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.للرواية الجزائرية التأسيسية والتأصيلية وتلقيهاألكاديمي الغربينقد ال
ة كبيـــــــــرـــــّ غني/أ 

جامعة برج بوعريريج 

المكتوب باللغة الفرنسية جمهورا واسعا في البلدان الفرنكوفونّية وغيرها من البلدان، إذ اهتّم بهعرف األدب الجزائري 
ن في كّل من االتحاد السوفياتي سابقا، الواليات المتحدة األمريكّية، كندا، أوروبا، والمغرب العربّي الكبير، إذ درسوا أساتذة وباحثو 

رنسي، ألنّه يسّلط الّضوء على عالم مختلف ثقافّيا، إضافة لكونه خدم ثورة التحرير ذلك األدب على أنّه منفصل عن األدب الف
.الوطنّية الكبرى 

La littérature algérienne de langue française est connue de larges publics dans des pays
francophones ou non, de professeurs et chercheurs aussi bien dans les universités d'U.R.S.S que
des U.S.A , du Canada, d'Europe et du Maghreb.

On s'y intéresse, entre autres motifs, parce qu'elle n'est pas la littérature française et
qu'elle ouvre à un monde culturel original,  "différent " , ou encore parce qu'elle a servi le
combat pour l'indépendance nationale .

مة  :مقّد
واية يف منتصف القرن العشرين أوسع أزياء التعبري األولية انتشارا، فبينما كانت يف لقد أصبحت الرّ 
عن القلق والسرائر واملسؤوليات شباعا سهال للمخيلة، أو العاطفة أضحت تعربّ إاملاضي وسيلة للتسلية و 

،ف والشعر يف جانب منهمضى موضوع امللحمة والتاريخ والبحث األخالقي والتصوّ اليت كانت فيما 
الرواية لسعة توزيعها متثل من الناحية اإلجتماعية أداة اإلتصال األديب بني اجلماهري املتفاوتة فيما كما أنّ 



عن ا املميزة التعبريية كانت مستهواية اجلزائرية املكتوبة باللغة الفرنس، ولذلك فالرّ 1بينها أشد التفاوت
.ان فرتة االحتالل الفرنسي للجزائرتناقضات الواقع ومأساويته إبّ 

واية العالمّية وكتابة الواقع في القرن العشرين - :الّر
مل تربز الرواية العاملية هكذا صدفة ومن العدم عندما ظهرت يف أوائل القرن التاسع عشر يف 

ت به إىل وضع الثورة ا كانت تستجيب لتقلّ أوروبا، وإمنّ 
ب، لقد اخرتقت تلك الروايات د واملتشعّ وايات األوىل تعبريا عن الواقع اجلديد املعقّ فكانت الرّ ،الصناعية

روبا التاريخ وأصبحت تعرب عنه وصارت اللغة الروائية احملور الذي يتبلور داخله تاريخ الفرد وتاريخ أو 
اهن م امتالكا مجاليا ومعرفيا للرّ حياول أن يقدّ ،اجلنس الروائي بشكل عاموتاريخ البشرية مجعاء، ألنّ 

وائي اكتناه جوهره وتقدمي رؤيته عنه الذي حياول الرّ واية أثناءه زمنا ومكانا وللواقع العامّ الذي تصدر الرّ 
املعريف اجلمايل، أو الوصول إليه كما يف احلرب وله، فقد تستطيع رواية واحدة تقدمي مثل هذا اإلمتالك 

عمل من هذه فكلّ ،لم لتولستوي، واإلخوة كرامازوف لدوستويفسكي وثالثية جنيب حمفوظوالسّ 
.2م وجهة نظره يف راهن جمتمعه، ويف الواقع اإلنساين العاماألعمال يقدّ 

وقد كانت الرواية اجلزائرية املكتوبة باللغة الفرنسية تكتب الواقع بلغة اآلخر اليت مل ميتلك الكتاب 
اخليال جمرد "

أما التوهم أو ما يقال عنه االبتكار أداة إلبراز الواقع، ويبقى مع ذلك منبع اخللق الوحيد هو الواقع،
، ألّن تعقدات 3" اخلالص على طريقة والت ديزناي بدون ربط مع الواقع فهو أبغض ما ميكن أن يكون

. احلياة تفرض على الكاتب التعبري عن واقعه أكثر مما تتجه به حنو اخليال

د رشيد بوجدرة بأّن الرواية  ة جتاه الواقع وجتاه ة حساسيّ بيّ تكاد تكون أكثر األنواع األدوقد أّك

،يف الرواية واليت تعاين منها الشخصيات
ل التيار الرأمسايل الليبريايل، أما زوال فكان لقد كان بلزاك ميثّ "ني نطلق به الروائيني الفرنسياالفهم الذي 

ل الطبقة العاملة اليت متخضت عن الثورة العلمية والصناعية اليت عرفتها فرنسا، وكذلك شأن فلوبري ميثّ 
هم انطلقوا من بنيات اقتصادية وسياسية، لكن فلوبري فيما بعد فهم أنه ليس الذي كتب عن الثورة، كلّ 

، 1982تاريخ الرواية احلديثة، ترمجة جورج سامل، منشورات حبر املتوسط ومنشورات عويدات، بريوت، باريس، دط، : م ألبريس.ر-1
).5(ص

).15(، ص1981، 1طالرواية والواقع، دار احلداثة، بريوت، : حممد كامل اخلطيب-2
.غابرييل غارسيا ماركيز رائد الواقعية السحرية، املؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائر ، دط ، دس : عبد اهللا محادي - 3



ة الرواية أن تكون نسخة طبق األصل أو متثيلية عن الواقع، بل هو بالعكس وعيا والتزاما وارتكازا من مهمّ 
.1"صرحيا على اإلشكالية اللغوية

أن مؤّسس العصور احلديثة ليس فقط ديكارت ولكنه  Millan Kunderaيرى ميالن كونديرا و 
على العصور احلديثة، فإن كانت الفلسفة يف حكمهم ونكذلك سرفانتس، هذا الذي جتاهله املؤرخ

