه وظواهره الفّنٌة والمعن، الشعر العربً إسماعٌلعز الدٌن   1  

.:21]د.ط[، ]د.ت[، ص  

،2:94، 3ات عوٌدات، بٌروت، طكلود روي، دفاعا عن األدب، الترجمة: فرٌد أنطٌوس، منشور  2  
.89ص  

، المرجع السابق.98لوكاتش جورج، الرواٌة، ترجمة: فرٌد أنطٌوس، ص  3  
ٌّات السرد(، س  ٌّة الّرواٌة )بحث فً تقن   4 لسلة كتب ٌصدرها م.و.ث.ق، عبد المالك مرتاض، فً نظر

.41الكوٌت، ص  
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فهً تؤخذ التارٌخ مصدًرا ومرجًعا الستنباط أحداثها وشخصٌاتها وبذلك تستقصً فترة  

ٌّنة َفُتعطى واضحة لعادات أناسها وحٌاتهم. ٌّة مع  زمن

ٌّة للتعبٌر ؼٌر المباشر عن مدى  استعانوااألدباء  وما ٌالحظ أن  بالقصص التارٌخ

استٌابهم وتؤّثرهم بظلم واستبداد االستعمار لهم، فكانت بذلك أسبق أنواع القصص العربً 

 أنتجظهوًرا، وكان سلٌم البستانً السّباق ؼلى هذا الّنوع من الّرواٌات، ومن بٌن ما 

 ْتُه محاوالت جورجً زٌدان وؼٌره من األدباء.م، ثم َتِبعَ 2982''زنوبٌا'' سنة 

ٌّة وعالجت ما تزدحم به الحٌاة من تناقضات وما تزخر   ولقد اّتجهت الّرواٌة االجتماع

به نفوس البشر من نوازع وعواطؾ وتعبٌر رواٌة ''زٌنب'' للدكتور محمد حسٌن هٌكلن 

 م البداٌة األولى لهذا االتجاه.2:25التً نشها سنة 

لََمَع اسم نجٌب محفوظ فً هذا الّنوع من الّرواٌات ومن أبرز أعماله نجد اللّص وقد  

 والكالب، زقاق المدق وؼٌرها.

، ومن أبرز رّوادها اإلنسانٌةأّما فً الّربع الّثانً من القرن العشرٌن ظهرت الّرواٌة  

ٌّة، وهً رواٌة ط ٌّة والّنهر تشمل على وٌلة جّدً الّروابً ''رومان والن'' كما سّمٌت بالّدابر

ٌّة  ٌّة محمد دٌب كؤبرز مثال، إذ عالجت مشكلة وطن ٌّات، وتظهر ثالث عدد كبٌر من الشخص

ٌّة للجزابر. ٌّة لمختلؾ المجاالت الحٌات ذات طابع محلًّ وكانت بمثابة صور فوتوؼراف
1
  

 :الّرواٌة المترجمـة  -2

بالتطلّعات واالهتمامات التً كانت اتجه أدبابها إلى ترجمة الّرواٌات التً لها عالقة وصلة 

الجماهٌر قادرة على استٌعابها، وقد مّرت بمرحلتٌن:
2

 

ٌّدون   - ٌّروا فً  ألنفسهمبل أباحوا  باألصلالمرحلة األولى: كان المترجمون ال ٌتق أن ٌؽ

وممن برزوا فً  أحٌاناأحداث الّرواٌة، وحتى أّنهم قاموا بتلخٌصها والحذؾ منها 

 ة الطمطاوي الذي ترجم األدب الفرنسً الكالسٌكً.هذه المرحلة رفاع

                                           
.44المرجع السابق، ص  1  
.44المرجع السابق، ص  2  
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ٌّزت الّترجمات بالدقّة وااللتزام فً الّنص   - ٌّة: فقد تم مع مراعاة  األصلًالمرحلة الثان

سالمة اللّؽة وإشرافها ومن رواد هذه المرحلة نجد أحمد أمٌن حسن الزٌات المازنً 

وكثٌرون منه.
1 

   :ٌّة  ظهور الّرواٌة الجزائر

ن بؤي حال من األحوال أن تتجاهل العالقات الّرابطة بٌن الفرد والواقع ال ٌمك 

 أّننا نكاد أن نقول أّن الفّن مرآة عاكسة للواقع البشري. حتىاالجتماعً 

وألّن الّرواٌة هً إحدى األعمال الفّنٌة األكثر ارتباًطا بالمجتمع والتً تحمل مختلؾ  

ٌّة، وهذا ما ٌجعلها تصل إلى أبعد وأوسع ما تصل األنشطة التً تقوم بها الفبات االجتماع

ٌّة من أسرار وتعقٌبات.  إلٌه الّنفس اإلنسان

ٌّنة تحكمها   ٌّات وعالمات مع فالّرواٌة هً مجموعة من األحداث وردت لشخص

ٌّة، فالّراوي فً الحقٌقة ال ٌخلق من العدم بل إّنه ٌخص  مجموعة من الّروابط الّسرد

ٌّة.  التؤثٌرات البٌب

ٌّة فكرها باعتبار أحد   ٌّة التً ٌنتمً إلٌها وٌعبر عن حٌاتها وخصوص والطبقة االجتماع

ٌّة ال سبٌل إلى الفرار منها، ولعلّها  ٌّة بٌن المجتمع والّروابً قو عناصرها، فالّصلة الواقع

ٌّة  ٌّز عن بق  .األخرى األشكالتتم

ٌّة من المواضٌع التً تطرح   نفسها بجّدة وذلك لما تعالجه من وُتَعدُّ الّرواٌة الجزابر

ٌحاول استكشاؾ اآلفاق الجدٌدة  قضاٌا تمّس القّراء من جمٌع جوانبهم، فالّراوي الجزابري

ٌّة، زال ٌمكننا بؤي حال من  ٌّة للوصول إلى العالم ٌّة والتزاًما بالواقع بعٌدا عهن الّرواٌة التقلٌد

حّمو الذي نشر أّول رواٌة ''أخ  األحوال أن ننكر فضل أّول روابً جزابري وهو الحاج

 م نشر كتابه ''زهراء زوجة عامل المنجم''.2:37م، وفً عام 2:36الطاهوس'' سنة 

ٌّة مثل: ؼادة أّم القرى ألحمد   وبعد ذلك ظهرت عّدة رواٌات أخرى أثرت الساحة األدب

 م.2:36رضا حوحو سنة 

                                           
ٌّة، دار النهضة للنشر، ]د.ط[،   ،3113عبد العزٌز بوباكٌر، األدب الجزابري فً مرآة استشراق 1  

214 
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ٌّة خ  ٌّة على الّرواٌات الجزابر اّصة قبل االستقالل. وظهر من إذ ؼلبت اللؽة الفرنس

ٌٌّن ومنهم: مولود فرعون،  ٌّة رٌشة لرسم حٌاة الجزابر ٌٌّن من جعلوا من اللؽة الفرنس الّرواب

مولود معمري.
1

 

أّما الّرواٌة بعد االستقالل خاّصة عقب السبعٌنات، قد شهدت تؽٌٌرات كبٌرة كانت  

ٌّة باللؽة  ت الّرواٌة فً هذه الفترة موضوع الّثورة وقد عالج العربٌةعمًقا للّرواٌة الجزابر

وظروفها، فكانت رواٌتً الطاهر وطار ''الالز'' و''الزلزال'' التً وصؾ فٌها الواقع 

ٌّة والسٌاس ٌّة التً أحاطت بالمجتمع الجزابري، وفً دراسة الجزابري والّظروؾ االجتماع

ؾ على مختلؾ مظاهر الّثورة رواٌتً ''الالز'' و''الزلزال'' ٌستطٌع القارئ بمقدرته التعرّ 

ومعرفة أفكار ومشاعر الشعب.
2

 

ورواٌة ''رٌح الجنوب'' لكاتبها عبد الحمٌد بن هدوقة التً تعتبر بداٌة مٌالد الّرواٌة  

ٌّة وبما  ًٌّا عن الّثورة الزراع ٌّة، ألّنها كتبت فً الفترة التً كان الحدٌث السٌاسً جار الجزابر

ٌّة بعدد ُتلَِوُح من آمال واسعة للخ روج بالّرٌؾ عن عزلته، وهكذا ازدرت المكتبة الجزابر

وظهرت جماعة من األدباء والّروابٌٌن منهم عزالّدٌن مٌهوبً، أحالم من الّرواٌات 

أعمالهم َحبٌَسَة الظل، ولكّن مع مرور  بقٌتمستؽانمً، واسٌنً األعرج، وؼٌرهم ...من 

 الّزمن قد تظهر لتكون نبرا آخر.

