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 ،عسى أن ينتفع به.المتواضع هذا البحثلنا إتمام   يسرت نحمدك ربنا ونشكرك على أن

العون ،فكانت نعمبها في مشوارنا استضأناالعلم، إلى التي تمثل مشعال من مشاعل  

أن نسأل اهللو ،نشكرها على صبرها وسعة صدرهاالتي  زـنزيهة زاغلنا األستاذة الكريمة :   

مكروه وأن يمدها بالصحة والعافية.يحفظها من كل   

العربية، جميع أساتذتنا األفاضل في قسم اآلداب واللغةونتوجه بالشكر الجزيل إلى   

امبارك باشالدكتور  هذا البحث المتواضع ، كما نشكرالذين ساعدونا في إنجاز   

من نشكر كال ،ولذي مدنا بما احتجنا إليه من كتب،ابجامعة الحاج لخضر باتنة  

،علىمرزوقيصالح الدين وأزراج عمر والشاعرين مولود بن زادي الروائي    

.وبتواصلهم المستمر معنا دون كلل أو ملل مساعدتنا ومدنا بالمعلومات الالزمة   

ذين زرعا فينا والعرفان للوالدين الكريمين الل وكل الشكر  

.والسعي لتحصيلهحب العلم   



 

  

ــةمـقـدم  
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ديثة نظرا لألهمية التي بات يكتسيها األدب الجزائري في ظل الدراسات الح        
 احضور  رفقد عف، ي والفنياتلموضوعا ينصعيدالعلى  من تحول صرة، وما شهدهوالمعا
واء داخل سفي ظل النتاج اإلبداعي الحديث والمعاصر، في الساحة األدبية الفنية  اقوي

عكس ت الوطن أو في المهجر حيث برز في هذا األخير بشكل خاص ، فأصبح ظاهرة 
ا.نونهالتجربة التاريخية للكتابة الجزائرية األدبية بمختلف ف  

وتعد فترة  ،ةمسيرة انتقالية وسط معالم تاريخية متنوع الكتابة الجزائرية عرفتو        
   ،بداعيممهالت زمنية وصفت بعدم النضج اإلة بين بو ظهورها للمأل متذبذأوضوحها 

قة تارة خطاها واثرغم هذا ظلت المحاوالت تخطو  ،دبي البكرخر لمواكبة الحدث األأو الت
ح لها صوت قعدا ويصبن تزأر عاليا وتفتك لها مأنها استطاعت أال ،إىخر أ ةتار ومترهلة 

نسي تفتحت االستعمار الفر أمام ففي بداياتها المتفجرة  ،دبيةصوات األبين مختلف األ
وت وحاولت أن توصل ذاك الص ،األم كمام نادت بالنضال والحرية ودافعت عن الوطنأ
المستعمر ولكن  انة كون هؤالء كتبوا بلسة الفرنسييبجداألقطار العالم وكانت تشوبها ألى إ

.يوهذا ما أكده منجزهم الفنصيل أبنبض جزائري عربي   

 جزائريةلبداعية ااإل ةالكتاب إلى جانب الصوت المهاجر المغرد بالفرنسية برزت        
طلت أ حيث ، لت في الصوت المهجري خلف البحارتمثهذه الظاهرة ،المكتوبة بالعربية

وروبية ألاعربية و الط اسو األتفتحت ونثرت عبيرها الجزائري في من القارات براعم 
ر في الجيل الواعد قد استق افهذبشكل نمى وتطور مع المد الزمني بطوليه  ،خاصة

مكن الخطاب وقد ت،ته اعلقا بوطنه وقضاياه وترجم ذلك في كتابتزال قلبه ماالمهجر لكن م
د التجربة في المهجر ورص األدبية شيرةأتال فتكاكامن وص بالخصالروائي الجزائري 

السياسية  :صعدةتمع العربي وزواياه على مختلف األبداعية من بعيد وجس نبض المجاإل
اناة مع سمخرى من ر أونجد بين صفحات  ،.....واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
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 لفمع الوطن الجديد بمختالمهاجرين العرب ومدى شدة اغترابهم ومحاولة انسجامهم 
بها  ... جاءت وقضايا المجتمع والغربة والحنين للوطن ، بين األلم و الحبشرائحه

الروايات رواية  ،ومن بين هذهروايات اليوم تعصر تلك التجربة المهجرية ببصمة جزائرية 
".مولود بن زادي للكاتب الجزائري "  "رياح القدر"  

ي ، فهي في العالم االفتراض خاصة الروايات التي أحدثت ضجة كبيرة ىحدإهي         
حملت سمات أدب المهجر ، وذلك بواسطة  مضامين وموضوعات  وتقنيات سردية 

ر وأدب ،ثم كشفت بعدها عن العالقة بين األدب الجزائري في المهجاستنطقت النص
ا كونه إشكالية لموضوعندفعنا الختيار األدب الجزائري في المهجر ك ،وهذا ماالمهجر
انه الموسومون الرواية، هكذا تشكلت فكرة البحث بعنو مدراسته مع مض تنسجم اموضوع  