ى إىل ل فن أوريب كبري أدّ وجود اإلنسان، فإنه يظهر بصراحة من خالل سرفانتس تشكّ أمهلوا والعلوم قد 
" الوجود والزمن"لها هايدجر يف كتابه املواضيع الوجودية اليت حلّ اكتشاف هذا اإلنسان املنسي، فكلّ 
الفالسفة األوربيني الذين سبقوه، كل تلك املواضيع اكتشفت واليت حكم بتجاهلها من طرف كلّ 

واية كشفت بطريقتها اخلاصة وبواقعيتها اخلاصة املظاهر واية، فالرّ قرون من الرّ ةحت يف أربعضّ وتو 
صامويل ريتشاردسون بدأ و ماهي املغامرة؟ : مع معاصري سرفانتس يتساءل الروائي: املختلفة للوجود

، فكشف احلياة اخلفية للعواطف، وبلزاك يكتشف جتذر اإلنسان واخل اإلنسانديفحص ماذا حيدث يف 
تولستوي مييل إىل تداخل الالمعقول مع القررات و فيالتاريخ، ومع فلوبري نكتشف ماذا حيدث يف األرض، 

الزمن املستعصي على القبض، مع توماس : شف الوقتتكنوالسلوكات اإلنسانية، مع مارسال بروست 
.2دور األساطري اآلتية مع الزمنمان يستجوب

العمل الروائي لزوال مثال قد وجد موضوعاته من عادات القرن التاسع عشر الذي تتداول فيه إنّ 
مناذج روائية معينة،وقد استلهم موضوعاته من مالحظة البنية اإلقتصادية واإلجتماعية واإليديولوجية 

3.املعاصرة

مار،وأمام تلك احملنة القاسية فت الدّ ب العاملية الثانية اليت خلّ ظهرت الرواية اجلديدة بعد احلر وقد
فقد أصبح العامل عندهم تلك "اب يف شكل جديد للكتابة ر طائفة من الكتّ ا اإلنسان فكّ اليت مرّ 

، Alain Robbe Grilléمن هؤالء آالن روب قرييي، 4"عبة اإلستيعاب باللغةة والصّ متاحلقيقة القا
، وميشال Claude Simon، وكلود سيمون Nathalie Sarrauteوناتايل ساروت 

واية يف القرن العشرين، جملة الرؤيا، يصدرها احتاد الكتاب اجلزائريني،: رشيد بوجدرة-1 ،12) (ص ،ص(، 1982، 1اجلزائر، عواقع الّر
13(.

2- Millan Kundera : L’art du roman, editionGalimard, France, 1986, pp (18-19).

3- Henri Mitterand : Le discours du roman, Puf écriture, Paris, 1Edition, 1980, p(181).
4- Joelle Gardes Tamine – Marie Claude Hudert : Dictionnaire de critque littéraire, Armand Colin,

Parise, 2004, p(140).



يؤكد هذه "ميالد الرواية اجلديدة قد اقرتن حبرب التحرير اجلزائرية حيث ، كما أنّ MichelButorبيتور
1".اقد الفرنسي رميون جاناحلقيقة النّ 

األدبية على نبذ القيم، واية اجلديدة اليت تقوم فلسفتهارت يف نشوء الرّ تلك العوامل الرهيبة أثّ إنّ 
اريخ واالستسالم إىل العبث والتشاؤم، وبالتايل فإن الرواية الفرنسية وبعدها ر للتّ والكفر بالزمان، والتنكّ 

اا الواقعية والوجودية وصيغتها "الرواية األوربية بصفة عامة قد  يع نو ة بت ي لغرب ة ا ي لروا كت شكل ا ه ت ان
مان أو جعل املكان هو خصية الروائية أو إلغاء احلركة يف الزّ الكالسيكية أيضا عرب إلغاء حضور الشّ 

.2"ص الروائيخصية الفاعلة يف النّ الشّ 

بكوا تثور على كلّ إذن تتميّ  يكية  لكالس ية ا لروا يدة عن ا اجلد ية  لروا القيم القواعد وترفض كلّ ز ا
يف العامل واملتماشية مع القلق ائدةحديث السّ واجلماليات اليت كانت سائدة، استجابة للعصر وحلركات التّ 

فهي تشرتك مع ،ر الذي يعاين منه اإلنسان املعاصر، وهو ما حاولت فعله الرواية العربية أيضاوالتوتّ 
كل والتعبري بصورة جديدة عن العامل، أي بصورة خمتلفة عن يف الرغبة يف انتهاك الشّ الغربيةمثيلتها

.

:لمحة عن الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية -
ل نص أديب كتبه جزائري باللغة الفرنسية إىل سنة أوّ Jean Déjeux"جان دجيو"يرجع املؤرخ والباحث 

اجلزائرية، كتبها ، مستقاة من التقاليد االجتماعية "انتقام الشيخ"، وهو عبارة عن قصة بعنوان 1891
الباحث بعدها يذكر أنّ أنّ ، إالّ "حممد بن رحال"

م، حبثا عن نصوص أخرى 1920م و1880اليت كان يصدرها الفرنسيون يف اجلزائر، يف الفرتة مابني
الذي نشر سنة ) أمحد بوري( اسمويذكر دجيو ، 3جلزائريني آخرين، مل تسفر إال على نتائج هزيلة

أّ ق على الرّ ويعلّ ، "مسلمون ومسيحيون"رواية مسلسلة بعنوان " احلق"م يف جريدة 1912 ية ب ا كتبت وا
د للمؤلف على تناقضات الواقع، حيث يصور العالقة بني الفرنسيني مباء الورد، كناية على القفز املتعمّ 

.واجلزائريني يف غاية االنسجام والوئام

لقد استطاع االستعمار الفرنسي نتيجة للمدة الزمنية الطويلة اليت قضاها يف اجلزائر، ولتمركز آلياته 
" األهايل"عليمية واإلعالمية أن يسحب من بورجوازية االقتصادية وأجهزته اإليديولوجية التّ 

).78(يف نظرية الرواية ،  ص : عبد امللك مرتاض-1
).80(، ص املرجع نفسه-2
3-Jean Déjeux « situation de la littérature maghrebrine de langue francais,EditionNaaman , Canada, p18