واٌة متؤّخرة فً الجزابر، نظرا ألسباب عدٌدة منها: االستعمار الفرنسً ظهرت الرّ  

ٌّة، الذي ٌّة الجزابر ٌّة مستعمال  حاول تهمٌش الشخص عّدة منها:  أسالٌبومحو جذورها الثقاف

ٌّة، إضافة ؼلى محاولة عزلها عن البلدان  ٌّة، وتعلٌم اللّؽة الفرنس محاولته محو اللّؽة العرب

ٌّة، سعٌا   منها إلى تضٌٌق المسار التثقٌفً لهذه الّدولة.الخارج

التً أّدت إلى انتشار الفن فً أدبنا العربً بعاّمة وفً الجزابر  األسبابوكان من  

ٌّة منها:  بخاّصة عوامل أساس

ٌّة، والتً كانت عامالً من عوامل نمّو اللؽة، وإعطابه الصحافة:  -  ا المرونة والحٌو

                                           
.215المرجع السابق، ص  1  
.216المرجع نفسه، ص  2  
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لظهور المقال الذي كان ٌحمل بذور القّصة ...والتً ٌرجع إلٌها الفضل 
1

، ومن أهم 

ٌّة نجد: ٌّون عن طرٌقها اآلداب المشرق  المجالّت والصحؾ التً عرؾ الجزابر

(م2:36)المنتقد 
2

ٌّة  عبد الحمٌد بن بادٌس، الشهاب  أصدرها، وهً صحٌفة أسبوع

م(:2:4 -م2:36)
3

 .*م(2:46، البصابر )

ٌّة خاّصة، الترجمة -  : استطاع العدٌد من األدباء ترجمة بعض الّرواٌات عن الفرنس

منها العدٌد من التجارب. وحاولوا الكتابة على َنَسِقَها مثل نور الدٌن بوجدرة وقد استقوا 

ٌّة   .لهنري عالق ’’La question ’‘الذي قام ِبَتْرَجَمة قسم كبٌر من رواٌة القض

ٌّة أّدى إلى اإلحاطة بهذا الّنوع الفّنًإن االحتكا االتصال بالغرب: -  ك باآلداب الؽرب

ٌّة التً انتشرت فً تلك الفترة  خاّصة أّن نخبة من الفّنانٌن كانوا ٌعتمدون ؼلى اللّؽة الفرنس

ٌّة قبل  ٌّة المكتوبة بالفرنس للتعبٌر ورّبما كان هذا ما أّدى إلى ظهور وانتشار الّرواٌة الجزابر

ٌّة.نظٌرتها المكتوبة بال  لؽة العرب

ٌّة تتطّور شٌبا فشٌباً حّتى وصلت إلى مرحلة النَّْضج، وِمْن أولى   بدأت الّرواٌة الجزابر

ٌّة ''ؼادة أّم القرى'' ألحمد رضا حوحو. وٌقال أّنها ظهرت سنة  م، 2:58الّرواٌات الجزابر

 م،2:62ورواٌة ''الطالب المنكوب'' لعبد المجٌد الشافعً سنة 

م فً تونس.:2:6ق'' لنور الدٌن بوجدرة والتً طبعت سنة ورواٌة ''الحرٌ
4

 

إالّ أّن الّدارسٌن لها وّضحوا أن هذه الّرواٌات ما هً إالّ بداٌات ساذجة للّرواٌة  

ٌّة سواء فً موضوعاتها أو فً أسلوبها أو بناإها الفّنً. ٌّة الجزابر العرب
5

 

 اتجاهات الّرواٌة:

                                           
ٌّة للتوزٌع، الجزابر،   .591، ص2:92محمد الطمار، تارٌخ األدب الجزابري، الشركة الوطن 1  
ٌّة، وتذكٌرها بماضٌها، ونقل   ٌّة انشات من أجل بعث األّمة الجزابر فً تلك األوضاعصحٌفة أسبوع 2  

 الفترة.
  3 الماضً، تناولت فً مواضٌعهامن أشهر المجالّت فً المؽرب العربً فً النصؾ األّول من القرن  

 الفكر اإلسالمً.
 أدارها الطٌب العقبً ثم مبارك مٌلً. *

ٌّة للكتاب، الجزابر،  2:97  ٌّة فً الجزابر، المإسسة الوطن واسٌنً األعرج، اتجاهات الّرواٌة العرب 4  
   76ص

ٌّة للكتاب ، الجزابر،   ،2:92عبد هللا الركٌبً، تطّور الّنشر الجزابري الحدٌث، المإسسة الوطن 5  
51ص  
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ٌّة حّددتها االتجاه اإلصالحً: -1 ٌّة التً  إّن اتجاهات الّرواٌة الجزابر الّظروؾ التارٌخ

البالد وهً متباٌنة من مرحلة إلى أخرى كذلك حسب الّظروؾ المعاشة، مثال فً عرفتها 

قبل الّثورة كان ٌسود الفكر اإلصالحً الذي عمل على القضاء على األوضاع  فترة ما

ٌّة الخطٌرة كاالنحالل الخلقً  ، أّما فٌما ٌخص األخالقوالحّث على التثبٌت بمكارم االجتماع

ٌّة ومن رّوادها أحمد رضا حوحو الذي استطاع  هذه الفترة كانت الّرواٌة مكتوبة باللّؽة العرب

ٌّة الحجاب. فٌقول: ''والوٌل للجزابر إذا  فً رواٌته تسلٌط الّضوء خاّصة فٌما ٌتعلّق بقض

''أي قّوة ٌومبذ أن ٌعٌده إلٌها..تستطٌع  اْفَتَكْت المرأة بحجابها عهن جمل فال
1
. 

ٌّات مع  واتسمت الّرواٌة فً هذه الفترة بالّنقص فً الوحدات الفّنٌة، ولم تنسق الشخص

األحداث تنسًٌقا ُمْحَكًما ''قد جاءت َفاِتَرة المضمون َساِذَجَة الهدؾ''
2
. 

ِبآَخْر فً نشؤة الّرواٌة لكن رؼم هذا الّنقص إالّ أّنها استطاعت أن تساهم بشكل أو 

ٌّة.  الجزابر

اِبِه : الرمانتٌكً االتجاه -2  ٌّة إالّ أّننا معظم ُكتَّ قد تؤّثر أصحاب هذا االتجاه بالكتابات الؽرب

 من مدرسة المهجر وجماعة أبولو.

ٌّة الّرابعة منطلقا  إنولقد استطاع األدب الجزابري   ٌستفٌد من التجارب اإلنسانٌة العالم

ٌّاته، ومن بٌن الّرواٌات  ٌّاته وسلب التً تصب فً هذا االتجاه من الواقع الجزابري بكل إٌجاب

 ''ما ال تذروه الرٌاح'' لمحمد عرعار، ''دماء ودموع'' لعبد المالك مرتاض.

بار '' كبلزاك و ْفلُوبٌْر'' وتمت تؤثٌر الحركة ظهر على ٌد الواقعٌٌن للك :االتجاه الواقعً -3

ٌّون اّتجهوا فً تحلٌلهم الواقع انطالًقا من الفنون  ٌّة وهإالء األدباء الواقع ٌّة والفلسف العلم

ٌّة، فقد استطاعوا أن ٌقّدموا صورة لواقعهم ذلك قص  ٌّة كالّرواٌة، القّصة، والمسرح النثر

ٌّة سلكت هذا المسلك وطؽى إٌجاد عالج ألمراضه وتوفٌر الدواء لك ّل أذواقه والّرواٌة العرب

ٌّة هً األخرى ولٌدة االتجاه  الواقعً إذ على أدبها االتجاه الواقعً، كما أّن الّرواٌة الجزابر

سلّطت الّضوء على أهم القضاٌا التً عاشها الّشعب الجزابري ''وموقؾ كل كاتب جزابري 

ٌّة هو انعكاس لهذا ا لواقع الذي عاشه الجزابري فً تلك المرحلة من الحقبة الجزابر

                                           
ٌوان المطبوعات ، د، ترجمة محمد صقر2:36عاٌدة أدٌب ٌامٌة، تطور القصص الجزابري   1  

.433، ص2:93]د.ط[،  الجامعٌة،  
ٌّة، ص  .241واسٌنً األعرج، اّتجاهات الّرواٌة الجزابر 2  
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ٌّنة'' المع
1

ٌّة كاتجاه فً فترة السبعٌنات،  الّرواٌة مواكبة للّظروؾ  وجاءت، وتجّسدت الواقع

الجدٌدة التً طرأت على الجزابر المستقلّة حدًٌثا، وفً طٌق البناء وإعادة ترمٌم ما حطمه 

ٌّة االستعمار الفرنسً، وهّكذا أوقفت الّرواٌة الجز ٌّة فً أن تظهر أهم الّظروؾ االجتماع ابر

ٌّة التً أحاطت الجزابر بعد االستقالل، ٌقول الدكتور عبد هللا الركٌبً عن هذه  والسٌاس

ٌّزات ألّنها جاءت بعد االستقالل الذي َعدَّ رة: الفت ''إّن مرحلة السبعٌنات لها بعض المم

 أخذتال ننسى أّن فً هذه المرحلة والقٌاس على ما سبقه من المراحل ...مرحلة تجدٌد ب

ٌّة ترسً دعابم هذا الفن  ٌّة المكتوبة باللؽة الوطن  مالمح الّرواٌة الجزابر

فً بالدنا'' 
2
. 