"–وذجاأنم–رياح القدر لــ: مولود بن زاديرواية  –" مالمح الكتابة المهجرية الجزائرية    

تنا هو أبرز المحفزات الختيارنا للرواية المذكورة آنفا لتكون موضوع دراس إن         
من أدب الجدل القائم حولها كونها رواية عاطفية واقعية اجتماعية صنفها كاتبها ض

ني من جدة المهجر، لما تحمله من سماته ولما تتميز به على الصعيد الموضوعاتي والف
ر .ومن هنا الجزائرية)الحديثة والمعاصرة( في المهج أو قدم، على غرار المنجزات الروائية

 وقع اختيارنا لهذه الرواية مشروعا لبحثنا.

ناوين وجزئيات فتأتي األسئلة لتطرح نفسها على هذه الدراسة لتشكل فيما بعد ع         
 في البحث إذا:

م ـــ هل هناك أدب جزائري  في المهجر؟ وكيف تشكلت مالمحه ومعالمه ؟ وماهي أه
  خصائصه ؟ ومن هي األسماء األدبية التي أوجدت هذا األدب في المهجر؟

في رواية "رياح القدر"؟ األدب الجزائري المهاجر سماتـــ وأين تتجلى   
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الجزائري  ــــ وهل جاء الجانب الموضوعاتي والفني في الرواية متناسقا مع النتاج األدبي
 بالمهجر؟

الرواية معاصرا أم تقليديا؟ــــ وكيف جاء تشكيل بناء   

الوصف   وفق آليتي ولإلجابة عن هذه التساؤالت اعتمدنا على المنهج التاريخي       
افة إلى ضابلية لرصد حركية هذه الظاهرة ، إأكثر ق المنهج التاريخي ألن التحليلو 

براز  ءة النصالذي اقتضته ضرورة العمل ألنه األقرب لقرا اعتمادنا على المنهج البنيوي وا 
.الفنية  خصائصه أهم  

بمدخل  نا البحثت منثورة على النحو اآلتي: افتتحفأما خطة البحث المتبعة جاء     
موضوع  قصير ، تناولنا فيه موضوع نشأة أدب المهجر بصفة عامة ، ثم تعرضنا إلى

يلي ذلك المقدمة.األدب الجزائري وحركة الهجرة األدبية التي عرفها .  

نا له زائري في المهجر أفرداألول نظريا تحت عنوان مالمح األدب الج جاء الفصل    
يالية أبرزنا فيه : األول بعنوان : اإلرهاصات األدبية في المرحلة الكولون عنصرين رئيسيين

ة ،والثاني بعنوان: ية التأسيسيهجرة األدباء ، ونشأة األنتلجنسيا الجزائرية، ثم التجارب األدب
زدهار ا، والذي حاولنا من خالله أن نبين مدى مهاجر بعد االستقالل األدب الجزائري ال

الذين كتبوه ،  وكتاب القصة ، و إيراد بعض الشعراء والروائييناألدب الجزائري في المهجر
 و الكشف عن أهم خصائصه التي يتميز ويتفرد بها .

ية والفنية ،حيث اتيكوفي الفصل الثاني انتقلنا إلى سمات رواية رياح القدر بين التيم    
م التقنيات حاولنا رصد أهم الموضوعات )التيمات( التي عالجتها الرواية ، والكشف عن أه

ضمن شطرين  ، يت يتطبيقفصل في العملية السردية ، وهو ف الفنية التي وظفها المؤل
 راباالغتاألول يتناول قراءة في موضوعات )تيمات( الرواية من : تيمة  : أساسيين
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ادات . والع حب وتيمة اللغة وتيمة القضايا االجتماعيةوالحنين إلى الوطن و تيمة ال
ان والشخصية ني خصصناه للتقنيات الفنية في الرواية ،تناولنا فيه الزمن والمكوالثا

 والوصف واللغة .

رصدناها  وفي األخير ذيلنا بحثنا بخاتمة كانت عبارة عن نتائج و استنتاجات        
موضوع ككل.حول ال  

: بحثنا هذا على تشكيلة من المصادر والمراجع من أهمها وقد استندنا إلى         

وهي تعد مصدرا.مولود بن زادي ـ: ــــ رواية رياح القدر ل  

,عيسى الناعوريـــــ أدب المهجر لــ:   

 أدب الجزائريين فيحول " الملتقى الوطني األول بعض المداخالت الخاصة بــ:  ــــــ
م.0251نوفمبر  02و05. الجزائر .يومي  سكيكدة 5511أوت  02" بجامعة المهجر  

.نور سلمانــــــ األدب الجزائري في رحاب الرفض والتحرير لـــ:   

.عبد الملك مرتاضفي نظرية الرواية لــ: ـــــــ   

.حسن بحراوي ــــــ بنية الشكل الروائي لـــ:   

.حميد لحميدانيـــــ بنية النص السردي لـــ:   

مواقع إضافة إلى بعض الكتب المترجمة وبعض المجالت والرسائل الجامعية وال      
 اإللكترونية التي  زودتنا بمعلومات قيمة.