)lesindigéne (ساته كوسطاء بني ؤسّ ذات النزعة األرستقراطية الرتكية املدينية، أبناءها ليمدجهم يف م
) األهايل املدجنني" (األندجينا املدجنة"لطة اجلديدة وبني األهايل، وألن هذا سيكون طريقا لربوز السّ 

فني اجلزائريني، وتعكس يف واليت ستعكس اللحظات التارخيية األوىل لبداية التاريخ الطويل الغرتاب املثقّ 
د أمني الزاوي فرتة ، وقد حدّ "فن الرواية"به، هو خاص اآلخر يف فنّ " حماكاة"الوقت نفسه مرحلة 

وفيها ظهرت أصوات روائية حاولت حماكاة ) 1945- 1920(ازدهار اخلطاب الروائياالندماجي ما بني 
.1اآلخر أدبيا

" جان دجيو"م وسنوات العشرينات من القرن العشرين، فإن 1891ونظرا للفراغ املسجل بني سنة 
أمحد بن "حقيقية هلذا األدب الناشئ، ويعد القايد بن الشريف، املوسوم بـ م كانطالقة1920يتخذ سنة 

.2بداية تلك االنطالقة" مصطفى القومي

واية إىل غاية بداية القرن العشرين أبرزها الرّ رت ظهور فنّ واحلقيقة هناك عوامل وأسباب عديدة أخّ 
ني يء الذي جعل العالقة بني احملتلّ الشّ سياسة العدوان اليت أنتجها االستعمار طوال احتالله للجزائر 

.احتكاك بني الطرفنير، منعت أيّ وأهل البلد عالقة حرب وتوتّ 

ة حاولت حماكاة اآلخر أدبيا وترديد أطروحاته االندماجية سياسيا لقد  وقد ظهرت أصوات روائيّ 
فرنسيني، بداية التعبري عن كانت جتربة الكتابة الروائية املشرتكة بني كّتاب من األهايل وبني آخرين من ال

، فاألعمال الروائية اليت كتبها  )املستعمرة(وبني مثيلتها ) األهلية(زواج أديب وروحي، بني هذه األنتلجنسيا 
أبرز ،etiennedinetمع إتيان دينيه ) سليمان بن ابراهيم(، و)renépottierرونيه بوتيه (كل من 

3. يها الروائي األهلي موقع التلميذاملرحلة الديداكتية الروائية اليت احتل ف

مخسة أعمال أدبية أشرنا من قبل إىل 1930- 1920وعلى هذا النحو ظهرت يف عشرية 
بعضها، وهي جمموعة سامل القيب الشعرية، والسرية الذاتية للقايد بن الشريف، ونضيف إليهما رواية 

للكاتب  " أسري بربروسا"والعلج م، 1928لشكري خوجة اليت صدرت سنة " امرأة املنجمي" "زهراء"
ل عامل هذا العدد القليل من األعمال األدبية ال يشكّ وواضح أنّ ، 4م1929نفسه اليت صدرت سنة 

رت إعالميا حدث احتفاهلا بالذكرى فرنسا قد حضّ خصوصا أنّ ،فخر إذا قيس بطول فرتة االحتالل
أّ املئوية الحتالل اجلزائر، وشجعت على مثل تلك األعمال  ملي وك لعا ام ا لع أي ا لر ام ا أم تظهر  ية ل اع بد ا اإل

).91،90) (ص ،ص (،املؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائر ، دط ، دس ملثقف يف الرواية املغاربية، صورة ا: أمني الزاويــــ1
» déjeuxـــــ 2 situation de la littérature maghrebrine de langue francais, p30Jean

واية املغاربّية ، ص : أمني الزاوي -3 .)91(صورة املثّقف يف الّر
4-déjeux « situation de la littérature maghrebrine de langue francais, p30Jean.



ف،  وقد جنحت تلك الرسالة بدليل تلك األعمال فعال قد محلت رسالة حضارية إىل هذا البلد املتخلّ 
.دهم لغة سيّ ه قد تعلّ اليت يظهر فيها اجلزائري على أنّ 

ر األدب ا يف تطوّ م، منعطفا حامس1952حملمد ديب " الدار الكبرية"ل ظهور رواية وقد شكّ 
فني ة تتجاوز فيه هذه الرواية صالونات املثقّ ل مرّ الروائي املكتوب بالفرنسية على مستوى املضمون، فألوّ 

لمي بني احلكم االستعماري، ووهم التعايش السّ 
اتمع وتتحدث عن لتنزل إىل الطّ عوة إىل االندماج،واملعمرين، عن طريق الدّ " األهايل" من  ا  لدني ات ا بق

أما طريقة الكاتب يف عرض تلك الصور ،1ث عن النضال السياسي اجلزائريوالقهر، وألول مرة تتحدّ 
شعب وأن يشعر مبأساته، وبنظرة ثاقبة تتغلغل يف أعماق نفوس أولئك هذا الفتدفع بالقارئ أن حيبّ 

ه يف أعمال د هذا التوجّ وقد تأكّ ،2عور مبأساة احلياةبقي والشّ ة والدة الوعي الطّ البسطاء لتحكي قصّ 
م فقد كشفت األوىل عن عامل البؤس يف 1957م ومهنة احلياكة 1994" احلريق"حقة الكاتب الالّ 

الفالحني من الفقر املدقع واالستغالل الفاحش، وقهر املعمرين هلم كلما حاولوا أن الريف، ومعاناة 
انية حياة احلرفيني يف املدن اليت مل تكن ختتلف عن حياة رت الثّ وا على وضعهم املزري، وصوّ حيتجّ 

ّ الفالحني، وظهرت يف الفرتة نفسها أعمال روائية أخرى لكتّ  ي اه نفسه الذاب آخرين تسري يف االجت
ملولود 1955" نوم العدل"سارت فيه أعمال حممد ديب األوىل، نذكر منها على اخلصوص رواية 

1960" التلميذ والدرس"لديب، و1962" من يذكر البحر"لكاتب ياسني 1956" جنمة"معمري، و
آلسيا جبار، 1962" أطفال العامل اجلديد"ملالك حداد، و1961" رصيف األزهار مل يعد جييب"و
أسالك "حلسني بوزاهر و1967" أصابع النهار اخلمسة"ملولود معمري و1965" فيون والعصااأل"و

