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  قراءات نقدية الرواية اجلزائرية املكتوبة بالعربية :

Le roman algérien de langue arabe : lectures critiques 

 حملمد دواد

ماالجؿؿاسقةم ماألغـروبوظوجقة ميف ماظؾقث معرطز معـشورات مسن محدؼـا صدر
م)مCRASCمواظـؼاصقة ماىزائر2222بوػران مظلـة ماظعاعة ماحملاصظة مومبلاػؿة م(،
م م-اىزائر–بػرغلا محول ماظػرغلقة مباظؾغة مغؼدي "الرواية اجلزائرية طؿاب

صػقة،مم848ؼؼعميفممظؾؾاحثمحمؿدمداود،ماملكتوبة بالعربية : قراءات نقدية"
مهوالت، معرحؾة م: موواضعقة موضائع م: مأربعة محماور مسرب مماآلخرؼة،معوزسة

ماظروائقة، مواألدطورة ماحملاورم.واظعـفماظعفائؾقة مػذه موخامتةمممُأرِّرت مبؼدعة
موبقؾؾقوشراصقةمشـقةمباٌصادرمواٌراجع.

مباظدالالتم مشـقة موإبداسقة مصـقة مزاػرة مسن ماىزائري ماألدبي ماٌـؿوج ُؼعّؾر
متعودم موأصقؾة معؿعددة موهلفات مثؼاصات ماعؿزاج معن معادتفا ممتؿح ماظيت اظعؿقؼة

هلذهماآلدابموظعلماظلؿةماظؾارزةممجذورػامإىلمعوروثمثؼايفمسؿققميفمتارؼخماٌـطؼة.
مازدواجقؿفا؛ ماظعربقةممػي مباظؾغة مبنيماإلبداع ماظؽؿابة معلؿوى مسؾى معوزسة صفي

واظػرغلقة،محقثمتعطقفامػذهماظلؿةماظؾلاغقاتقةمرابعامخاصاموصرؼدامميقزػامسنم
ماٌؿارداتم محؿى مػذا مؼطال موضد ماظعربي، ماظعامل ميف ماألخرى ماألدبقة اظؿفارب

ماظ ماٌغربموتوغسماظؾؾدؼن ميف ميفماألدبقة ماالزدواجقة مصػة ماىزائر مؼشارطان ؾذؼن
ماظؽاتؾاتماإلبداسقة.

ذؽؾتمزاػرةماالزدواجقةمعـذمادؿؼاللماىزائرمعوضوعمخالفمثؼايفمجوػري،مم
مػوؼةم محول ماظـؼاش مترطز موضد ماظداردني، مآراء محوظه متؼارعت مغؼدي وإذؽال

ماٌـؿوجماألدبيموذرسقةماغؿؿاءمأومالماغؿؿاءماظرواؼةماىزائرؼةماٌؽؿوبةمباظػرغلقةمإىل
مالرواية اجلزائرية املكتوبة بالعربية : قراءات نقديةوؼأتيمصدورمماىزائري.

مطانمؼؼؾقماظؼراءمظألدبماىزائري،موخاصةمأوظؽكماظذؼنمملم ظقؿألمصراشامشاظؾامعا
متؽـفممظغؿفممعنماالرالعمسؾىمػذهماٌدوغةماظـرؼةمواظغـقة،مباإلضاصةمإىلمعامؼفدفم

ػوماظدصعمباإلغؿاجماىزائريماٌعربمإىلماظعاٌقةمسنمررؼقمترمجؿهمإظقهمػذاماظعؿلمو
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مباظؾغاتمايقة. ميفماظؾقثماألدبيمتؤدسمموغشره معلاػؿة مضؾلمذظكموبعده وػو
مٌرحؾةمضادعةمتؾشرممبلؿؼؾلمواسد.

مغشرم معـادؾاتمخمؿؾػة، ميف ماٌؼدعة ماألسؿال معن ماٌؤظفمجمؿوسة مػذا ؼؿضؿن
م مودوظقة مورـقة مجمالت ميف مضؾلمأشؾؾفا معن مترمجؿفا ممتت مواظػرغلقة، باظعربقة

ميفمإرارمغشرػام مرتوذاتمألحداثماظؿـادقمبقـفا اظؽاتب،موأجرؼتمسؾىمبعضفا
مضؿنمسؿلمواحد.

مباىاععةم مواظعؾؿقة ماظػؽرؼة مظؾلاحة مواٌؿقزة ماظـابؿة ماظلؿات مإحدى عن
ضؾةماىزائرؼةماظقوممشقابماظؿواصلمبنيماظؾاحـنيمعنمجفةموأجقالماٌػؽرؼنماٌؿعا

ماغؽلارم مسن ماٌلؤول مػو ماظؿواصل ميف ماالغؼطاع مػذا مأن موؼؾدو مأخرى، مجفة عن
دؼـاعقةمسؿؾقةماظرتاطمماظػؽريمواظعؾؿي،موإالمطقفمغػلرموضعقةماظػراغمواٌراوحةم
مطػاءاتمسؾؿقةم ماظؾقثمعن موعراطز مجاععاتـا مبه متزخر معا مرشم مغػسماٌؽان، يف

أغـامماملأساةأنماٌلؤولمسنمػذهموصؽرؼةمذاتممسعةمأصؾقتماظقوممساٌقة.مأسؿؼدم
مجمؿؿعمالمؼـؿنماظػؽرمواظعؾم،موالمؼؼدرمأصقابماظؽػاءاتمحقمضدرػا.