صادر المأما بالنسبة للصعوبات التي كانت عائقا أمامنا أثناء البحث هي قلة       
 والمراجع التي تناولت هذا الموضوع .
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التي زيهة زاغز نوفي األخير نتوجه بالشكر الجزيل إلى أستاذتنا الفاضلة الدكتورة        
صور األولي له هذا البحث إال بذرة كان الفضل لها فيها بدءا من الت شرفتنا برعايتها وما

بارك اهلل فيك  إلى الصورة التي اكتمل عليها . كل التحية والتقدير لك أستاذتنا الجليلة
.  وأدامك اهلل في خدمة العلم  وجزاك كل خير  

 واهلل ولي التوفيق



  

 

 

ـلــــمـدخــــ  
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ت دأ ت عديدة، فقد عصفت به رياح خالل مراحل تطوره تغيراعرف األدب العربي 
وبعثت الروح فيه وجمعت  وأنعشتهوقفاته الزمنية،  إحدىلى ركوده وتمزقه وتشتته في إ

أشالءه من جديد بعد تلك الفترات. وفي خرجة من خرجاته على صعيد ازدهاره انكشفت 
ولها العربية فغدت متمسكة حركة أدبية مغتربة احتضنتها رحم أجنبية، وفطمت من أص

لفة لظروف عصفت بوطنيتها وعروبتها، بالرغم من هذا فقد وجدت منشأ لها خارج تلك األ
جنبي الغريب، إال أن تلك الشعلة ظلت متوقدة ألة يد ابكيانها فرحلت مجبورة مصافح

سمي بـ ومتألمة من نكساتها تارة أخرى، تلكم الحركة هي ما ،متغنية بأصلها تارة  بعروبتها
 "أدب المهجر".

واخر القرن التاسع عشر، شرعت تنزح إلى بالد كولمبوس جماعات من أبناء "فمنذ أ
األتراك وبعضها انتجاعا  ن لبنان وسوريا بعضها هربا من جورالبالد العربية، والسيما م

 .(1)بعض الثالث للسببين معا"لوا ،للرزق

نت منفردة متعددة أو مجتمعة أكافاألدب المهجري كان وليد تلك الظروف، سواء 
 . يجاد هذا األدبد خلقت الجو العام الذي أسهم في إة فقمتضافر 

وا يدي جماعة من الشبان واألدباء المتعطشين للحرية فانطلقنشأ هذا األخير على أ
وسحق صوت  ير ونبذ الجور والظلم الذي كبل إرادتهمفي األفق الرحب لنشر فكرهم الن

مهجر الشمالي فكانت وجهة ذاك الرعيل المثقف الواعي متباينة ومرتكزة في ال أوطانهم؛
ل عليها منها ما جب -حامال لخصائص ومميزاتدا كل واحد منهما والمهجر الجنوبي، فغ

وبين دفتي االتفاق واالختالف في السمات تظهر وبوضوح مع بزوغ  -ومنها ما اكتسبها
ئتين؛ وخاصة منذ الحرب العالمية األولى، ومن هنا فجر القرن العشرين مالمح هاتين الف

 .(2)تأسست وتكونت بفضلهما المدرسة المهجرية األدبية

ة القرن ما يسمى بحركة الهجرة إذا فالمعروف أن األدب العربي "قد شهد في بداي
ولى التي اتجهت نحو أمريكا الالتينية وقد شهدت هذه الحركة ازدهارا ملحوظا في األ

                                                           

 .71، ص 7711، 3مكتبة الدراسات األدبية، دار المعارف، مصر، ط  ( عيسى الناعوري، أدب المهجر،1)
 .71، ص ينظر: المرجع نفسه (2)
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ربي المكتوب خارج حدود الوطن حيث ظل األدباء لفترة ال يكتبون إال باللغة دب العألا
. فعرف على تلك الساحة (1) العربية ، قبل أن يذوبوا وأوالدهم وأحفادهم في هذه البالد..."

هم في سماء أمريكا، فعدت أصواتا مهجرية عربية بامتياز منهم: جبران ءأدباء برزت أسما
 .ماضي ، نسيب عريضة...الخ إيليا أبو، ميخائيل نعيمة، أمين الريحاني، نخليل جبرا

إذ  إن هؤالء وغيرهم شكلوا باكورة األدب المهجري العربي بشقيه النثري والشعري
ن جمعت األدباء في المهجر الشمالي ان جماليتاانبثقت عن األدب المهجري فكرت

بنيويورك في  7791( عام لقلميةا بطةاالر والجنوبي ووحدت جهودهم، فولدت فكرة )
هب في نفوسهم على تمجلس ضم خيرة من الشبان اللبنانيين والسوريين ، ونار الغيرة تل

هو  األدب العربي ، ومحاولة إيجاد أنجع السبل إلخراجه من ركوده وعثرته الطويلة.وما
إال وقت قصير حتى ظهرت الرابطة للعلن ، يرأسها جبران )عميدا( ، وميخائيل نعيمه 

آخرون منهم : إيليا أبو ماضي ، نسيب عريضة ، )مستشارا( ويعمل تحت لوائها ثلة 
 .(2)رشيد أيوب عبد المسيح حداد ....