.3لصاحل فالح1969" احلياة الشائكة

إنّ 
اا وأحالمها ودمها وعنفها  أس ية مب ئر اجلزا ثورة  نت ال ف املبدع ة داخل املثقّ ومشوليتها كفيلة خبلق هزّ كا

واية ة والرّ واية اجلزائرية خاصّ كبريا على الرّ ورة اجلزائرية ظالّ املوهوب، وهو بالفعل ما حصل، إذ تركت الثّ 
إىل غاية صدور " حريرية الكربىاحلرب التّ "واية نفسها يف موضوع ة بشكل عام، وقد حبست الرّ املغاربيّ 
واية اجلزائرية عن جيل جديد ومرحلة جديدة لرشيد بوجدرة، وبصدورها تعلن الرّ 1969" طليقالتّ "رواية 

1-déjeux « situation de la littérature maghrebrine de langue francais, p35Jean

.)151( ، ص1967األدب اجلزائري املعاصر، منشورات املكتبة العصرية صيداء، بريوت، : سعاد حممد خضرـــــ2
» Jean Déjeuxـــــ 3 situation de la littérature maghrebrine de langue francais, p35



اخرتاع "لرشيد ميموين، و1984" طمبيزا"، و1982" لهر احملوّ النّ "من معاناة الكتابة، وجييئ صدور 
.1يلعبد القادر حقّ 1986" موسم احلجارة"وط، واهر جعّ للطّ 1986" حراءالصّ 

واملالحظ على
زعة السياسية االنتقادية، فأعمال حممد ديب اليت ظهرت يف الفرتة ما بني ورواية كانت تغلب عليها النّ 

حل موت صا"لرشيد بوجدرةو1970" ضربة مشس"، و1969" طليقالتّ "، و1968" ناملؤذّ "مراد بوربون 
لنبيل فارس، فكل هذه األعمال جيمعها قاسم مشرتك واحد يتمثل يف النقد الشديد 1980" باي

اإلسالمي، اللهجة لألوضاع السياسية واالجتماعية يف اجلزائر، ويف مطلع التسعينات، ومع صعود املدّ 
مثّ ، نقدا الذعاودخوله بقوة معرتك السياسة يف هذه الفرتة، أخذت تظهر أعمال روائية تنتقد هذا املدّ 

مع العشرية احلمراء برزت أعمال روائية تسجل هلذه املرحلة السوداء يف تاريخ اجلزائر بعد االستقالل، 
وصل بإبداعاته إىل وقد" يامسينة خضرة"م  باسعروفوأبرز الروائيني الذين ظهروا حممد بوملسهول امل

.العاملية

واية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية في النقد األدبي العالمي - :الّر
واية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية في النقد السوفياتي -1 :الّر

Critiquesoviétiquesur les litératures:يف مقال بعنوان 

francophones du Maghreb / par Galina Djougachvili.
ترى الّناقدة بأّن أدب دول املغرب العريب املكتوب باللغة الفرنسية صار جيذب إليه القرّاء منذ 

وفيايت الذي جعله موضوعا لد ة، كما لفت انتباه الّنقد األديب الّس راسات عديدة، إذ يشتغل عليه مّد
Victor Balachov: منهمنقاد – Irina Nikiforova- SvetlaneProjoguina –

galinaDjougachvili.

ل من VitorBalachovإّن :" تقول الناقدة وفيايت، إذ كان أّو معروف يف تاريخ النقد األديب الّس
اكتشف األدب اجلزائري املكتوب باللغة الفرنسية، ومن بني أهّم املوضوعات اليت خّصصها إلبداعات 

La" املوسوعة األدبّية املختصرة " الذي نشر يف " األدب اجلزائري " الكّتاب اجلزائريني، مقاله 
bréveencyclopédielittéraire.

م دروسا  ة سنوات كان يقّد ل مرّة بأدب جزائري وطّين ناشئ، ولعّد وقد لفت انتباه النقد السوفيايت ألّو
1.مبوسكوM.V.Lomossovعن األدب اجلزائري املكتوب بالفرنسية لطلبة كلّية اآلداب جامعة 

.)95(صورة املثقف يف الرواية املغاربية، ص: أمني الزاوي-1



مة اليت كتبها  م، كانت مبثابة 1963لرتمجة رواية مولود فرعون الصادرة عام VitorBalachovاملقّد
وائي، وحتليل ألهّم أعماله، وخصوصّية كل عمل .تعريف بأدب هذا الّر

رواية ابن الفقري تعطي فكرة دقيقة حول طبيعة وقدرة اإلبداع عند مولود فرعون، إذ أعاد إذ يؤكد بأنّ 
حسب جمريات التاريخ، هذا األخري إنتاج احلياة اليومية يف لوحات تراجيدية للحياة اإلنسانّية، واليت تتغريّ 

إا تنقل بطريقة جيدة الشعر  لروحية،  ة وا ي اد امل ة  احليا لى عظمة  تمد ع يع فرعون  لود  ة مو قعيّ فسحر وا
املالحظ على و 2املتداول يف بيئته واألمثال الشعبية، كما تعكس ذوقه القبائلي اخلالص وإنسانيته العالية 

ز على توظيف مولودأنه ر VitorBalachovنقد  احلكايات الشعبية فرعون لألمثال الشعبية اجلزائرية و ّك
وكأن دراسة الناقد مل يكن هدفها التعريف بأدب كاتب مغمور بل التعريف ،اليت تنتشر يف البيئة القبائلية

.بالثقافة الشعبية اجلزائريّة 

زت يف مداخلتها على رواية  هتمامها انصبّ على نقد ، ألن اولود فرعونمل" جنل الفقري " ولعّل الناقدة رّك
VitorBalachovز ب .دون غريه دوره على دراسة أعمال مولود فرعونالذي رّك

: يف مقال بعنوان- 
Les recherchessur les littératuresmaghrébinesd'expressionfrançaise
en URSS : conception, résultats, perspectives, par Irina Nikiforova .