IV- اعً:ـع االجتمـن الواقـاهد مـمش 

 وم:ـالب الٌـط -1

من الّرؼبة فً هذا التربٌة هً نمو الّذهن وقٌمة المدرسة هً بما ُتْخلِفُُه فً التلمٌذ  

ٌّا فإّن المدرسة ٌجب  ٌّان ولّما كان الّذهن فً كل حالة اجتماع الّنمو، والذي ٌتحقق كذلك ذات

ٌّة لٌست إِدَخاْر المعارؾ وإّنما هً ؼرس العادات الحسنة اجتماعٌةأن تكون  ، والترب

ٌّة السلٌمة. ٌّم األخالق  للتفكٌر، وبث الق

ٌّة عن ونعٌش الٌوم أزمة أخالق، فقد ع  جزت المدرسة والجامعة واألحزاب السٌاس

والحفاوة بهم، وفً  حٌوٌتهممساٌرة الشباب وتشجٌع طالّب الٌوم واحتضانهم واستقبال 

المدرسة والجامعة، ٌشعر الشباب أّنهم ؼرباء عن بعضهم البعض، وٌرجع هذا من بٌن ما 

واحتاج الشباب إلى ٌرجع إلى مجا من أعماق مصر شماال وجنوًبا، شباب من كل لون، 

كبٌرة،  أصبحت وأساتذتهمبوتقة تذٌب الفوارق بٌنهم، كذلك فإّن المسافة بٌن الطالّب 

 قة وال أبوة.د ضاقت على الطلبة وهّكذا فال صدافالمدّرجات والمعامل ق

ْلُت آالًما، تُ فخرها أّنها حملت، ووضعت، َوَرَبٌْ  دور األم، فموضوع وٌؤتً  ، وَتَحمَّ

الََقْت جحوًدا، ولكّنها راضٌة ومسرورة، فقد َكَرَمَها هللا ورفع مكانتها، ووضع ، وَ ومشانا

                                           
ٌّة  ٌّة بٌن الجزابر والخارج، طبع الّشركة الوطن للنشر والتوزٌع، الجزابر، محمد طمار، الّروابط الثقاف 1  

.27، ص1::2]د.ط[،   
 2  
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أقدامهاالجّنة تحت 
1

، وأسّر أبنابها بطاعتها وإرضابها، وطلب من زوجها أن ٌترفق بها 

ْمَنُحها حبه، ومودته ورحمته وأن ٌرعاها وٌتحّمل مسإولٌاتها. وهً بدون تعلٌم أو توجٌه  ٌَ َو

ا عمًٌقا.أو ثقافة، وب ًً ْتُهْم حبَّ  حب ؼرٌزي تفانٌت من أجل خدمة أوالدها وراحتهم وأَحبَّ

ولكن أم الٌوم ال تشارك المدرس تربٌة أبنابها، بل تقؾ منه موقؾ العداء، فالولد أو البنت، 

 ً ألّمه أو ألبٌه المدّرس أمامها،ٌذهب إلى بٌته، وٌحك ارتكبهالتً ٌعاقبه المدرس لخطؤ 

وتقوم بضربه كما فعل هو مع ابنها أو ابنتها
2
. 

رّبما كانت قرارات السٌد وزٌر التربٌة بمعاقبة بحاجة متناهٌة من بعض األّمهات  

طالبة بالّضرب حّتى ولو كان ؼٌر مبرح، وذلك بإٌقاؾ من  أوالمدّرسٌن الذي ٌمّسون طالًبا 

مع الوزٌر فً إٌقاؾ من ٌفعل ذلك من  أناٌفعل ذلك من المدّرسٌن عن العمل شهرٌن، 

المدّرسٌن إذا كان الّضرب ٌترك آثاًرا، أّما من ٌعاقب تلمًٌذا بوخزة على كتفه أو ضربة 

خفٌفة على ٌده، أو كّشر عن أنٌابه، فإّنه هنا من ٌعاقب التلمٌذ بؽرض تهذٌبه، وتربٌته، وهو 

 ال ٌستحق العقاب، وإّنما ٌسحق الجزاء.

زٌر الذي ٌعاقب مدّرًسا ٌحمل المحمول، وإذا بجرسه ٌطلق، فٌنحوا نقول نعم للو 

المدّرس من ناحٌة باب الفصل وٌرد على المحمول، وتستمر المحادثة حتى انتهاء الحّصة 

 دون أن ٌستفٌد الطالّب بكلمة واحدة من المدّرس.

ن العمل لمّدة إّن مثل هذا المدّرس والذي ٌنبؽً أن ٌكون قدوة لطالّبه ٌستحق إلٌقافه ع 

شهرٌن، وإّنما ٌستحّق قطع رقبته فً مٌدان عام، إّننا نستفسر ماذا لو أطلق محمول ٌحمله 

طالب جرسه، هل ٌرد الطالب أم ال؟
3

   .       

 األدب: -2 

أدب المرء عنوان سعادته، وفالحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبوازه، قال هللا تعالى  

ٌّدنا محمد علٌه أفضل ا َك لََعلَّى َخْلٍق َعِظٌم{ ]سورة القلم، اآلٌة عن س لّصالة والّسالم: } وإِنَّ

                                           
مشاهد من الواقع االجتماعً لحسٌن عبد الحمٌد رشوان فً علم االجتماع، مإسسة شباب الجامعة،   1  

.71ع ش د، مشرفة اإلسكندرٌة: ص  
.71المرجع السابق، ص  2  
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اِس{ ] سورة آل عمران، 15 َظ والَعاِفٌَن َعِن النَّ ٌْ [، وقال سبحانه وتعالى: }َوالَكاِظِمٌَن الَؽ

 [.245اآلٌة 

ٌّدنا محمد صلّى هللا علٌه وسلّم بقوله: }َوإِنَّ        َك لَُمْسَتْمِسٌك ووصؾ هللا سبحانه وتعالى س

َفاِت، َوَمَحاِسِن األَْفَعاِل الِتً َفَطَرَك  ًّ هللا عنه أن ِبَمَحاِسِن الصِّ َها{، وعن جابر رض ٌْ َعلَ

، وأقربكم من ُمْجلًِسا ٌوم القٌامة،  ًّ رسول هللا علٌه الّصالة والّسالم قال: ''إّن من أجّبكم إل

، وأبعدكم عّنً ٌوم القٌامة، الثرثارون، والمتشّدقون،  أبؽضكمأحاسنكم أخالًقا، وإّنً  ًّ إل

والمتّفٌهٌقون'' )الترمٌذي(، والثرثار هو كثٌر الكالم تكلؾ، والمتشّدق هو المتطاول على 

 الّناس بكالمه.

ًّ هللا عنهما قال: لم ٌكن رسول هللا صلّى هللا        وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رض

 ا وال متفّحًشا، وكان ٌقول: '' وإّن من خٌاركم أحسنكم أخالق '')متفق علٌه(.علٌه وسلّم فاحشً 

جمٌل المعاشرة،  ، لٌن الخلق، كرٌم الطبٌعة، جمٌل،وكان علٌه الّصالة والّسالم: هٌن المإنة

طلٌق الوجه، بّسام من ؼٌر ضحك، محزون ؼٌر سرؾ، رحٌم لكّل ذي قربى، رقٌق القلب، 

ا من شبع، وال ٌمد ٌده من طمع. مٌسبلم دابم اإلطالق،   قّطً

ٌّها اإلنسان فً نفسك وتدّبرها، زفً مدى تؤدٌبها،       وإصالح المجتمع ٌبدأ بالّنفس، ففّكر أ

وتطٌٌبها، وتزكٌتها، وتطهٌرها، كذلك فإّن شقاإها منوط بفسادها وخببها، لقوله تعالى: }َقْد 

اَها َوَقْد َخاَب َمْن دَ   ّساَها{ .أَْفلََح َمْن َزكَّ

إّن من عرؾ نفسه عرؾ رّبه، وأقبل على الّنفس واستكمال فضابلها، َفلُْم نفسك دابما       

على ما بدر منها قبل أن تلوم الشٌطان، واستعذ باهلل من شّر الوسواس الخّناس، واجتنب 

أصدقاء الّسوء.
1
  

ُدعً أحد األفراد ، فقد أدبوٌنّظم األدب الحٌاة كلّها، فلؤلكل أدب، وللّشراب   

ر، وٌؤخذ أنفاسا طوٌلة شهٌقه وزفٌره، مثله مثل البط بعد  ٌَُشحَّ على ؼذاء، خرج من األكل 

 تزؼٌطه، وأراد صاحبنا أن ٌستر عٌبه.

ٌّدي أنت فً ضوء ما فعلت لَْست بذّواق وإّنما شّره، ونهم، معلهش ال  أنافقال:  ذّواق، فٌا س

 تزؼل.
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الؽذاء أو العشاء، كلوا هوٌدا هوٌدا، وبذوق، وال تظهروا ناس من تقبلون دعوة على  ٌا

ذواق، فالذوق ٌستؽرق برهة من  فضاٌح، وتلزقوها فً كلمة بمظهر المفاجٌع، وبالش

 الزمن مابٌن اللقمة واللقمة، أنت ال تؤكل، إّنما أنت تزلط.