ت لقد كان أعضاء الرابطة مجموعة صغيرة خلقوا حديقة غناء نثروا فيها مقاال
شيدوا بها صرح الرابطة القلمية، فظلت حية تتغنى بما أوجدوه وقصائد،من النثر والشعر 

من إنتاج أدبي وغزارة في المادة ، وما تركوه من أثر في الحياة فكان جبران، ونعيمه، وأبو 
ماضي ،ونسيب عريضة ، ورشيد أيوب أكثر نشاطا فتميز " إنتاجهم بالخلق واإلبداع ، 

عة التجديد من جهة أخرى وسرعان ما انتشر أدبهم في الدنيا العربية كلها من جهة ، وبرو 
 .(3)، لما يحمله من بذور الحياة الجديدة " 

مطلع  "هذه إلمامة عابرة عن الرابطة القلمية ، أما )العصبة األندلسية ( ولدت في
 وكانت تتألف حين تأسيسها من: ميشال معلوف )أول رئيس 7739كانون الثاني سنة 

                                                           

 .79، ص 7771الهيئة المصرية العامة للكتاب  -محمود قاسم، األدب العربي المكتوب باللغة الفرنسية (1)
 .99ينظر : عيسى الناعوري ، أدب المهجر،ص  (2)
 .92المرجع نفسه، ص  (3)
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)نائب رئيس( ، نظير زيتون )أمين السر( ،)...( واألعضاء : نصر لها(، داود شكور  
 .(1)سمعان ، يوسف غانم ، حبيب مسعود ، شكر اهلل الجر ، ...." 

مثال في هذه العصبة ،وأرادوا أن وهؤالء اجتمعوا ووحدوا صفوفهم فجاء شملهم مت
باسم )العصبة(، على خطى شروا رسالتها ويذيعوا أدبها ، فقاموا بإنشاء مجلة لها ين

 سابقتها ؛أي  مثل الرابطة القلمية لتؤدي رسالتها األدبية المنشودة.

بفضل انضمام  اولم تقتصر دائرة العصبة على هؤالء فقط بل ازدادت اتساعا وانتشار 
أدباء مهاجرين آخرين ، من أمثال : شفيق المعلوف ، الشاعر القروي ، و إلياس فرحات 

 المهاجرين،وهكذا أصبحت " رابطة عظيمة األهمية ألدباء العرب  طويلة،، ... والقائمة 
ومجلتها مسرحا لخواطرهم و خلجات قلوبهم، وملتقى ألفكارهم"  لهم،وأصبحت دارها ندوة 

 الحديث.وبرز أثره في تاريخ األدب العربي  البرازيل،دّوى صوت األدب العربي في ف ،(2)

لقد عرف المهجر أعضاء الرابطة القلمية في الشمال ، و العصبة األندلسية في 
الجنوب ، و غيرهم من األدباء والشعراء الذين ساهموا في رسم حدود هذا األدب الذي 

 إضافة نوعية لألدب العربي الحديث.أوجدته الظروف وأصبح نقطة تحول و 

حامال نفحات في أدبنا الحديث ،  اوافد امن هنا كان األدب المهجري عطاء جديد
أثر البيئة الجديدة في تطوير األدب مضمونا وشكال، فتلوح في أفق المضمون تيمات 

 عديدة تلونت بها خطابات األدب المهجري بين النثر والشعر ، أبرزها :

: حيث يترك المهاجر بالده ساعيا إلى البالد النائية  ةأ ــــ الغربة وحياة المشق
 (3).الحياة والسعي وراء الرزق  قةفيصدم بالواقع هناك، أين تبدأ مش

: بسبب الحرمان في الحياة الجديدة للمهاجرين ، وظروف  ب ـــــ الحنين والشوق
كثر الحديث عن الوطن ، واألهل ، وعن مراتع الصبا ،  نفسيتهمانعكست على أخرى 

                                                           

 .92، ص  عيسى الناعوري، أدب المهجر (1)
 . 97، صالمرجع نفسه (2)
، 7711،د.ب ،7ساحة العاصي ط -ينظر: أحمد درويش ، وليد قنباز، في األدب المهجري، مكتبة الروضة حماه (9)

 .71 ،72ص
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فكان حب الوطن ماثال في خواطرهم ، محفورا في قلوبهم ، حاضرا في صور الذكريات 
وسيل الحنين المتدفق بين ثنايا كلماتهم ، فنجد مثال نسيب عريضة يحترق شوقا إلى 

 )حمص( فيقول :

 وقد فات الظعن ترجى،يا دهر .. قد طال البعاد عن الوطن           هل عودة 

 (1)بعاثر مردود  أتيتعد بي إلى حمص ولو حشو الكفن             و اهتف : 

 .... وغيرها من مشاهد الشوق والحنين للوطن واألم واألهل .