واية اجلزائريّة املكتوبة بالفرنسّية " قد أّلفت كتابا عنوانه galinaDjougachviliذكرت الناقدة بأّن  الّر
Le roman algériend'expressionfrançaise

وائيني اجلزائريني، وبالضبط أثناء تعبريهم عن 1976عام  رد عند الّر زت فيه على مجاليات الّس ، رّك
إىل أّن عديد اآلفاق قد فتحت يف جمال دراسة اآلداب galina، وأشارت االنتماء الوطين يف أعماهلم

راسات املخّصصة لآلداب املعاصرة يف البلدان اإلفريقّية، وهذا بعد  اجلزائرية، بفضل سلسلة واسعة من الّد
لآلداب، فقد  A.M.Gorkiاجتماع باحثني، وطلبة من خمتلف جهات القارة األوروبية مبعهد غوركي 

ون بآداب املغرب كان فرع  راسات اللغوية هلذا املعهد يضّم إحدى عشر باحثا، منهم أربعة يهتّم الّد
:العرّيب، وهم 

1 - Galina Djougachvili, Critique soviétique sur les litératures francophones du Maghreb,Œuvres
et critique,édition Jean – Michel,Paris,1979,p21.
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Alexandre Koudéline, ZoufliNamitokofa, galinaDjougachvili, Irina
Nikiforova.1

، إذ "االستشراق"وإن كان االستشراق ودراسة الثقافة الشرقّية قد كشف خلفياته إدوارد سعيد يف كتابه 
أبرز تكوينه املؤّسسي وارتباطه باملصاحل السياسّية الغربّية خصوصا وأّن ازدهار االستشراق جاء مواكبا 
ة، لكّن املالحظ على النقد السوفيايت للرواية  ع االستعماري واالمربيايل الغريب، فهو معرفة تنتج القّو للتوّس

شئ يف بلد مستعمر، مربزا مجالياته، ومن خالل ذلك األدب اجلزائرية أنه حاول تقدمي صورة على أدب نا
اا وتقاليدها املختلفة، اد بع ة  ي ئر اجلزا ة  ي ّعب لش ة ا ّقاف ة عن الث قدمي صور ت اول  زا على الظلم الذي ح مرّك

يتعرض إليه اإلنسان اجلزائري من طرف املعسكر الغريب ممثال بفرنسا، فالنقد السوفيايت ال خيلو من 
.لكنه بعيدا عن األهداف االمربيالية اإليديولوجيا 

واية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية في النقد الفرنسي - :الّر
: يف مقال بعنوان- 

Sur Nedjma de Kateb Yacine par Jacqueline Arnaud

بعد انتهاء احلرب واملنفى، التقى كاتب :"
، سأله احلالق " ملاذا كتبت جنمة، أنا كنت سأكتبها ؟: ياسني يف مدينة عنابة حبالق شبه أمّي

فهم ال جييدون اللغة مل يهتم كاتب ياسني بكالم احلالق، ألنّه ال يفّضل هذا النوع من املتلّقني، 
.الفرنسية، وال يقرؤون عادة إال أوراقا من روايته أو يكتفون بالعنوان فقط 

:" تقول الناقدة
".بشكل إجياّيب 

يعاين منها الكاتب الذي يكتب باللغة الفرنسّية، هذه احلكاية تعّد مبثابة تقرير عن اإلشكالّية اليت 
هذا من –، إذ أنه خياطب مجهورا ال يفهمه 1960حىت سنة 1956- 1950خصوصا يف الفرتة مابني

بسبب النقد " جنمة"ومن جهة أخرى ، فإن كاتب ياسني قد عاين كثريا بعد صدور روايته –جهة 
ر الّثورة الفرنسي الذي اختذ منه موقفا عند صدروها، ألنّ  حمتوى الرواية ميّثل عاملا غريبا عنه، فهو يصّو

التحريرية الكربى، والعادات اجلزائرية، وبالرغم من إجادة الكاتب للغة الفرنسّية، لكّنه من الصعب على 
ل من نوفمرب  واية مباشرة بعد اندالع الّثورة، فبعد األّو 1945الّناقد الفرنسّي أن يعطي شبه استحسان للّر

.فهو يتموقع يف صراع إيديولوجي بني اجلزائر وفرنسا –أراد ذلك أم مل يرد –نقد كلّ 

1 - Irina Nikiforova, Les recherches sur les littératures maghrébines d'expression française en
URSS : conception, résultats, perspectives, Œuvres et critique,édition Jean  Michel,Paris,1979,p25-26



".جنمة " بعد إصداره لروايته " كاتب ياسني" يف املقابل هناك نقد اعرتف مبيالد كاتب امسه 

بأنّه بعد Figaro littéraireإذ كتب يف جمّلة André Rousseauxمن هؤالء الناقد أندري روسو 
1.، نقّر مبيالد كاتب جديد "جنمة " رواية صدور 

اد الذين كتبوا عن رواية -  :لكاتب ياسني " جنمة " من النّق

ترمز إىل الّروح " جنمة"بأّن Le mondeإذ كتب يف جمّلة : Emile Henriotإمييل أوريو- 
نا  ن ضّد ل والتكّو هل ميكن "، وتساءل )يقصد ضد االمربيالية ( الوطنّية العربّية اليت هي بصدد التشّك

م يف دراسته لرواية جنمة نقدا Emile Henriotفالناقد 2". تصنيفها يف خانة رواية الّرمز؟ ال يقّد
ر نظرته الكولونيالية ا ليت ال تستحسن اإلحياءات اليت جاءت يف رواية لكاتب من بلد منهجيا فقط بل ميّر

".تابع أو مستعمرة " 

ترى الناقدة بأّن موريس نادو ينظر إىل مسألة احلداثة : Maurice Nadeauموريس نادو- 
حداثة : األدبية حبساسية كبرية، فيقّر بأّن حداثة األدب عند كاتب ياسني ناجتة عن تظافر حداثتني

رد و  واية الكالسيكّية، لكّن الّس حداثة األفكار، فمنذ البداية متّرد هذا الكاتب الّشاب على قواعد الّر
.