ذراعه أدب، وللّدخول وللخروج أدب، فال تمسك من هو ماشً بجوارك من  وللركوب     

مدٌر هذا المكان، مع أن من قلت له هذا الكالم،  ألننً سؤتقدموتدفعه إلى الخلق قابالً: أنا 

ا، وأعلى منك ُمَإًهالً.  وفعلت معه هذه الفعلة أقدم منك، وأكبر منك سّنً

ٌّبة، َفَتَحلى   وأنؤىاللسان،  بحالوةوللكالم أدب، وللسكوت أدب، فلٌكن أسلوبك الكلمة الط

ٌّا، وال تقاطع من ٌحادثك، فهذه مالمح قلة األدب. عن الكلمة  البذٌبة، والفعل الس

وعّود نفسك الّصبر، فهو نصؾ اإلٌمان، وتحلى بالصدق فال فالح لكاذب، وحافظ على     

سمعك، وبصرك من المحّرمات، واستخدم عقلك وحواسك فٌما ٌنفع مجتمعك، وكل ذلك من 

أجل معاملة أنقى الناس
1

 . 
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ٌّة من خالل تعاملها مع التراث الّشعبً الشفوي منه والمكتوب   وظٌفة الّرواٌة الجزابر

وعلٌه فإّن قراءة التارٌخ من خالل  والمجتمعاألساطٌر لتفتح آفاق جدٌدة على التارٌخ 

ٌّة التً اْسَتْرَجَعْت التارٌخ  األسطورة مستوى أن تحقّق تؤثًٌرا بالغا على َمَكَنْت الكتابة الّرواب

الّرإٌة وعلى مستوى اللغة ومن بٌن األدباء الذٌن وّظفوا الّرموز األساطٌر الطاهر وطار، 

وعبد الحمٌد بن هدوقة بحٌث األساطٌر ال تؤت فً معنى واحد ولعّل أكثر األساطٌر توظًٌفا 

ٌّة والدراوٌش''. ٌّة منها والمكتوبة هً حكاٌة ''الجاز ٌّة الشفو   فً اآلداب الجزابر

I.  ّوايـصّالــملخ  ة:ــر 

ٌّة والدراوٌش سنة   م، وتقع فً 1981نشر المإلّف عبد الحمٌد بن هدوقة رواٌة الجاز

مابتٌن واثنٌن وعشرٌن صفحة، وهً عمل فّنً غٌر عادي، ٌجمع بٌن سمات الّرواٌة 

ٌّة القدٌمة، بٌن الواقع األسطورة وتختلف تماما عّما  ٌّة المعاصرة واألسطورة الشعب السٌاس

 َبه عبد الحمٌد ابن هدوقة من قبل سواء من حٌث الشكل أو من حٌث المضمون.َكتَ 

ووقابع رواٌة الجازٌة والدراوٌش تمّر فً قرٌة تقع فً قمة الجبل، الطرٌق غلٌها  

وعرة مسالكه وٌصعب الوصول إلٌها إالّ على الذٌن عاشوا فٌها وألّفوها وهذا الموقع ٌجعلها 

قدٌمة ٌسهر على المحافظة علٌها تسم بشٌوع عادات وتقالٌد تعٌن فً نسبة عزلة، وهً ت

مجموعة الدراوٌش الذٌن ٌظهر أّن بٌن أٌدٌهم الحل والّربط وهم ٌتعّذبون فً تفكٌرهم 

 وسلوكهم من األولٌاء السبعة والجامح.

وكل ما خلفه لهم ماضً أجدادهم وٌنظمون وٌنّظمون تجمعاتهم بإقامة الزردة  

ٌّة والحضرة، حٌث ٌعٌ شون نوعا من النشاط التصوفً الخاص، تتردد فٌه األدعٌة الشاعر

 بحركات الرقص المْصُحوَبة ِبلَعِف المناجل الساخنة.المسجوعة وٌتمتعون 

ٌّة   إّنه جّو تسود فٌه األساطٌر والخرافات، تضاف إلٌه جازٌة َمِنَهة خالل هذه الشخص

ٌّات األخرى ا لتً تنمو عبر ُنُمو الحدث الّروابًٌتفّرع عالم الّرواٌة ومعه الشخص
1
 

ٌّة هً الفتاة الساحرة التً ما رأت عٌن جماال كجمالها وال سمعت أُذًنا كالما أحلى  والجاز

 من كالمها ولذلك تصبح محل تنافس كبٌر بٌن المعجبٌن وخطابها.

                                         
ٌّة،     بوراّبو عبد الحمٌد، منطق السرد، دراسات فً القّصة الحدٌثة، دٌوان المطبوعات الجامع 1  

.119، ص1999  
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ظاهرة لٌست غرٌبة فً مجتمعنا وهً فً  األسطورةإّن تغلٌف القرٌة بهذه الهالة من  

ٌّة الوقت نفسه  لٌست غرٌبة على أسلوب الكاتب غذ ال ٌزال العدد سبعة ٌإّدي وظٌفة أساس

فً تحقٌق الجّو األسطوري. كما أداها فً )األشعة السبعة(، وإن اختلف االستعمال إلى 

 َحِدماً.

وإذا كانت القرٌة َتْسَبُح فً رقعة ماضٌه فإّن أهم داللة ٌمكن استخالصها من التوظٌف  

ار إلٌها آنًفا هً أّنها تقع تحت تؤثٌر خلفٌة عنٌسة هً التً تحّركها وتوجهها وتحكم المش

 لكً تربط بٌن سكانها فتنعكس فً تفكٌرهم وسلوكهم. االجتماعٌةبالتالً العالقات 

وشخصٌة الجازٌة اسم حاصل لشحنة من الدالالت والمعانً مصدرها التراث الشعبً  

ٌّة  ٌّة قابمة فً أذهان فهً شخص وأثٌرة فً القصص الشعبً العربً، وظلّت صورة الجاز

ٌّنة كؤلغاز وأمثال وغٌرها وقد نسجت  ونفوس العاّمة وما بقً منها تحّول غلى أشكال مع

حولها وحول جمالها الفابق وقوة شخصٌتها 
1

، العدٌد من القصص واألساطٌر غلى درجة 

ما تروي سٌدة بنً هالل مثل: الجمال والصنعة أّن جمالها صار مضربا لألمثال فهً ك

فابقة الجمال إلى جانب ذلك  امرأةوالذكاء والوفاء والحزم والتدبٌر، وفً المعتقد المعنً هً 

ٌَُحْد.  تمتاز بذكاء خارق ونفاذ بصٌرتها ال 

من  فالبّرغموالجازٌة هنا هً رمز ٌقصد بها الجزابر وعشاقها هم كل أبناإها  

ٌّة إال أّنهم جمٌعا ٌجاهدون من أجلها.اختالفاتهم ا  إلٌدٌولوج

ا   ًٌّ ا  أوتعد الرواٌة فّنًا زمن ًٌّ ٌّل متًنا حكاب ًٌّا ٌجري وٌمتد داخل الّزمن، فال ٌتخ عمال لغو

ا عن الّنظام الّزمانً وكؤّنما  ٌَّ أن ٌربط بٌن الّزمنٌن األول والّثانً بحٌث ال ٌكسر  أرادُمْسَتْغِن

حضور فعلً ومستمر، فالزمن األّول هو الماضً وفٌه المتكلّم فً حالة وهما  اآلخرأحدهما 

 منفرد والّزمن الّثانً هو الحاضر والمتكلّم فٌه هو الجماعة.

 

II. وايـاللّالزمـنّخـاعيّمـعّاالجتمـةّالواقـرؤي  ة:ـنّفيّالر 

 نّاألول:ـزمـال -ّأ
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شاب الطٌب القرٌة فً عملٌة تذكر واستحضار ٌقوم بها ال ٌنطلق من السجن نحو 

بآالمه وآماله والذي سبق وأن وجهت إلٌه تهمة قتل المتطوع األحمر وهً أربعة فصول 

تصور الطٌب فً السجن ٌتلذذ بذكرٌاته التً خلتها وراءه فً القرٌة ٌجلس وٌنهض وٌتؤمل 

ّ>>الجدران، ٌستحضر صورة الجازٌة إلٌه استبعد الذي قتله بؤلف بنقٌة بحٌث ٌقول الطٌب: 

إلى السرٌر، أجلس تقابلنً حٌث جدٌد األلفات ...، وتقبلنً الجازٌة كتمثال ضخم ٌمأل أعود 

وٌتذّكر أٌضا الشامبٌط الذي سٌعود من أمرٌكا وقد ٌفوز ّ<<!الفضاء ...آه من الجازٌة

بالجازٌة وٌتذّكر الطلبة السبعة وكٌف اتفق مع أبٌه على دعوتهم إلى البٌت ذلت ٌوم بحٌث 

عندما َكُثَر ّ<<!الشامبٌط الذي ٌقرأ فً آخر الدنٌا، فً أمرٌكا أبناء جاءتّثمّ>>ٌقول الطٌب: 

<<!إّن المدرسة وطن ثانّ>>الحدٌث عن قرب رجوعه قال أبً: 
1
. 

وهكذا ٌستمر الحوار الداخلً إلى أن ٌوقظه السجان بدعوته إلى مقابلة فتاة جاءت  

 إطالقا، زٌارة المتطّوعة صافٌة.تزوره زٌارة لم ٌكن ٌترقبها ولم تخطر على باله 

فً  االختٌاروالزمن األّول هو عبارة عن شرٌط تذكاري ٌمتد من القرٌة فلماذا هذا  

 البناء.؟...

