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 عرض كتاب

  قراءاث نقديت الروايت الجزائريت المكتوبت بالعربيت :
Le roman algérien de langue arabe : lectures critiques 

 لمحمد دواد

طذس حذٚضب ػٍ يُشٕساد يشكض انجحش فٙ األَضشٔثٕنٕعٛخ 
(، ٔثًغبًْخ انًحبفظخ 2002ثْٕشاٌ ) CRASC االعزًبػٛخ ٔانضمبفٛخ
كزبة َمذ٘ ثبنهغخ انفشَغٛخ -انغضائش–ثفشَغب  انؼبيخ نغُخ انغضائش

 "الروايت الجزائريت المكتوبت بالعربيت : قراءاث نقديت"حٕل 
طفحخ، يٕصػخ ػجش يحبٔس أسثؼخ  148ٚمغ فٙ  نهجبحش يحًذ دأد،

انؼغبئجٛخ   اٜخشٚخ، : ٔلبئغ ٔٔالؼٛخ : يشحهخ رحٕالد،
ثًمذيخ ٔخبرًخ   ُأِّطشد ْزِ انًحبٔس .ٔانؼُف ٔاألعطٕسح انشٔائٛخ،

 ٔثٛجهٕٛغشافٛخ غُٛخ ثبنًظبدس ٔانًشاعغ.
ُٚؼّجش انًُزٕط األدثٙ انغضائش٘ ػٍ ظبْشح فُٛخ ٔئثذاػٛخ غُٛخ 
ثبنذالالد انؼًٛمخ انزٙ رًزح يبدرٓب يٍ ايزضاط صمبفبد ٔنٓغبد 
يزؼذدح ٔأطٛهخ رؼٕد عزٔسْب ئنٗ يٕسٔس صمبفٙ ػًٛك فٙ ربسٚخ 

فٓٙ  نٓزِ اٜداة ْٙ اصدٔاعٛزٓب؛ٔنؼم انغًخ انجبسصح  انًُطمخ.
يٕصػخ ػهٗ يغزٕٖ انكزبثخ ثٍٛ اإلثذاع ثبنهغخ انؼشثٛخ ٔانفشَغٛخ، 
حٛش رؼطٛٓب ْزِ انغًخ انهغبَٛبرٛخ ّطبثؼب خبطب ٔفشٚذا ًٚٛضْب ػٍ 
انزغبسة األدثٛخ األخشٖ فٙ انؼبنى انؼشثٙ، ٔلذ ٚطبل ْزا حزٗ 

هزٍٚ ٚشبسكبٌ انًًبسعبد األدثٛخ فٙ انًغشة ٔرَٕظ انجهذٍٚ ان
 انغضائش طفخ االصدٔاعٛخ فٙ انكبرجبد اإلثذاػٛخ.

شكهذ ظبْشح االصدٔاعٛخ يُز اعزمالل انغضائش يٕضٕع خالف 
صمبفٙ عْٕش٘،  ٔئشكبل َمذ٘ رمبّطؼذ حٕنّ آساء انذاسعٍٛ، ٔلذ 
رشكض انُمبػ حٕل ْٕٚخ ٔششػٛخ اَزًبء أٔ ال اَزًبء انشٔاٚخ 

ٔٚأرٙ  ٗ انًُزٕط األدثٙ انغضائش٘.انغضائشٚخ انًكزٕثخ ثبنفشَغٛخ ئن
نًٛأل  الروايت الجزائريت المكتوبت بالعربيت : قراءاث نقديتطذٔس 

فشاغب غبنجب يب كبٌ ٚمهك انمشاء نألدة انغضائش٘، ٔخبطخ أٔنئك 
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انزٍٚ نى رًكُٓى نغزٓى يٍ االّطالع ػهٗ ْزِ انًذَٔخ انضشٚخ ٔانغُٛخ، 
ْٕ انذفغ ثبإلَزبط ثبإلضبفخ ئنٗ يب ٚٓذف ئنّٛ ْزا انؼًم ٔ

انغضائش٘ انًؼشة ئنٗ انؼبنًٛخ ػٍ ّطشٚك رشعًزّ َٔششِ ثبنهغبد 
ْٕٔ لجم رنك ٔثؼذِ يغبًْخ فٙ انجحش األدثٙ رإعظ  انحٛخ.