ة، وتقول Jacqueline Arnaudوتنتقد  كان على موريس نادو أن يضيف بأّن  " هذا املوقف بشّد
، وأنّه يستحق االحرتام للجهد الذهين الذي )الفصحى(يعرف اللغة العربية األدبية كاتب ياسني ال

ارجة ويكتب بالفرنسية الفصحى، وهو مييل يف إبداعه اللغوي إىل   ر بالعربية الّد يبذله، فهو يفّك
Joyce.3وجويس FaulknerوفولكنريKafkaكافكا

ا اجلزائر، البلد احلرّ كما تقول الناقدة بأّن نادو حني تكّلم عن البطلة  ّأ ّم وك تكل ان ي .جنمة ك

حول Les lettresnouvellesتساءل يف جملة : Geneviève Serreauجينيفيافصارو- 
ردية لرواية جنمة، خاّصة طريقة انتقاء الشخصيات، وذلك األسلوب الذي جيمع بني الواقعّية  البنية الّس

والّرمزية، ويرى بأنّه من الّصعب التعبري عن 
.مييثولوجيا عاطفّية 

" جنمة"يصّنف رواية : Olivier Demagnyأوليفييدمانيي- 
اجلديدة، إىل جانب روايات جويس وفولكنري، ويقول بأّن الكاتب وّظف شخصّية جنمة األسطورية 

1 - Jacqueline Arnaud, Sur Nedjma de Kateb Yacine, Œuvres et critiques,p37.
2 - Ibid, p38
3 - Ibid, p38



راسة األخرية أجريت للتعبري عن اجل زائر الواقعّية، وتشري صاحبة املقال بأنّه جيب الّتذكري بأّن هذه الّد
.بعيدا عن املخابر الباريسّية 

بأن رواية جنمة هي حقيقة Cahier de sudكتب يف جمّلة : Bernard dortبرينار دور - 
.1العامل، واعتربها رواية ارتباط الكاتب بأرضه، رواية الّرمزية تناقش مأساة اجلزائر املستعمرة 

يف رسالته لنيل الدكتوراه درجة ثالثة جبامعة السوربون واليت صدرت يف  : عبد الكرمي اخلطييب- 
واية املغاربّية " حتت عنوان1968كتاب عام  الّناقد فصال ألدب كاتب ياسني، استهّله ، خّصص"الّر

بكلمة مؤثّرة عن الكاتب العريب الثائر الذي سانده اليسار الفرنسي، ووجد فيه مشروع شراكة سياسية 
د اخلطييب ميزات رواية ، ففيها مجال األسلوب، وإعادة إنتاج الواقع "جنمة" ضّد اليمني املتطّرف، وعّد

، كما أشاد " البلد األّم اجلزائر" ومرّة " امرأة معشوقة"تكّلم عن البطلة مرّة إبداعّيا باستخدام الّرمز، وقد 
بالرغم من أنّه –، واملالحظ على دراسة اخلطييب 2بالّتوظيف اجليد للتيمات ولتنظريات بارت يف الرواية 

جري داخل تركيزه على متظهرات التنظريات الغربية للسرد داخل رواية جنمة ألن البحث أ–باحث عريب 
.اجلامعة الفرنسية

م Jean Déjeuxالناقد Jacqueline Arnaudمن النقاد الذين تكلمت عنهم -  إذ قّس
ر الرواية اجلزائرية املكتوبة باللغة الفرنسية إىل مرحلتني رئيسيتني سبقتهما مرحلة متهيديّة متثلت فيما   تطّو

Laكتبه الفرنسيون الذين حّطوا الّرحال باجلزائر litératureéxotique وكان الدافع لذلك هو ،
االنبهار الكبري باألرض العذراء، والطبيعة املختلفة والعادات والتقاليد املغايرة لنمط احلياة الفرنسّية ، 

، إليتيان ) خضراء، راقصة أوالد نايل ( Khadra, La danseuse de Ouled Nailفنجد رواية 
، ّمث ما كتبه إيزابيل إبرهاردت وغريمها، كّل هذه الروايات اليت  1910دينيه سنة  رفقة سليمان بن براهيم

م  م شيئا للقضّية الوطنّية وال للشعوب املستعمرة باستثناء غوديهموباسان الذي قّد كتبها فرنسيون مل تقّد
.حقائق عن االستعمار باعتباره كان صحفيا وكتاباته مل يكن دافعها تقدمي الدعم للشعوب املستعمرة 

واية اجلزائريّة  دها رائد الّر القايد بن الشريف، مث تأيت مرحلة أخرى للرواية يف العشرينات، جيّس
، إضافة 1920سنة Ahmed Ben Mostafha le gourmier" أمحد بن مصطفى القومي"بروايته 

وهو موال والء تاما لفرنسا، واحلائز على ) بولنوار ( لإلخوة زنايت، أمحد ورابح، خاّصة رابح زنايت برواية 
.، وغريمها كثريون " أدين بكّل شيء لفرنسا " وهو القائل 1943اجلائزة األدبية األوىل يف اجلزائر سنة 

1-Jacqueline Arnaud, Sur Nedjma de Kateb Yacine, Œuvres et critiques,p39 .
2 - Ibid,p40



ل  ن طرف جزائريني استخدموا لغة املستعمر، دافعها األّو
ات مثلما يقول  ل هو إثبات أنّه بإمكاننا الكتابة باللغة " Jean Déjeuxهو إثبات الّذ افع األّو الّد

، رواية العشرينات كانت جمّرد تقليد أعمى للرواية الغربّية باعتبار أّن أغلب " الفرنسّية بدون أخطاء حنويّة 
ا .كتّ

تها اإلنسانّية النبيلة يف نقل احلضارة إىل بلد متخّلف ، خصوصا مع سلطة ما تقوم به ، أي متجيد مّه
ح الفرنسي الذي  وايات ومنعها من الّصدور وكذا سلطة املصّح الرّقابة املفروضة على هذا الّنوع من الّر
يسمح مبرور اخلطاب الذي خيدم مصاحله فقط، اخلطاب الثاين هو خطاب رمزي نتيجة عجز هؤالء 