الذي ربط المهجري : رغم وتر الحنين المرهف الحساس  ج ــــــ الوطن األم وقضاياه
بوطنه األول ، إال أن هناك أوتار الوطنية والقومية التي عزف عليها األديب المغترب 

وتفاعل مع أحداث الوطن العربي وقضاياه ثورته على حال وطنه والمشاكل التي يعانيها 
 (2)من نكبة فلسطين والثورة السورية وغيرها من صور المواكبة .

طغت النزعة التأملية على كثير من أدباء المهجر فانعكست في :  د ـــــ التأمل
تجول في هذه  نفسيتهمثنائيات الموت والحياة ، الخير والشر ، النفس والجسد ... فهامت 

 (3)الموضوعات.

، دب المهجري احتلت هذه الظاهرة جزءا كبيرا من األ : ه ـــــ النزعة اإلنسانية
وباألخص للمجتمع البشري ، فانطلقت نحو المثل العليا في لتنظر إلى الحياة نظرة شاملة 

يجاد عالم يقوم على الحب المطلق في الوجود ـ فجاء أدبهم إنسانيا يدعو إلى  الحياة وا 
األخوة اإلنسانية ، واحترام حقوق اإلنسان ، كل هذا بهمسات لطيفة من معاني التسامح ، 

 (4)رحاب الكون ..." فجهروا بالحب مذهبا يفتحوالتفاؤل واالبتسام.

                                                           

 .72، 71 المرجع السابق، صينظر:  (1)
 . 91، 92، ص ينظر: أحمد درويش ، وليد قنباز، في األدب المهجري (2)
 . 32،  33ينظر: المرجع نفسه ،ص  (3)
 .23،  29،  21( المرجع نفسه ، ص 2)
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: لقد اهتم أدباء المهجر بالواقع وتصويره بدقة ،  و ـــــ النزعة الواقعية االجتماعية
فراحوا يرصدون األمراض االجتماعية التي ابتلي بها المجتمع من ظواهر البخل 

والطمع، وتسليط الضوء على الشريحة الكادحة كل هذا صوره األدب المهجري  واالستغالل
 (1)ل النظر في شؤون المجتمع اإلنساني .من خال

تلك كانت أهم المحطات الموضوعاتية التي انطلق بها األدب المهجري رحلته 
التجديدية على صعيد المضمون ، وأيضا تبدو النفحة المهجرية على صعيد الشكل من 

اهتمامهم ؛ فجاء واألوزان والقوافي والموسيقى الشعرية ،حيث التجديد في اللفظة الشعرية 
، وقد اغنوا لغة الضاد ب األلفاظ ، ودفاعهم عن لغة العصربالمعنى عن طريق أقر 

بالكلمات الموحية الفنية الواقعية ، وسكبوا إبداعاتهم في فن القصة بنوعيها ) النثرية 
ن كان أكثره شعرا .  والشعرية ( ، وا 

امية تنير ؛ألن األدب هو الذي يحمل رسالة سإن األدب المهجري أدب رسالة 
دروب الحياة ، وتعرف الناس على معاني السعادة والمعرفة ، كذلك هم أدباء المهجر 
أدباء رسالة؛ فاألديب هو رسول الكلمة ، يحمل مشعل معاني الحياة لذلك جاء صوت 

هذه الظاهرة الفذة يحمل ثالثة رسائل فهي " أوال رسالة روحية واجتماعية إلى الحياة عامة 
 (2)".ثا رسالة قومية إلى الشرق العربيرسالة أدبية إلى اللغة العربية ، وهي ثال؛ وهي ثانيا 

إذا كانت تلك الرسائل التي حملها األدب المهجري في طياته تهدف إلى خلق عالم 
لي يسمو ويرقى بالروح اإلنسانية المثالية ، و إنعاش اللغة العربية بتلقيحها ومثا لأفض

من صميم الحياة والنفس البشرية ، في ثوبها البسيط بالمعاني الحية تفيض بصدق 
والجميل بعيدا عن الغموض والتعقيد ، فالغاية من أدب المهجر هو خلق مجتمع إنساني 
 أكثر إنسانية و تآلفا ومحبة ، و محاولة خلق مجتمع عربي أقوى تعمه الحرية والرقي .

                                                           

 . 11،  27، ص  أحمد درويش ، وليد قنباز، في األدب المهجري( ينظر: 7)
 .721،  721( عيسى الناعوري ، أدب المهجر ، ص 9)
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ب العربي الحديث وكان هذه لمحة مصغرة عن حركة الهجرة األولى التي عرفها األد
األدب المهجري ثمرة هذه الهجرة ، أين أضفت لمسات مهجرية تجديدية خلقت حركة 

 نثرية خلدها الزمن .إبداعية خلفتها في منجزات شعرية و 

أما حركة الهجرة الثانية فقد انبثقت "من شمال المغرب إلى فرنسا ، وقد ازدادت        
مغرب العربي ووصلت حركة الهجرة إلى أعلى بشكل ملحوظ عقب استقالل بالد ال

 .(1) معدالتها..."