 نًشحهخ لبديخ رجشش ثًغزمجم ٔاػذ.
ٚزضًٍ ْزا انًإنف يغًٕػخ يٍ األػًبل انًمذيخ فٙ يُبعجبد 

ثبنؼشثٛخ ٔانفشَغٛخ، يخزهفخ، َشش أغهجٓب فٙ يغالد ّٔطُٛخ ٔدٔنٛخ 
رًذ رشعًزٓب يٍ لجم انكبرت، ٔأعشٚذ ػهٗ ثؼضٓب سرٕشبد 

 ألحذاس انزُبعك ثُٛٓب فٙ ئّطبس َششْب ضًٍ ػًم ٔاحذ.
يٍ ئحذٖ انغًبد انضبثزخ ٔانًًٛضح نهغبحخ انفكشٚخ ٔانؼهًٛخ 
ثبنغبيؼخ انغضائشٚخ انٕٛو غٛبة انزٕاطم ثٍٛ انجبحضٍٛ يٍ عٓخ 

لجخ يٍ عٓخ أخشٖ، ٔٚجذٔ أٌ ْزا االَمطبع ٔأعٛبل انًفكشٍٚ انًزؼب
فٙ انزٕاطم ْٕ انًغإٔل ػٍ اَكغبس دُٚبيٛخ ػًهٛخ انزشاكى 
انفكش٘ ٔانؼهًٙ، ٔئال كٛف َفغش ٔضؼٛخ انفشاؽ ٔانًشأحخ فٙ 
َفظ انًكبٌ، سغى يب رضخش ثّ عبيؼبرُب ٔيشاكض انجحش يٍ 

أٌ كفبءاد ػهًٛخ ٔفكشٚخ راد عًؼخ أطجحذ انٕٛو ػبنًٛخ. أػزمذ 
أَُب يغزًغ ال ٚضًٍ انفكش ٔانؼهى، ٔال  المأساةانًغإٔل ػٍ ْزِ 

 ٚمذس أطحبة انكفبءاد حك لذسْب.
نى رغهى انغبيؼخ ْٔٙ انًإعغخ انًُزغخ ثبيزٛبص نألفكبس يٍ 
انزًضق ٔانزشزذ انز٘ أطبة انُخجخ انًفكشح، ٔنكٍ نٛظ حغت 

ْشح ٔنٕ كبٌ األيش كزنك نكبٌ ظب-انًذاسط انفكشٚخ ٔانفهغفٛخ
طحٛخ، ٔنكٍ حغت يؼبٚٛش ال ػاللخ نٓب ثبنؼهى  ٔانفكش، ئَٓب 
يؼبٚٛش انهغخ، انغٕٓٚخ، انًزْجٛخ انذُٚٛخ، انٕالءاد انغٛبعٛخ 

 ثبنًؼُٗ انضٛك ٔانًجززل نهكهًخ.
فٙ ضٕء ْزِ انخهفٛخ رُغض أثحبس ٔدساعبد دٌٔ أٌ رحظٗ ثًب 

خ، ٔدٌٔ كَٕٓب يغبًْخ عذٚذح فٙ انًؼشف ؛ رغزحمّ يٍ اْزًبو أٔال
 -صبَٛب-ئصبسح يب ٚهٛك ثٓب يٍ َمبػ ػهًٙ ٔعذل فكش٘ كَٕٓب رؼجش 
 ػٍ سؤٖ يغبٚشح ٔيخبنفخ ٔنكُٓب عذٚشح ثبنزمذٚش ٔاالحزشاو.
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ٔٚؼزجش ْزا انًإنف ثًضبثخ ػشثٌٕ يٍ لجم انجبحش يحًذ دأد 
نهغٕٓد انزٙ رمذو فٙ ئّطبس انزشعًخ، ٔيحبٔنخ سدو ْزا انًغزُمغ 

ثحغخ اخزالف انهغخ ٔانشؤٚخ انًُٓغٛخ انز٘ ٚفظم انجبحضٍٛ 
نأليٕس، فٕٓ ٚجزل يٍ أعم رنك عٕٓدا يضُٛخ ثٓذف انزأعٛظ نفكش 