وفقا ملقولة اجلزائر فرنسّية، ) عب اجلزائري إدماج الشّ ( الكّتاب عن إبداء رأي صريح حول اإلدماج 
حيث يتبىن الكاتب بطال يدخل يف مغامرة إدماجية غالبا ما تكون نتيجتها املوت سواء املوت البيولوجي 

.1أو املوت االجتماعي أو السياسي أو الثقايف

ر كبري من طرف ا واية حسب دجيو هي رواية هجينة موّلدة، قوبلت بتنّك لنقد الغريب إذن فهذه الّر
ل litératureethnographique" باألدب اإلثنواغرايف " الذي وصفها  ، قد تبدو هذه التسمية ألّو

متجد بطوالت فرنسا األم وتشيد مبهمتها اإلنسانية يف نقل احلضارة بينمامتخّلف بعيد عن احلضارة ،
.إىل شعب بائس

ومما يثبت سوء النّية يف إطالق تسمية األدب اإلثنوغرايف على مرحلة من الرواية اجلزائرية املكتوبة 
هناك يف ، هو أنّ 

ا رواية إثنوغرافيةالنقاد الغربيني مل جيرؤ على تصنيف الرواية البلزاكي ّأ لى  .2ة ع

ردود فعل النقد كان من صميم إّن التفسري الوحيد للتنكر الذي واجهته هذه الرواية هو أنّ 

اتمع ، ارهم صفوة  اعتب يني ب لروائ اب وا لكتّ لى ا اللجوء إىل نوع من الوعي، ومن خالل هذا الوعي تبدأ ع
رواية سنوات اخلمسينيات يف الظهور، وقد برزت نتيجة عاملني أساسيني ومها الفشل الذي واجهته رواية 

1 - Jacqueline Arnaud, Sur Nedjma de Kateb Yacine, Œuvres et critiques,p45
2 - Ibid, p46.



ل لدى اجلزائريني خاّصة وأّن  العشرينات ووالءها التام للمستعمر، والوعي السياسي الذي بدأ بالتشّك
واية اليت ت 8أحداث  : احتّلت حيزا مهما بني حدثني تارخييني مها 1954-1945نتحصر بني هاته الّر

واية 1945ماي  واندالع الّثورة التحريرية، وما صاحبها من تنامي الوعي السياسي، وبالتايل فإّن هاته الّر
من أكون؟: ابتعدت شيئا فشيئا عن متجيد االستعمار إىل طرح أسئلة وجودية مهمة كانت بدايتها 

وائي اجلزائري من انفصام الشخصّية نتيجة انتمائه لثقافة موروثة  والدافع هلذا السؤال هو معاناة الّر
عن األجداد، وثقافة مكتسبة هي ثقافة اآلخر، املستعمر من هنا يبدأ السؤال الوجودّي الذي يعكس 

.تساؤالت شعب بأكمله

واية خباصية املكان الذي غالبا ما يك : ون يف شكل مزدوج أي مكانني خمتلفنيمتّيزت هاته الّر
البيت العائلي، احلّي إذ ميجدمها الكاتب ويضفي عليهما طابعا مثاليا كما يف رواية ابن الفقري ملولود 

وائي لعامل أكرب غالبا ما فرعون، أو الدار الكبرية حملمد ديب، ّمث تتغريّ صورة املكان بعد خروج الن ص الّر
.لى البطل بذل جمهود للتأقلم مع ظروفه اجلديدة كون املدرسة، حيث يكون عي

وقد أقّر الناقد بأن رواية جنمة حتيل على الواقع اجلزائري من خالل رمزيتها والشخصيات والزمن 
.وتوظيف الرتاث الشعيب اجلزائري 

Nedjma de KatebYacine, Essaisur laبعنوان Marc Gontardيف دراسة ل - 

structure formelle du roman ق يف 1975صدرت عام م، ذهب الناقد بعيدا يف التحليل وتعّم

زائري، وقد توّقف  كاتب ياسني ال ميّثل سوى فانتازيا، استحضرت التاريخ وربطته باملوروث الّشعيب اجل
ه السبب الذي جعل الرواية تفلت من الرقابة، وقارن بني  كثريا عند توظيف الّرمز عند كاتب ياسني وعّد
ا تكشف عن الالوعي اجلماعي الذي ظهر  ّأ ية ب لرّوا صف ا و ئي، كما  لروا من ا لز عي وا املرج عي،  ق لوا من ا لز ا

تعتمد على تكرار األحداث وزلزلة األوقات واستخدام يف إبداع كاتب ياسني، كما يقر الناقد بأّن الرواية
.1الزمن بطريقة حلزونية متاما كما هو موجود يف الرواية الغربية 

Roman algérien etبعنوان Antoine Raybaudتطرّقت الناقدة أيضا إىل مقال ل - 

quéted'identité - l'ecriture - délire de KatebYacine et NabileFarés ، لتقو :

واية حتتوي على الواقع وليس  د بأّن هذه الّر اختار الناقد أن حيّلل وظيفة الكتابة عند كاتب ياسني، وأّك
الالت  جمّرد فانتازيا، وقام باملقارنة بينه وبني كاتب جزائرّي آخر هو نبيل فارس، كما قام باستخراج الّد

1- Jacqueline Arnaud, Sur Nedjma de Kateb Yacine, Œuvres et critiques,p46.



ة إشكاليات من خالل نصّ  ه حول اهلويّة، واالنتماء، واالغرتاب، اليت تظهر بأّن كاتب ياسني يطرح عّد
1.ممّا يكشف معاناة املثّقف اجلزائري 

:يف مقال بعنوان -
Les LettresFrançaises et la literature algérienne 1954-1962 par
Yvonne Llavador.