أثناء االحتالل من هجرة األدباء الذين تمركزوا في فرنسا، وراحوا ولعل ما شهدته الجزائر 
يكتبون باللغة الفرنسية وربما البعض منهم استقر هناك ، وازدادت الظاهرة بشكل ملحوظ 

ا أدى إلى تشكل هذه النخبة المهجرية األدبية مع فترات العصر الحديث والمعاصر ، مم
بكتاباتها الفرنسية والعربية على حد سواء ، فعرفت أسماء جزائرية فذة كــ: محمد ديب ، 

 وكاتب ياسين ، وآسيا جبار .... 

إذن تأتي  ،)الكولونيالية( وفي صفحات البحث سيأتي الحقا الحديث عن هذه المرحلة     
ن كانت آنذاك فرنسية  هذه المرحلة لتؤكد لنا أن األدب الجزائري عرف حركة مهجرية وا 
بحروفها للظروف السياسية التي عاشتها الجزائر وقتها ، فقد وقعت تحت نير االستعمار ، 
إال أن هؤالء ربما أوجدوا مساحة وفضاء رحبا خاصا بهم رغم العوائق والمؤثرات المختلفة 

على الكتابة خارج وطنهم ، لكن حّملوا حروفها بجزائريتهم وبوطنيتهم وبقضيتهم ،  أصروا
الصوت الجزائري في المهجر ، لتحذو بعدها ثلة من أخيار  انتشارإلى  أدىاألمر الذي 

ن تعددت  من لغات العالم  لغاتهم بين الفرنسية والعربية وغيرهااألدباء حذو هؤالء وا 
 باختالف أقطاره.

دب العربي، صفحة من صفحات بحر األ ىتطفو صورة األدب الجزائري علمن هنا 
تكاد تطابق مسيرتها خاصة تلك الظروف التي  –إن صح التعبير -مقتفية أثر سابقتها

، وتخليد أسماء علماء وأدباء كتبوا تاريخ بأنواعهافتيل الكتابة األدبية  إشعالساهمت في 
 سفيرة الكلمة وشهيدة الجهاد.هذا األدب بالدم والحرف فكانت بحق 

                                                           

 .73، 79، ص محمود قاسم ، األدب العربي المكتوب باللغة الفرنسية (1)
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شهد التاريخ الجزائري في مسيرته ظاهرة الهجرة التي عرفها الوطن منذ القديم، قدم 
وجود شعبه وتوالي أنواع الحكم عليه في مختلف الفترات الزمنية، وتعددت مقاصد 
 المهاجرين الجزائريين بتعدد اتجاهات الهجرة ودواعيها، "منهم من قصد الجارتين تونس

اآلخر إلى الحجاز كما توجه البعض اآلخر نحو بالد الشام، والمغرب واتجه البعض 
انت هجرة ويمكن القول أن هجرة الجزائريين نحو المشرق العربي خالل العهد العثماني ك

طبيعة بو علمية أو تجارية أو لألغراض الثالثة مجتمعة ، و اختيارية ألغراض دينية أ
 .(1)مقدور كل الجزائريين"الحال لم يكن ذلك التنقل ب

يتضح أن الهجرة أيام الحكم العثماني كانت اختيارا، فهجرة الجزائريين نحو المشرق 
ضة الحج وشعائره أو طابع علمي طلبا للعلم يكانت ذات طابع ديني، أي القيام بفر 

 والمعرفة وكسب الثقافة ونقل الفكر، أو طابع تجاري لتبادل السلع والبيع والشراء وكسب
 الرزق بالتعامل التجاري.

أما بعد االستعمار الفرنسي أخذت الهجرة منعرجا آخر معلنة حالة استنفار وطوارئ 
جزائريين، إما لنفاذ أو الهالك؛ فتوالت موجات الهجرة هروبا من حصار تلك لوسط ا

هذا نجد ثلة من األدباء قد  لاألوضاع المزمنة السياسية منها االقتصادية في خضم ك
حملوا معهم القضية في طيات أدبهم الذي كتبوه خلف سواحل وأسوار وطنهم في المهجر، 

 الحقا(  ل)سيرد هذا بالتفصي

 األدبإال أن الهجرة غير متوقفة في مرحلة معينة، إنما هي مستمرة ما دام هذا 
يتابع مسيرته، فحتى بعد االستقالل ظلت أصوات األدباء تصدح في أقطار العالم 
المختلفة، وهؤالء لهم أسباب ودوافع لهجرتهم وتواجدهم بأرض المهجر، رغم هذا لم يتخل 

بهم عن قضيته ووطنيته ما يحاول البحث رصده من هذه اللمحة الموجزة هو أن هناك أغل
 أدب جزائري في المهجر.