ماظؿؿزقمواظؿشؿتم معن مظألصؽار مباعؿقاز ماٌـؿفة موػيماٌؤدلة ماىاععة ملمتلؾم
مواظػؾلػقة مظقسمحلبماٌدارسماظػؽرؼة ماٌػؽرة،موظؽن وظوم-اظذيمأصابماظـكؾة

مطذظكمظؽانمزا مباظعؾمممطانماألعر مصققة،موظؽنمحلبمععاؼريمالمسالضةمهلا ػرة
ماظلقادقةم ماظوالءات ماظدؼـقة، ماٌذػؾقة ماىفوؼة، ماظؾغة، مععاؼري مإغفا واظػؽر،

مباٌعـىماظضققمواٌؾؿذلمظؾؽؾؿة.
يفمضوءمػذهماًؾػقةمتـفزمأحباثمودراداتمدونمأنمهظىممبامتلؿقؼهمعنم

ة،مودونمإثارةمعامؼؾققمبفامعنمغؼاشمطوغفامعلاػؿةمجدؼدةميفماٌعرصم؛ماػؿؿاممأوال
سنمرؤىمعغاؼرةموخماظػةموظؽـفامجدؼرةمم-ثاغقا-سؾؿيموجدلمصؽريمطوغفامتعربم

مباظؿؼدؼرمواالحرتام.
ماظيتم مظؾففود مداود ماٌؤظفممبـابةمسربونمعنمضؾلماظؾاحثمحمؿد وؼعؿربمػذا

حبفةمتؼدمميفمإرارماظرتمجة،موحماوظةمردممػذاماٌلؿـؼعماظذيمؼػصلماظؾاحـنيم
اخؿالفماظؾغةمواظرؤؼةماٌـففقةمظألعور،مصفومؼؾذلمعنمأجلمذظكمجفودامعضـقةم

األدبقةمتؿفاوزماظؼقودمماداتربفدفماظؿأدقسمظػؽرمومماردةمحبـقةمجدؼدةميفماظد
مودقطرةم ماظؿؽوؼن مضعف مبلؾب ماٌاضقة، ماظلـوات ميف مطؾؾؿفا ماظيت واٌؿاردات

مرصضماظؿفدؼدموؼؽرسماظرداءة.قةمواالغغالقميفمصؽرمتؼؾقديمعؿزعتمؼئشؿاواظد
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طؿامحاوظتمػذهماظدرادةماظوضوفمسـدمبعضماٌؿارداتماظـؼدؼةماظيتمدعتمإىلم
تػؽقكماإلذؽاظقةماٌؿصؾةمبؼراءةماظـصماظروائيماىزائريماٌؽؿوبمباظعربقة،موعنم
مغظرؼاتم معن مأنز معا مأذؽالمهؾقلماًطابماظلرديميفمضوء ماظؾقثمسن ثّم

مش مصؽرؼة موتقارات ماٌدوغةمأدبقة، معلاءظة مدمو مدرادؿه ماٌؤظف موجه موضد ربقة.
اظـؼدؼةمظدىمسددمعنماظؾاحـنيماىاععقنيماىزائرؼنيمحولمعلائلماظؼراءةماظـؼدؼةم
ظؾرواؼة،موضدمأتاحتمظهماٌـاػجماٌعؿؿدةميفمطلمعؼالمسؾىمحدة،مواوزماٌؼارباتم

ٌكؿؾف،موعنمثمماظيتموضػتمسـدمحدودماظظاػرةماٌؼارغاتقة،محبـامسنماٌؿشابهموا
مبعضم معنمعؼالمإىلمطشفماالضطرابماٌـففيماظذيماتلؿتمبه توصلميفمأطـر
اٌؼارباتماظـؼدؼةمدمومدعقفامإىلمدرادةماظرواؼةماىزائرؼة.مثممتودعماظؾاحثميفم
موعام مواظؿداوظقة مواظـلؼقة ماظلقاضقة مطاظؼراءة ماظـؼدؼة، ماظؼراءات محقـقات ادؿؼصاء

 أدبيموغؼديمأثرىمععفمماظـؼاصةماظـؼدؼةماظعربقة،ممضدعؿهمطلمعـفامعنمرطاممععريف
مورؾقمذظكمعنمخاللمإجراءمدرادؿنيمتطؾقؼقؿنيمسؾىمغصنيمروائقني،مػؿام:م

ماالغزالقمظعؾدماظؼادرممحقدم1.
االبؿذالمواظالععـىموػيمعؼاربةمدودقومغؼدؼةمظرواؼةمأرخؾقلماظذبابمظؾشريمم.2

معػيت.
ماظعؿل مػذا مإناز ماٌؤظفميف ماحؿاج مطؾرية،مموضد ماظرتطقز ميف مضدرة مإىل اىاد

وصربمروؼلمضصدمإحداثماظؿؽاعلمبنيمعوادمػذاماٌؤظف.مطؿامسربمػذاماظعؿلمسنم
مظؾؿصادرم مسؾؿقة معوضوسقة مبؼراءة معشػوع موػو ماٌوضوع، محول مغشر ممبا إٌام
مسؾىم مواظػرغلقة ماظعربقة ماظؾغة معن ماظؽاتب/اظؾاحثممتؽـه موزفمصقفا واٌراجع،

ػذهماٌعرصةماظـؼدؼةماٌؿصؾةمباٌوضوعماٌؾقوثممبوضفمعـففيممطؿاممثن حدمدواء.
موغؼديمصارعني.

 عبد القادر شرشار
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