Lesورد أنه يف العام الذي اندلعت فيه الّثورة اجلزائريّة، التزمت أسبوعّية  LettresFrançaises بتقدمي
الّنصوص الذي تتناول الوضعّية االستعماريّة، كما انعكست يف األدب املغاريب، وكما يعربّ عنها كّتاب 

.اجلزائر البلد احملتّل 

هها الّشعيب وشهرة طاقمها املسريّ الذي يضّم على  وقد كانت هذه اجلريدة تتمّتع بشهرة كبرية، نتيجة توّج
االحتاد الوطين للكتاب نشاطاتتهالتابعومAragon, Elsa Triolet, Vercors: احلصرسبيل املثال ال 

,Jean Paul Sartre, Guillevic، أين ينشط الفرنسيني Maurice Druon الذين ينّظمون
1961و1955د ديب عامي الذي شارك فيه حممّ " القراءة يف احتفال"أو " احتفال الكتاب"مهرجان 

اد عامي  .2م1961و1959م، ومالك حّد

لت قاعدة ملثقّ ) مقاومة النازيني ( هذه اجلريدة خرجت من رحم املقاومة  ان في اليسار إبّ وشّك
م، 1955يف Robert Barratالثورة التحريرية اجلزائرية، وهكذا صدرت نداءات ضّد توقيف 

Georges Arnaud م، 1960يفMohammed Abdelli)د عبديل قابة اليت ) حمّم ، وضّد الّر
.La Gangrène, Le Déserteurمورست على أعمال 

Le fils deبتحليل رواييت ابن الفقري Anne Villelaurقبل اندالع الّثورة بفرتة قصرية، قام 

pauvre م ، والحظ الناقد بأنه من اللحظة األوىل اليت تطالع La terre et le sangواألرض والّد
وايتني تظهر وطنّية مولود فرعون وانتماءه بالّرغم من استخدامه للغة الفرنسّية يف الكتابة، وتلك الوطنّية  الّر

ار ألا كانت مباشرة بعيدة عن الّرمز  تدم االس بت  غض .3أ

ا د ديب مAragonبالنسبة ألراغون أّم Un Jeanقاال طويال، ووصفه بأنه فقد كتب عن حمّم

Christophe algérien د ديب الكاتب اجلزائري املفّضل لدى مل خيرج بعد من طفولته، وصار حمّم

1-Jacqueline Arnaud, Sur Nedjma de Kateb Yacine, Œuvres et critiques, p48.
2 - Yvonne Llavador, Les ettres françaises et la littérature algérienne, Œuvres et critique, p51.
3 - Yvonne Llavador, Les ettres françaises et la littérature algérienne, Œuvres et critique, p52.



يوان 1961، ونشروا له قصائده اليت مجعت يف ديوان عام " آداب فرنسّية"جريدة  مة الّد م، وكتب مقّد
.أراغون 

ة مقاالت حول روايات خمتلفة م ار الكبرية: "نهاكما نشرت عّد د ديب، " احلريق"، "الّد " جنمة"حملّم
لكاتب ياسني، وهكذا فإن هذه اجلريدة قد قامت باستقراء األدب اجلزائري املكتوب باللغة الفرنسّية 

.والتعليق عليه بالّتوازي مع أحداث الّثورة، وكان ذلك النقد واقعيا يف جممله 

انتظرته منه ، فهو أدب واقعّي ملتزم بقضية الوطن، وموازيا وقد وجدت اجلريدة يف األدب اجلزائري ما 
للخطاب السياسي الذي حاول تقدمي حلول، لذلك كانت اجلريدة فضاء رحب للكّتاب اجلزائريني، من 
خالل عدد املقاالت املنشورة، وملّخصات األعمال األدبّية، وكان موقف اليسار الفرنسي اجتاه القضّية 

.خالل هذه اجلريدة، إذ رفض املمارسات االستدماريّة ضّد الّشعب احملتّل اجلزائريّة واضحا من

: يف مقال بعنوان- 
La coline oubliée 1952 de Mouloud Mammeri, un prix littéraire, une
polémique politique par Jean Déjeux.

وائية اجلزائرية الّصادرة يف فرتة  الّثورة التحريريّة الكربى، توّضح ممّيزات ذكر الناقد بأّن األعمال الّر

وايات بنجاح فرنسا يف تثقيف  لطات الكولونيالّية اليت تربّر جناح تلك الّر توّضح كذلك ضعف الّس
باب الذين ينتمون  يه الّش " .مدرسة اجلزائر"إىل ما تسّم

الفرنسّية ، إذ Plom، وانتقد ما قامت به مطبعة " الرّبوة املنسية " أشاد الناقد كثريا برواية 

واية نوات الّصعبة، فالّر حسبهم ال تتكّلم عن اجلزائر إمنا عن جمتمع األهايل، واألمازيغ ال ميثّلون عرب الّس
هجون ج السياسة الفرنسية Jean Déjeuxاجلزائر، وهنا أشار  ت بعة ين ملط ا لى  مني ع ئ لقا ّ ا أن فّرق "ب

1".تسد

بسبب اإليديولوجيا النقد الفرنسي للرواية اجلزائريّة املكتوبة باللغة الفرنسّية أنه منقسم املالحظعلى
لغة الفرنسية كانت 

عدم إتقان هؤالء الكتاب للغة العربية الفصحى بسبب سياسة االستدمار وغالبا يكون ذلك ضرورة نظرا ل
ا رواية فرنسية ألّن هؤالء الكتاب هم نتاج النقد هو نقد اليسار الفرنسي، ونقد آخر ينظر إليها  ّأ لى  ع

1-Jean Déjeux ,La coline oubliée 1952 de Mouloud Mammeri, un prix littéraire, une polémique
politique, Œuvres et critique, p70.



.االستدمارية الفرنسية 

:خاتمة 

واية أهّم النتائج اليت توّصلنا إليها من خالل استقرائنا للنقد الذي تطّرق إىل الرّ من إّن 
:اجلزائرية املكتوبة باللغة الفرنسّية ما يلي 

-
، وكانت تلك األعمال األدبية كشهادة حّية على اداالضطه

لغريب، فجاء النقد موضوعّي ألنّه ربط سا متّثل جزء من املعسكر اوفرن،ظلم فرنسا للشعوب
.األعمال األدبية بالواقع اجلزائري 

النقد الفرنسي انقسم بسبب اإليدبولوجيا أيضا، فاليمني الفرنسي يصّنف تلك -

مّيتة، ويف معظم األحيان يسّلطون الرقابة على الروايات اليت تنتقد السياسة اللغة العربّية لغة 
.

أما اليسار الفرنسي فقد ساعد تلك الروايات على الظهور يف الساحة األدبية العاملية 
.بسبب رفضه للظلم الفرنسي للشعوب 