                                                           

مجلة  ،"م7231/7772-ه7921/7339حقل الثقافي السوري بين لالجزائريين في ا إسهامات"الطاهر سبقاق: (1)
 .717م، ص 9177، 77ع ،الواحات للبحوث والدراسات، قسم التاريخ جامعة ورقلة ، الجزائر
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هذا األدب أمام جدلية المصطلح وماهي التسمية الصحيحة التي أخذها، أو  ويقف
 اتفق الدارسون والنقاد على اصطالحها فبأي اسم يعرف أو عرف به؟

ليالني في مداخلته "أدب الجزائريين في المهجر" يرى أنه حسب الدكتور أحسن ث
)جمع  ر  اج  ه  دب الم  "مصطلح شائك ألن هناك من يسميه أدب المهاجر وهناك من يسميه أ

المهجر( وهناك من يسميه أدب المهجر ، وهناك من يسميه أدب الجزائريين المهاجرين، 
 .(1)وهناك من يسميه أدب أبناء المهاجرين الجزائريين"

إال أن  شتغال واحدالتكمن في تعدد المصطلح ، بالرغم من أن ا فاإلشكاليةإذا 
التسمية مختلفة؛ فهذه المسميات صحيح أنها متعددة وتختلف فيما بينها اسميا لكنها تتفق 

 داللي.لكلها في المشهد ا

نه التقى بالطيب ولد ليالني حول جدل المصطلح بأأحسن ث وصرح الدكتور
مدير مكتبة معهد العال العربي بباريس حيث ألح على أن المصطلح الصحيح  العروسي

، ربما هذا المصطلح يكون أقرب وأخص، لتميزه (2)أدب أبناء الجزائريين المهاجرين"هو "
صبغة جزائرية خاصة لينفرد به، ولعله يقصد بأبناء  إعطائهعن أدب المهجر المعلوم أو 

 الجزائريين هم أبناء الرعيل األول المهاجر سابقا.

نجد أن الكتابة المهجرية الجزائرية قد برزت مالمحها عبر رحالتها منذ القديم، أيام 
 اإلسالميةالرغبة في الهجرة ألداء مناسك الحج، أو طلب العلم واألخذ من الثقافة العربية 

بدايات األولى لم تعرف الحظ الكبير ولم تخط لا تلك، أصالتهامن روافدها والنهل من 
فنية وتسجيلها ولم تجد العناية الكافية لحفظها ونسخها، إال ما وجد منها سطور الكتابة ال

 قليل ال يروي عطش الظمآن.

                                                           

الملتقى الوطني األول: أدب ،أعالمه ومعالمه"  -ليالني: "أدب الجزائريين في المهجرثحسن أمأخوذ من مداخلة د. (1)
 71:71-9171،17:31نوفمبر  97، سكيكدة، 7711وت أ 91الجزائريين في المهجر، كلية اآلداب واللغات، جامعة 

 ) موّثق(.صباحا.
 المرجع نفسه. (2)
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إال أن بعد تلك الخطوات بدأت شمس االهتمام تشرق من كل صوب وتسارع الخطى 
م على ع بداية االحتالل الفرنسي الذي جثلركب قطار الثقافة والفن واألدب خاصة، فم

ا إبادته على مختلف األصعدة؛ تجلت حركية النخبة المثقفة المشتعلة صدر الجزائر معلن
داخل وخارج الوطن، فحملت لواء الوطنية القومية وكتبت ألجلها، بالرغم من فرض الهجرة 
في هذه الفترة والجبر واالضطرار للرحيل ألسباب كثيرة قد ضيق بها هذا الوباء سبل 

بطريقة أو بأخرى داخلية كانت أو خارجية  النجاة والحياة بنعيم في بالدهم، فعمل
باألخص في المد واالستمرار في الكتابة دفاعا عن أرضهم مجبرين على تحمل عناء 

 البعد المكره.

قالل، فتمخضت واستمرت حركة هذا المشهد خاصة على الصعيد األدبي بعد االست
النكبات المتوالية حداهما نتيجة لواقع المجتمع وتخبطه بعد تلك عنها موجتان فجاءت إ

اليراع المبدع، فوجدت أقالم يه، والثانية إما هربا أو تهربا من الجو الذي اختنقت فيه لع
التي كانت تنقصها وقد أسهمت في  أو وفر لها العوامل صيبا أغراها ربما وسحرهاخحقال 

 .يقاد جذوته من جديدإ

التي عرفها وتميز بها طالالت التاريخية غم من ذلك فإن هؤالء وعلى ضفة اإلبالر  
األفق ولم يخذل  المكتوب في المهجر كان صداه يمأل األدب الجزائري؛ إال أن أدبهم

 قضيته ورفع وطنيته عاليا.

، هكذا مل وبين الحزن والفرحاألهي دروب الحياة وضروب ألحانها شتان بين األلم و 
اهمت في بروز الخطوط م النابغة التي ست والدة تلك الكتابة وتجلت في األقـــــالكان

 العريضة ألدب أبناء الجزائريين المهاجرين.