السجن هو مكان ٌوحً باالنغالق والعزلة وحٌث وحٌن ال ٌجد المسجون بدا من  

الخلوة إلى النفس فاختٌار الكاتب لهذا بالذات ٌعنً استخدامه وسٌلة للتعبٌر عما ٌختلج فً 

كان مطٌة للتنفس الفكري، إن صح القول ووجود الطٌب  -هاهنا–فكره ونفسه، إّن السجن 

أن األسلوب الغالب هو استعمال الحوار الداخلً وٌمكن القول نجد فً السجن أشبه ولهذا 

الحوار الّداخلً هً  أيمحاولة الكاتب استغالل هذه األداة الّراقٌة  أنوٌمكن القول عكسٌا 

ٌبحث عن جو ٌمّكنه من استغاللها ولٌس هناك ما هو من العودة إلى الذات التً تجعله 

ً مرت بهذه الذات وقد وقع اختٌار الكاتب على األحداث الت واستحضارواستنطاق الذاكرة 

السجن نظرا لكونه بقً لهذه األغراض، ولكن المالحظ أن الكاتب ال ٌستمر طوٌال فً 

ٌّة الشاعر  ٌّة وكؤّنه ٌعانً من قصر النفس لذلك تجده ٌستعٌن بشخص عملٌة التداعً النفس

 ألسبلة المنصبة.ٌتقاسم مع الطٌب حجرته وٌلقً إلٌه من حٌن آلخر ببعض االذي 

                                         
ٌّة للكتاب، الجزابر، عبد الحمٌد بن هدوقة، الجازٌة والد    1  .14، ص1983راوٌش، المإسسة الوطن
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إّن هذه األسبلة إذا كانت تشبه الطٌب الذي َسَرَح خٌاله غلى حد الغٌبوبة فإّنها فً  

َتِكُا علٌها الكاتب لٌقدر على مواصلة الحوار، مّما ٌدل على نقصه فً  ٌَ الوقت نفسه عصا 

ٌّة. السٌطرة على هذه األداة النفس
1  

ٌّة بٌن  وكؤن الفرض  من إقحام الزمن الثانً منحصر تطعٌم الّرواٌة بالعالقة الغرام

بالرقعة األرجوانٌة التً كان ٌعمد بعض األدباء  أشبهحٌلة بحٌث تكون هذه العالقة عاٌد وج

اإلنجلٌز غلى تنمٌقها لُتضفً على األدبً مسحة مثٌرة وٌكاد أن ٌكون الفصل الرابع وحدة 

 ٌن ففٌه ٌستعد السكان إلقامة الزردة والحضرة ٌوم الخمٌس.بٌن الزمن االلتقاءنقطة 

من أمرٌكا، لقد هٌؤ كل ما ٌلزم لٌجعل بٌن  ابنهتنفٌذ المساعً الشامبٌط الذي سٌعود  

أّن محاولته تبوء بالفشل  التجمع فرصة ٌتعرف فٌها ابنه على الجازٌة وٌطلب ٌدها، غٌر

ت...زواج )عاٌدا( فً النهاٌة من ر فٌموالذرٌع عندما ٌركب بغله وٌسقط فً هوة الخط

حٌلة هو عدده إلى الواقع وعف عن مطاردة خٌط الجازٌة الحلم وكؤّنه بذلك ٌرجع إلى ج

الجازٌة حلم واألحالم ال تتحقق لكل الناس وأنا ٌا ّ>>صوابه بعد شطط دام طوٌال فٌقول: 

ٌح ولكن فً هذا أهل أن ال أزرع بذوري فً الرّ  أبًعم عاهدت أبً أن أعود، وقد عاهدت 

دار أالّ أتالقى بالجازٌة القرٌة الطٌبة ... وفً أول ٌوم وصلت إلى هذه الدشرة شاءت األق

<<حٌلة...ولكن بج
2
.   

هذه هً النهاٌة جددت شخصٌة الجازٌة من األثواب األسطورٌة التً اجتهد الكاتب فً  

ان ٌلبسها إٌاها منذ بداٌة الّرواٌة فؤفقدها سحرها وجاذبٌتها كما أفقد الّصراع على سد 

فً طً النسٌان وإن كان المشروع الذي تركه المتطوع األحمر من وكؤّنه أصبح  حرارته

 َفُه.جهة واالبن الذي َخلَ 

ّاني:ـزمنّالثـالّ-ب

فهو ٌتكون من أربع فصول ٌدور حول شخصٌة عاٌد الذي ٌعود من دٌار الغربة وقد  

َعِمَل على وصٌة أبٌه الذي نشؤ فً القرٌة وال زالت تحفظ لَُه بذكرٌات بطولٌة خالدة وبعد 

ٌّة ، إالّ أّنه دخول عاٌدا إلى القرٌة ٌحاول أن ٌتعّرف على كل أسرارها، وخاصة سّر الجاز

                                         
مخلوف عامر، الرواٌة والتحوالت فً الجزابر دراسة نقدٌة فً مضمون الرواٌة المكتوبة بالعربٌة،  1  

. 78، ]د.ت[، ص2، ط1دار األدٌب للنشر والتوزٌع، منشورات مدٌرٌة الثقافة لوالٌة معسكر، ط  

ٌّة للكتاب، الجزابر، عبد الحمٌد بن هدوقة، الجازٌة والد    2  .14، ص1983راوٌش، المإسسة الوطن
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ٌتعلّق بفتاة أخرى وهً جحٌلة، من البٌت الذي نزل فٌه ضٌفا، وٌتزوجها، بحٌث ٌقول عاٌد 

ٌّة: ''هل تعرف الجازٌة أنت؟'' نظر إلٌه  ٌّة الجاز للّراعً محاوال التعّرف على شخص

الّراعً باستغراب وأجابه: ''كل الناّس ٌعرفونها''. وٌقول عاٌد: ''هل هً جمٌلة إلى درجة 

اقتتال الناس علٌها''، وٌجٌب الّراعً: ''الناس ٌقتلون على صٌانة شرفهم، لكن دعنا من هذا 

''، ومن شًءذاهب إلى الدشرة لدى لخضر الجباٌلً صوف ٌقول لك كّل  فؤنتالحدٌث، 

خالل ما دار بٌن الّراعً وعاٌد لم ٌحقق له ما كان ٌصبو إلٌه، كان ٌود أن ٌعرف ما انتهى 

الجازٌة، بعد مقتل الطالب، كان ٌود أن ٌعرف هل كانت ُتِحُب الطالب أم  إلٌه أمر خطبة

 الطٌب الجباٌلً.

والفصول الثالث من الزمن، ٌبدو بمثابة الجسر القرٌب على الّرواٌة، إذ ال أَشرَّ لها  

 فً الّصراع الذي ٌتحّرك على رقعة الزمن األّول.

ٌّة الحوار فً ال  زمن األول بقدر ما ٌشعر بالّرتابة المثقلة وبقدر ما ٌشعر القارئ بحرك

بالّسرد وسكونٌة الوصف فً الزمن الّثانً.
1
  

عدّوه الّربٌسً وهو الشامبٌط، والذٌن تعامل معهم من  قتلهالمتطّوع األحمر سواء أ 

ٌّة  ٌّة الغٌرة التً أصابت لخضر الجباٌلً لكونه ٌتمّنى أن تصبح الجاز األجانب أم راح ضح

الطٌب، أْو َذَهَب ضحٌة لمحدودٌة التً تحجب الحقٌقة عن أهل الدشرة، َفالَ زوجة البنه 

ُكْن  ٌَ ٌّزون بٌن العدّو والصدٌق مهما  قاتله المباشر، إالّ أّنهم جمٌعا شركاء فً ٌعودون ٌم

َرَوَه. ٌْ  الجرٌمة، وٌبقى المشروع مشروًعا ٌتنازعه الطرفان ولْوَب

ًً إّن الزمن األّول والّثانً،   ٌتناوبان من حٌث الترتٌب داخل الكتاب، بحٌث تقرأ فصالَ

ٌّة.  من الزمن األول ثم ٌتلوه فصل من الزمن الّثانً، وهكذا إلى أن تنتهً الفصول الثمان

وقد سبق وأشرنا إلى أّن الفصول الثالثة من الزمن الّثانً تكون ُمْقَحَمة، وتؤكد لدٌنا  

رأ كل زمن فٌها على حدى، فلم ٌظهر خلل فً بناءها هذا اإلحساس بعد أن تعّمدنا بحٌث نق

تتدخل وتوهم بتعقٌد فً البناء دون تعقٌد، وبتعبٌر آخر،  أنالّداخلً، الّرواٌة بالتداول دون 

ٌّة جدٌدة، ولكّنها فً جوهرها من الّنوع البسٌط  ٌّة رواب ٌوهم ترنٌب الفصول بوجود معمار

ٌّة أقرب، وعجز الرّ  واٌة عن إبداع معماري نقٌض للبناء الكالسٌكً الذي هو إلى الكالسٌك

                                         
.77مخلوف عامر، المرجع السابق، ص  1  
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هو الذي ٌإدي بها إلى السقوط فً دابرة الخطاب السٌاسً واإلسقاط اإلٌدٌولوجً والنزوح 

ٌّة.  حول الشعار

للتخلّص من البنٌة القدٌمة دون أن ٌكسرها ولكن المقصود أن ٌسعى العمل جاهًدا  

لذي ٌجعله ٌنزح نحو التنوٌع داخل اإلطار وٌتوّصل إلى خلق بدٌل لها، وسعٌه هذا هو ا

 نفسه.