األدثٛخ رزغبٔص انمٕٛد  اعبدسٔيًبسعخ ثحضٛخ عذٚذح فٙ انذ
ٔانًًبسعبد انزٙ كجهزٓب فٙ انغُٕاد انًبضٛخ، ثغجت ضؼف 

ٛخ ٔاالَغالق فٙ فكش رمهٛذ٘ يزضيذ ئغًبٔانزكٍٕٚ ٔعٛطشح انذ
 شفض انزغذٚذ ٔٚكشط انشداءح.ٚ

كًب حبٔنذ ْزِ انذساعخ انٕلٕف ػُذ ثؼض انًًبسعبد انُمذٚخ 
انزٙ عؼذ ئنٗ رفكٛك اإلشكبنٛخ انًزظهخ ثمشاءح انُض انشٔائٙ 
انغضائش٘ انًكزٕة ثبنؼشثٛخ، ٔيٍ صّى انجحش ػٍ أشكبل رحهٛم 
انخطبة انغشد٘ فٙ ضٕء يب أَغض يٍ َظشٚبد أدثٛخ، ٔرٛبساد 

شثٛخ. ٔلذ ٔعّ انًإنف دساعزّ َحٕ يغبءنخ انًذَٔخ فكشٚخ غ
انُمذٚخ نذٖ ػذد يٍ انجبحضٍٛ انغبيؼٍٛٛ انغضائشٍٚٛ حٕل يغبئم 
انمشاءح انُمذٚخ نهشٔاٚخ، ٔلذ أربحذ نّ انًُبْظ انًؼزًذح فٙ كم يمبل 
ػهٗ حذح، رغبٔص انًمبسثبد انزٙ ٔلفذ ػُذ حذٔد انظبْشح 

نًخزهف، ٔيٍ صى رٕطم فٙ أكضش انًمبسَبرٛخ، ثحضب ػٍ انًزشبثّ ٔا
يٍ يمبل ئنٗ كشف االضطشاة انًُٓغٙ انز٘ ارغًذ ثّ ثؼض 
انًمبسثبد انُمذٚخ َحٕ عؼٛٓب ئنٗ دساعخ انشٔاٚخ انغضائشٚخ. صى 
رٕعغ انجبحش فٙ اعزمظبء حٛضٛبد انمشاءاد انُمذٚخ، كبنمشاءح 
 انغٛبلٛخ ٔانُغمٛخ ٔانزذأنٛخ ٔيب لذيزّ كم يُٓب يٍ سكبو يؼشفٙ

ّٔطجك رنك يٍ  أدثٙ َٔمذ٘ أصشٖ يؼغى انضمبفخ انُمذٚخ انؼشثٛخ، 
 خالل ئعشاء دساعزٍٛ رطجٛمٛزٍٛ ػهٗ َظٍٛ سٔائٍٛٛ، ًْب : 

 االَضالق نؼجذ انمبدس حًٛذ 1.
االثززال ٔاناليؼُٗ ْٔٙ يمبسثخ عٕعٕٛ َمذٚخ نشٔاٚخ أسخجٛم  .2

 انزثبة نجشٛش يفزٙ.
انغبد ئنٗ لذسح فٙ  ٔلذ احزبط انًإنف فٙ ئَغبص ْزا انؼًم

انزشكٛض كجٛشح، ٔطجش ّطٕٚم لظذ ئحذاس انزكبيم ثٍٛ يٕاد ْزا 
انًإنف. كًب ػجش ْزا انؼًم ػٍ ئنًبو ثًب َشش حٕل انًٕضٕع، 
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ْٕٔ يشفٕع ثمشاءح يٕضٕػٛخ ػهًٛخ نهًظبدس ٔانًشاعغ، ٔظف 
فٛٓب انكبرت/انجبحش رًكُّ يٍ انهغخ انؼشثٛخ ٔانفشَغٛخ ػهٗ حذ 

ْزِ انًؼشفخ انُمذٚخ انًزظهخ ثبنًٕضٕع انًجحٕس  كًب صًٍ عٕاء.
 ثًٕلف يُٓغٙ َٔمذ٘ طبسيٍٛ.

 عبد القادر شرشار

 