ٌّة، التً   ٌّة واألخالق تجسد األنساق المكانٌة العدٌد من االجتماعٌات والسٌاسٌة والدٌن

ٌّة والدراوٌش  ٌّة طوٌلة، فاإلطار المكانً للجاز تضفً معنى حٌاة اإلنسان عبر حقب تارٌخ

ٌّات الضدٌة التً تمن ٌّة تفصل بٌنها حدود  أبعادحه مبنً على مجموعة من الثناب ٌّة ومعنو دالل

ٌّة  ٌّز البعد المكانً فً الجازٌة والدراوٌش، ثناب قاطعة ومن أهم هذه الثنابٌات التً تم

ٌّات تسهم فً  ٌّة القرٌة والمهجر، وهذه الثناب السجن، القرٌة، فضاء القرٌة والمدٌنة، وثناب

ٌّة التً تبر ٌّم اإلٌدٌولوج ز عالقتها بالّنص.تفجٌر مجموعة من الق
1

 

ّمدة:ـــالّ-ج

نقصد بها عملٌة اإلدراك ذات الطبٌعة الشمولٌة، حٌث ٌختفً التعاقب لٌحّل محلّه  

االختالف والتداخل والتشابك بٌن األحاسٌس، واإلدراك الكلًّ للظاهرة ومعالجتها دفعة 

ٌّة حٌنبذ حجم  ها الكمً واحدة، واختفاء الفواصل والتموفصالت. تفقد اللّحظة الزمن

ٌّة تتبدى من خالل  -المبتدئ فً الدٌمومة- وال ٌبقى منها سوى نوعها إّن مثل هذه الزمن

ٌّة وتتجه نحو المطلق والتحّرر من قٌد الزمان التارٌخً،  مواقف تطغى علٌها الّروح الجمع

ٌّة إّنه زمن مٌتافٌزٌقً ٌكون إّما إٌماًنا م طلًقا تتجّسد فً مواقف الدراوٌش واألحمر والجاز

ٌّات تحٌط  له فً الّرواٌة شخص ًّ بالماضً أو ٌنبع من إٌمان مطلق بالعلم والمستقبل، وتمّث

ٌّاء السبعة  ٌّة وأبٌها الشهٌد واألول ٌّة مثل الجاز تمارس هً نفسها طقوس  أوبها هالة أسطور

ٌّة المعتمدة أساًسا  األسطورة مثل الدراوٌش واألحمر تمّثل النصوص ذات الطبٌعة الشعر

ٌّة إن مثل هذه الّنصوص عل ى االستعارات واالستٌهامات خصٌصة من خصابصه التعبٌر

ٌّة  باألحرى ''المدى الّزمنً الالمحدود'' تنبع من رإٌة ال ترى فً  أوالمجّسدة للمّدة الزمن

 نفسه... الشًءمركباته بقدر ما ترى فٌه  الشًء

                                         
.79المرجع السابق، ص  1  
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ودقابق  أسرارنطوي علٌه من ت وهً من ثمة أقدر على مداخلة األشٌاء والنفاذ غلى ما 

للمتعاقبات )...( إلى متزامنات تنمً حضور الذات فً نفسها فتتٌح لها ثم أّنها بتحوٌلها 

ٌّة واستعمالها لفهم أعمق وأشمل للواقع'' ٌّد لطاقتها الشخص إمكانٌة االستغالل الج
1
. 

ٌّة عن طرٌق صٌاغات   ٌّة والدراوٌش للوصول إلى هذه التزامن تتوّسل رواٌة الجاز

ٌّة لتشّكل منها موجودات  أسلوبٌة ٌّة تنزع عن األشٌاء صبغتها التارٌخ ٌّة أسطور ذات زمن

ٌّة المباشرة، تمنح األشٌاء  ٌّة بدون تارٌخ، تختزل بعدها البشري وتهدم داللتها السٌاس طبٌع

ٌّا على األقل –ا وشفاًفا، تهبها صك البراءة وصفة الجوهر، تنزهها وجودا حٌاً بسٌطً   -ظاهر

ٌّات الٌقٌن وتخلق حولها  عن التناقض والجدل، تجردها من تعقٌداتها لكً تجعلها من بدٌه

 تتحدث باسمه وتحمل قٌمة. أنإجماًعا، لكونها صادرة عن سلطة علٌها خولها المجتمع 

هً الجازٌة بالنسبة للدشرة؟ هً الحلم الذي ٌبٌت كل لٌلة  شًء أي''الجازٌة أتدري  

 !هً العروق الماضٌة، هً الثمار التً ستولد !دروٌشفً فراش كل راع وكل فالّح وكل 

 هً حمامة حابمة فوق رأس جبل، من ٌستطٌع قبضها؟''.

ا ''لكن مؤساتً أننً لن أتزّوج زوًجا حالال فً وقت منظور...جاءت إلى البٌت، وأن 

أننً آكل عشبة، تنبت فً جبلنا، ال ٌعرفها  أنبؤتنًغرٌبة األطوار، تقرأ الٌد.  امرأةصغٌرة 

أحد، تبقٌنً صغٌرة حتى الٌوم الذي أتزّوج فٌه زواًجا حالًل، وأن أزواجً األولٌن لن 

 أنٌكونوا شرعٌٌن، سٌكونون أزواًجا حراًما. وأن كل واحد منهم ٌالقً حتفه عندما ٌظّن 

واحدة،  أزماتهاستولت له...ثم ٌمّر زمان ال شمس فٌه، ٌشبه اللٌل ولٌس لٌالً، أعٌش الحٌاة 

ثم أتزّوج بعدما ٌموت كل أبنابً المولودٌن من زٌجات الحرام، أتزّوج زواًجا ٌشهده  واحدة

 الدنٌا''. كل دراوٌش

، أبعادة وراء الطبٌعة، حٌث ٌنعدم الزمن وتبقى األحداث قارة مجّسمة بؤربع ''نعم، ما 

مشاهدها ال تفوت الّرابً، ٌستعٌدها إذا شاءت ألف مّرة...''
2
. 

III. وايـاللّالمكـنّخـاعيّمـعّاالجتمـةّالواقـرؤي  ة:ـانّفيّالر 

                                         
ٌّة للكتاب، تونس،   ٌّة المعاصرة، الدار العرب عبد الصمد زاٌد، مفهوم الزمن وداللته فً الّرواٌة العرب 1  

.17، ص1988  

.17المرجع السابق، ص  2  
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لم ٌكتف عبد الحمٌد بن هدوقة بإظهار تؤثٌر تراث البٌبة المحلٌّة فً الناس فحسب، بل  

قابس، من خالل تصوٌر الّرٌف الجزابري بعد  امتحانإلى وضع التراث المحلًّ أمام 

االستقالل، وما تعّرض له من ثورة استهدفت تحدٌث المجتمع الجزابري، ولما كان األدب ال 

ٌصّور الواقع كلّه، بل ٌختار منه ما ٌساعده فً تحقٌق غاٌته، فقد اختار الّروابً قرٌة 

ذي تدور فٌه وعلٌه األحداث، لٌست ''الدشرة'' لتمّثل الّرٌف الجزابري، وجعلها المكان ال

ًٌّا فحسب، بل هو ماضً الجزابر،  وهذا الماضً لٌس مجّرد زمن الدشرة مكاًنا جغراف

 مضى، بل هو العادات والتقالٌد والمعتقدات التً انتقلت إلى سّكان الدشرة جٌالً بعد جٌل.

 ن:ـدشرةّوالسجـالّ -1

ٌّز باالنطالق وتقٌٌد تقع فً هذٌن المكانٌن األساسٌٌن أحداث الحكاٌة  ، فالسجن ٌتم

حّرٌة الحركة، فالمقٌمٌن به ٌخضعون لقانون صارم ال ٌتجاوز وزنه، ومن هنا ٌتجلّى األلم 

ٌّات الموجودة بداخله.  الذي تشعر به الشخص

ٌّة الطٌب الجباٌلً الذي زجَّ به فً السجن بتهمة القتل، وٌمّثل هذا االنتقال من   فشخص

ٌّة فً أبعد حدودها الدشرة إلى السجن  بالنسبة للطٌب انتقال من العالم المفتوح المفعم بالحر

التً ٌكون فٌها االنفتاح على اآلخرٌن، وفً هذا الفضاء تحقق الذات هوٌتها. وتشعر باأللفة 

واالستقرار بقرب األهل واألحباب إلى عالم مغلق ٌحً بالقهر والتغٌب، وٌشعر فٌه بالغربة 

والوحدة فٌلجؤ
1

بحجرة لها رقم  أقٌمالحمٌمٌة ''أصبحت سجًٌنا لرقم  استرجاع الذكرٌات إلى 

ورقمً سبعة، ورقم الحجرة سبعة''
2
. 

ففضاء السجن جعل الطٌب بن جباٌلً ٌغٌب على مستوى االنتماء الجماعً وهو  

القرٌة: والسجن والقرٌة ال ٌختلفان فً داللتهما، فاألول ٌشّكل خٌر المشاعر والمواقف 

ة بٌنما ٌمّثل العنصر الّثانً خٌر العالقات االجتماعٌة فً مستوٌٌها األسري الشخصٌ

والجماعً )سكان الدشرة(:''فالدشرة هً جنتنا وسجننا'' وبذلك فالقرٌة فً المنظور 

االجتماعً هً موطن األنفة والذود عن الشرق، وكذلك السجن دخوله ٌعتبر شرق )السجن 

 لثقافة الشعبٌة البسٌطة، ومن ثمة نجد أّن هناك تماثل بٌنهما.للرجال( فهذه العبارة تحٌل إلى ا

                                         
، طبع المإسسة الوطنٌة للفنون 1991اتحاد كتاب الجزابرٌٌن، العدد األّول، ربٌع، مجلة المسابلة،   1  

ٌّة، وحدة  .26، الجزابر، صالرعاٌةالمطبع  

.21عبد الحمٌد بن هدوقة، الجازٌة والدراوٌش، ص  2 
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 ة:ـقريةّوالمدينـالّ -2

 فالقرٌةفضاء المدٌنة وفضاء القرٌة، كل منهما تحكمه قوانٌن وقواعد خاّصة به،  

ٌّز، فهً ترتبط  بالمرتفع الحفل ببطولة أبنابها أثناء فارة تستحوذ على موقع جغرافً متم

التً نسجت حول أب جازٌة ''قتل بؤلف بندقٌة ودفن فً حناجر  االحتالل، كاألسطورة

الطٌور''
1

ٌّز المكانً الذي تم فٌه حفظه وفً مقابل ذلك فضاء المدٌنة  ، فالبندقٌة تمّثل الح

الذي هو فضاء ضعٌف لم تحدد مالمحه استثناء تلك اللمزات الساخرة التً َتَخلَلَْت فً بعض 

لمس هذا من خالل زمونولوج الطٌب الجباٌلً فً محاورات القروٌٌن وسماراتهم، ون

عندما ٌتحّدث عن المدٌنة، ٌقول نهبط، ٌعنً  أبونا الساذجة أختًقوله:''ال بد أن تفهمً ٌا 

صادق فً تعبٌره، المشكلة لٌست فً الهبوط غلى المدٌنة،  أبًتصبح دشرتنا جد عالٌة، 

 إّنما الّصعود بالمدٌنة إلى الدشرة هو المشكلة.

 مكن قصدٌة هذا الخطاب، فً إعالء شؤن القروي والحط من قٌمة رجل المدٌنة.فت 

 اٌلً:جامع السبعة ودار األخضر الجب  -3

تحتل ساحة جامع السبعة حٌزاً مكانً ٌضم إلٌه سكان الدشرة، إذ تسود فٌه روح  

المعالقة بشإون الناس، كما تنّظم فٌه  واألحكامالجماعة، فتصدر فٌه تلك القرارات 

ٌّة )الزردة أو الوعدة( وطقوس العبادة المتعلقة بؤولٌاء القرٌة.ا  الحتفاالت الشعب

ٌّة مركز ٌتم فٌه الجمع بٌن الحاضر الذي ٌعٌش فٌه سّكان القرٌة،   تشكل هذه الثناب

وبٌن الماضً الذي ٌمّثل حب التعلّق باألولٌاء، وهو كذلك مكان ٌنم فٌه إشباع احتٌاجات 

ٌّة، و ٌّة الناس الّروح ٌّز الوحٌد الذي تحقق فٌه صرامة القوانٌن االجتماع بذلك ٌكاد ٌمّثل الح

ِد أن هذه الحرٌة تظّل فً حدود معقولة ال  ٌَ ٌُِد وَتُحدُّ من حرٌة سلوك أفراد القرٌة، ِب التً ُتَقَق

المنتمٌة للماضً ٌغلب على األفراد روح الجماعة، وتجمع  الموروثةتتجاوز أعراف الثقافة 

التً وح الموقف، فهم مندمجون فً جو فّنً واحد تختفً فٌه السمات والصفات بٌنهم ر

 تفّرق بٌنهم، وٌجتمع فٌه كل من فبة العقالء، الدراوٌش، الّرعاة والطلبة والشٌوخ والّنساء.

بن الجباٌلً مكاًنا مناقًضا ومعارًضا لموقع ''جامع السبعة'' بحٌث  األخضرتؤخذ دار  

ٌّة، وعالقات الّصداقة، وٌتم فٌها الكشف تمّثل عالقات اجتماع ٌّة محدودة هً العالقات األسر

                                         
.21المصدر السابق، ص  1  
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ٌّة، من  معالجة بعض القضاٌا والمسابل المطروحة على الحٌاة  خاللعن المواقف الفرد

ٌّة فً القرٌة، فاألخضر الجباٌلً ٌمّثل التارٌخ بماضٌه النضالً، والّثوري، وهو رمز  الٌوم

ة مستعّدة لتبادل الحوار مع أبنابه، وكذا مع الطلبة باحترام، للقّوة وصالبة الموقف، وشخصٌّ 

ونجده مإمًنا بضرورة التوفٌق بٌن الماضً، وٌتطلّبه المستقبل، فٌحمل بذلك مشروًعا 

ا لفابدة قرٌته ومجتمعه. ًٌّ إصالح
1
  

 

 

 

IV. وايـاللّالشخصيـنّخـاعيّمـعّاالجتمـةّالواقـرؤي  ة:ـةّفيّالر 

 الشخصيّاألساس:ّ -1

الجازٌة هً شخصٌة ٌدور حولها الكثٌر من الغموض، فعلى الّرغم من كونها  

ٌّة األساس، إالّ أّنها كما ٌرى عبد الحمٌد بوراٌو:'' رمز  أوتبدو كعالمة فّنٌة،  إنهاالشخص

منها شخصٌة ذات مالمح وسمات  أكثرمحسوس أو معنى مودع فً الوعً الجمالً 

ٌّز بها داخل النص المكان ً''ومواقف تتم
2
. 

ٌّة،   ٌّة ال ٌمكن القبض علٌها، وكؤّنها ساحرة أو عدوان ٌّة زببق ومن هنا تبدو أّنها شخص

وكؤّنها طٌف ٌظهر فجؤة وسرعان ما ٌختفً، وقد تقترب وتبتعد فً الوقت نفسه، وجمالها 

ٌّزها.  وحسنها وفتنتها تكمن فً تم

ٌّة فً الّرواٌة   ا، فاض جمالها ع امرأةفالجاز لى القرٌة، وَسِمَع بها القرٌب جمٌلة جّدً

ٌّة متعّددة، فهم األحمر  والبعٌد، َفَكُثر طالبوها ومحّبوها وعّشاقها الذٌن ٌحملون توّجهات فكر

واألخضر والطاهر والعابد.
3
  

                                         
1 .89عبد العزٌز بوباكٌر، المرجع السابق، ص  1  

ٌّة  ٌّة الحدٌثة، دٌوان المطبوعات الجامع بوراٌو عبد الحمٌد، منطق السرد، دراسات فً القّصة الجزابر 2  
.116، ص1999]د.ط[،   

ٌّة   .2007ٌناٌر 9الثقافة العربٌة، العدد  عاصمةمجلّة الثقافة الجزابر 3  
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ٌّة كثٌر تفوق ما أنجزتوقد   شاع حول الجازٌة  حول الجازٌة خرافات وأساطٌر شعب

ٌّة:''إّنها غرٌبة األطوار،  ترفع  ابتسامتهاال تستقر على حال، عٌونها تعّد وتتوّعد، الهالل

بالّنفس البعٌد من السالم، لكّنها كالّنور قربها محرق''
1

. 

ما وراء البحار،  أخبارهاوانتشرت شهرة الجازٌة وذاع صٌتها إلى درجة أن بلغت  

َفَسِمَع الناس عنها، وتنافس الجمٌع فً قرٌة السبعة وخارجها، لكسبها وّدها وحّبها ''ابن 

...لم ٌكن ٌرٌد منها بنولتها فقط، بل كان ٌرٌد أمرٌكاالشامبٌط الذي ٌقرأ فً آخر الّدنٌا فً 

ٌَُتِوَج اسمه بهالة الّنور التً صنعتها بندقٌة  ٌد مسح الشامبٌط على ودماإها، ٌر أبٌهاأن 

جبٌنه، كما قال السكان''.
2
  

ٌّة فً معنى سامً هو الوطن "الجزابر" لذلك عشقها   ٌّة الجاز وهناك من ٌجّسد شخص

الّرعاة وقّدرها الدراوٌش، ألّفت حولها العدٌد من الخرافات التً تروي أن:''أم جازٌة ماتت 

ٌّة.أثناء الوضع، وأبوها لم ٌعد من الحرب، رفاقه قالو  ا أّنه قُتل بؤلف بندق

''لم ٌكن شخصا، كان شعبه كلّهم ٌعرفون من استشهد، لكّنهم ال ٌعرفون قبره، لم ٌدفن  

''.حناجر الطٌورفً األرض، دفن فً 
3

 

 لي:ـايـرّالجبـاألخضّ -2

الشهم المتمّسك  الرجلوهو رجل له هبة وكلمة مسموعة فً دشرة السبعة، وهو  

من  العربً، ولقد أراد تزوٌج الجازٌة عتقدات، إذ أّنه ٌمثل الكرمبعاداته والحرٌص على الم

ٌّة ولقد أبدت هً رغبتها فً الّزواج منه متحّدثة  ابتنه الطٌب الشاب المثقّف باألفكار األصل

مع أخته ''جبلٌة: اقبل زوجا ابن عّمً اخضر جباٌلً لكّنً أخشى علٌه من دسابس اآلخرٌن 

القى مع الحب الذي عنه لدى الزواج''.لغاٌة ال تت ٌرٌدوننًكلّهم 
4
  

ومن المواقف الدالّة على كرم األخضر الجباٌلً استقباله لعاٌد عند رجوعه إلى الدشرة  

بنت الناس، لقد جاء ضٌف من أعز الّضٌوف  بترحٌب كبٌر، وقد أمر زوجته:''قومً ٌا

                                         
.129المرجع السابق، ص  1  
.130الجازٌة والدراوٌش، ص  2  
.145المصدر السابق، ص  3  
.81المرجع السابق، ص  4  
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ًبا، ال تستعملً الكسكس الجاهز،  ٌّ اء كسكس جدٌد من قمحنا، للعش أفتلًأعّدي لنا العشاء ط

أعٌننً لنذبح الخروف''. قومًوأنت ٌا حجٌلة هٌا 
1
  

، ودخله ضعٌف، البرانسفاألخضر الجباٌلً رجل فقٌر، حرفً بسٌط ٌشتغل بخٌاطة  

ٌّدة، وكؤّنه واحد من أبنابه.  وبالّرغم من ذلك لم ٌبخل على ضٌفه، فقد تعامل معه معاملة ج

 ط:ـامبيـالشّ -3

تزوٌج الجازٌة من ولده الذي ٌدرس فً  أرادهو رجل مخضرم، عمل فً عهدٌن،  

ٌّة الشامبٌط نمّثل  أمرٌكا مصلحة لها وللدشرة، ولكّنها كانت ترفض رفَضا ُمْبَرًما شخص

ٌّة، الوجه والجانب الّرسمً للّسلطة  ٌّة وبصفة خاّصة هذا االسم مرتبط بالّسلطة اإلدار السٌاس

ٌّة )الفر ٌّم والمدلوالت ٌذهب عبد الحمٌد بوراٌو إلى االستعمار ٌّة(ن ومن خالل هذه الق نس

ٌّة للمتن الحكابً المتمّثلة فً:  تحدٌد التوّجهات األساس

 القٌم المطلقة )ٌرى أّنها تمّثل الجازٌة(.  -

ٌّم الّروحٌة )ذات الطابع الفردي المتمّثلة فً الدراوٌش(.  -  الق

 اجتماعً متمّثل فً السبعة. طار الثقافً والتارٌخً ذات طابعاإل  -

 الّنظام االجتماعً )ٌرى أّنها متمّثلة فً شخصٌة الّرعاة(.  -

ٌّة المتمّثلة فً شخصٌة الشامبٌط، وهً تسمٌة شعبٌة كانت متداولة فً   - الّسلطة السٌاس

 المجتمع الجزابري فً فترة االحتالل الفرنسً.

قة بموضوعً الزمن والمكان، هذه المحاور التً حددها عبد الحمٌد بوراٌو لها عال 

فالجازٌة كقٌمة مطلقة مرتبطة بالمكان )األرض( وكذلك الزمان )اإلنسان( وبدورها تمّثل 

 الوطن.

 : ةـالسبع  -4

األولٌاء الذٌن أطلق علٌهم مسجد القرٌة، التً تجري فٌها أحداثها، والمسجد فً حّد  أي 

 د فٌه عالقة األفراد بٌن بعضهم البعضذاته ٌتضّمن معنى هو الجماعة والكٌان، الذي تتجسّ 

 فً إطار تارٌخً وثقافً ومكانً، وحده ٌجمعهم.

 ش:ـدراويـالّ -5

                                         
.46المرجع السابق، ص  1  
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هو رجل مبروك كالمه عن الغٌبٌات والمٌتافٌزٌقا حتمً الوقوع، ومعظم الدراوٌش  

فبعضهم ٌمارسون الشعوذة  والمحبطٌن،تقّدم لهم الهداٌا لتمّكنهم من معالجة بعض المرضى 

هو اعتقاد باألولٌاء واالعتقاد  فً قراءة كفوف الناس، وبالتالً هناك تشابك بٌن ما

 الولًلى منزلة هما، إذ ٌستحٌل أن ٌرقى الدروٌش إبالدراوٌش، إالّ أنه هناك فصل بٌن

 الصالح فً نص ''الجازٌة والدراوٌش''، قد استحوذ الدراوٌش على مكانة تشبه مكانة

 األولٌاء. 

أّما الدروشة فً االصطالح المؤلوف فً العربٌة تعنً الطٌبة كما تعنً السذاجة  

والتصّوف والتعفف.
1

 

وهو أكثر فبة تجّسد الهوس الكبٌر باألولٌاء وبكرامتهم، كما أن الدروٌش لو هو إنسان  

كمن فٌه غرٌب األطوار، ٌختلف عن اآلخرٌن فً لباسه وسلوكه، وهو من ٌخشى أمرهم، ت

 قوى غٌبٌة.

الدراوٌش فرضوا القواعد وأرسوها فً الدشرة، ال ٌستطٌع سكانها الخروج والتحرر  

منها، وكؤّنهم ٌمارسون االضطهاد وٌقٌدونهم بؤحكامهم فعند دخول ''الطٌب'' السجن وإدانته 

رد على القاضً )أنت ضحٌة النصوص وأنا ضحٌة الدراوٌش(
2

، فهم من المتصوفة 

ا  أسطورٌةاعتمدوا على طرٌقة تعبدٌة  وقدموا أنفسهم كؤضحٌة لألمور والمٌتافٌزٌقا، ظّنً

 منهك أّنهم ٌصلون إلى الّرحمة اإللهٌة، والوالً هو الوسٌط بٌنهم وبٌن هللا.

 ر:ّـاألحمّ -6

ٌل طالب متطّوع ٌؤتً إلى الدشرة مع مجموعة من الطلبة المتطّوعٌن، وهو شاب جم 

واعرف ٌشبه الصفصاف طوال وهو شخصٌة مغامرة رافضة لكل المعتقدات  أشقرالمظهر 

دشرته وكان هذا األخٌر دابم االستهزاء والسخرٌة بالدراوٌش، فعند حدٌثه مع الطٌب كان 

الدروشة على أفكارك(. أفضلٌتهمه بالدروشة )
3

 

 وبهذا القول ٌعنً الدروشة تمثل الحمق والغباء.

                                         
.132، ص1990مرتاض عبد المالك، تحلٌل الخطاب السردي، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، ]د.ط[،   1  
مسلم صبري حمادي، اثر التراث الشعبً فً الرواٌة العراقٌة الحدٌثة، المإسسة العربٌة للدراسات  2  

.313، ص1980، أفرٌل 1بٌروت، ط والنشر،  

.121المرجع نفسه، ص  3  
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الجزابري الجدٌد فً مجال الّرواٌة ''كالجازٌة  اإلنتاج أنر تبٌن لنا وفً األخٌ 

ٌّز دوًما بنكهة خاصة تمتد جذورها إلى واقع الشعب  والدراوٌش'' و''زمن النمرود'' ٌتم

الجزابري، وهذا بدوره ما ٌإّهل األدٌب الجزابري أكثر من سواه ألن ٌرسم مالمح الهوٌة 

هو اقتنع فكراً وممارسة بؤن العالقة بالتربة ٌنبغً أن ال الوطنٌة بوعً جمالً رفٌع، إذن 

 تقتصر بالقراءة.



 خـــــــاتمــــــة                                                                                               
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 ة:ـــاتمـــخ

لََقد َتَجلَّت هذه الدراسة على البحث فً الّرواٌة الجزائرٌة ورؤٌتها الواقع االجتماعً،  

 وقد خلصنا إلى النتائج التالٌة:

ٌّة  أصبحتإّن األدب الجزائري   غالبٌة موضوعاته مرتبطة بالواقع، َنَظًرا لَِحَرك

ٌّة وثالثة زراعٌة ورابعة ثقافٌة، وبهذا كلّه  التعبٌر التً شملت ثورة عسكرٌة وأخرى صناع

ٌّة، والحركة األدبٌة فً الجزائر كانت تساٌر الوجه  أمكن له الوصول إلى الواقعٌة العالم

جّل موضوعاته  وأصبحتاألدبً،  اإلنتاجا على السٌاسً واالجتماعً، وبالتالً انعكس هذ

ُتَعبِّر عن الوعً الجماعً الواقعً، بل ٌمٌل إلى بلوغ درجة من االنسجام ٌعّبر عن 

طموحات وعً الجماعة التً ٌتحّدث الكاتب باسمها، كما أّن الّرواٌة الجزائرٌة ال تصّور 

على العالم العربً  بل ٌجد القارئ فٌها صورة تنطبق إلى حد كبٌرالجزائر فحسب 

فكثٌر من المشكالت التً ٌواجهها الرٌف الجزائري ٌعانً منها القروٌون فً  واإلسالمً

ا بمعنى  ًٌّ ٌّة، تعّد رواٌة ابن هدوقة خٌر دلٌل على ذلك فهً لٌست سّجالً تارٌخ البلدان العرب

وتعتمد على  الكلمة، إّنما هً صورة سٌوسٌولوجٌة لتطّور المجتمع عبر فترة زمنٌة محددة،

وسائل أدبٌة تتركز على اإلٌحاء واستخدام الّرموز، كما ٌنسجم فٌها الخٌال بالحقٌقة، 

زائر والشخصٌات عند ابن هدوقة تنبض بالحٌاة على نحو ٌشعر القارئ أّنها ُولدت فً الج

فً هذه الّرواٌات جّوا ومناخا ال نجدهما فً كتب  وترعرعت تحت شمسها، فنحن نرى

 التارٌخ.

وتعد رواٌة الجازٌة والدراوٌش خٌر نموذج على تقابل بٌن الواقع السٌاسً  

واالجتماعً إذ نقصد بالجازٌة ''الجزائر'' وهً ثمرة تضحٌة الشهداء التً ترٌد عدة أطراف 

  االستفادة منها واالستٌالء علٌها.  
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