والبحث من هذا المنبر يسعى إلى رصد تلك المعالم واألعالم عبر مراحل عرفت 
هذا األدب، فنجد أن مالمحه قد تجلت من خالل مرحلتين تتصدرها األولى في عهد الفترة 

 ستقالل إلى يومنا هذا.الكولونيالية، وتليها الثانية في فترة ما بعد اال

ف تشكلت يالفرنسي؟ وك ايات ظهور هذا األدب في مرحلة االستعمارفأين تبرز بد
 هذه الكتابة ؟ وماهي أبرز معالمها وأعالمها؟
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 :األدبية في المرحلة الكولونيالية اإلرهاصاتأوال: 

مر األدب الجزائري بمحطات كثيرة أفرزتها جملة من العوامل السياسية واالقتصادية 
الفرنسي فجوة تكاد واالجتماعية....الخ، حيث عرف خالل القرون الماضية قبل االحتالل 

وبالرغم ما أصاب الجزائر من خراب ودمار  .نتاج األدبي والفنيتكون عقيمة على مستوى اإل
شرارة يقظة في  دَ أثناء الغزو الفرنسي، إال أنه َأْوقَ وقتل وشلل على مستوى أنظمتها المختلفة 

وحركة النشاط ذلك الجسد والفكر المنهكين تمخضت عنها المقاومة الشعبية المسلحة تارة 
 .(1)الفكري تارة أخرى

يتضح أن المرحلة االستعمارية كانت وقود بعث الحركة المسلحة ومادة اضطرارية من 
إال أنها تفطنت للمقاومة الجزائرية الناحية األدبية، لذلك أسهمت في إنتاش بذور أدبنا هذا،

 تلك المقاومة ، فلقحتهابمختف أشكالها، فلجأت إلى أنجع الطرق محاولة إجهاض ما أتت به 
تمثلت إحداها في الهجرة أحيانا عمدا وكرها وفرضا انين خانقة؛ بأساليب عدائية إبادية وقو 

جبارا، الجزائريون فرارا وخوفا من اللعنة الفرنسية،  اوأحيانا أخرى اضطرارا واختيارا يلجأ إليه وا 
الفرنسية  لإلدارةالذي أقر و  1333أكتوبر  11وهذا نتيجة لما أحدثه "المرسوم الصادر في 

فعندما  .(2)االستيالء على أية قطعة من األرض خالل أربع عشرين ساعة من غير تعويض"
فاألرض كانت مصدر رزق لهم آنذاك، العيش. سبل تضيق تتم مصادرة أراضي الجزائريين 

 .هذا أحد وجوه الحصار الذي فرضته عليهم فرنسا وأدى إلى هجرتهم

ذين يعاني منهما كل من لينتج عن قانون مصادرة األراضي سوى الفقر والتشرد ال لمو 
ر منها، فهذا الكولونيل "مونتانياك" قد تبنى المشروع الذي ينص على أخذت منه أرضه وهج  

 .(3)ترحيل وتهجير كل الجزائريين إلى جزر ماركيز

كثيرة هي الدراسات التي تناولت الهجرة الجزائرية ، إنما طبيعة البحث تفرض عدم 
الوقوف  بنا صل إلى فحوى الموضوع، ويجدرنالخوض فيها وتكتفي ببعض اللمحات كي 

                                                           

 .32، ص 2001، 5األدب الجزائري الحديث، دار الرائد للكتاب، الجزائر، ط( ينظر: أبو القاسم سعد اهلل، دراسات في 1)
 .21( نور سلمان ، األدب الجزائري في رحاب الرفض والتحرير، دار العلم للماليين؛ بيروت لبنان، د.ت، ص 2)
 .21( المرجع نفسه، ص 3)
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على عتبات الهجرة التي عرفتها الجزائر والتي ساهمت في إيجاد األدب الجزائري في 
" أن هجرة المغربي في المشرق اإلشعاعفي كتابه " سهيل الخالديالمهجر، فحسب الباحث 

 -في :م ، فتمثلت 1118م وآخرها سنة 1381الجزائريين عرفت أربع موجات تبدأ أولها سنة 

وشيخ الطريقة الرحمانية محمد  األميرفي هجرة أحمد بن سالم خليفة  الموجة األولى" 
التي  الثانية الموجةد بن عبد اهلل الخالدي. ثم المهدي السكالوي والمبارك الطيب ومحم

فهي بتشجيع من النظام  ةثالثالموجة الأما ،م 1311جاءت بعد هزيمة المقراني والحداد 
االستعماري قصد مصادرة أراضي المهاجرين وتمليكها للمعمرين األوروبيين خاصة في عهد 

ل المهاجرين )بل المهّجرين( الحاكم "بوجو" وبعده "جول كامبون" هذا من جهة والستغال
 كرعايا فرنسيين في تراب الدولة العثمانية من جهة أخرى.

فقد وقعت بسبب الضغط والخناق  1118-1100كانت بين  الموجة الرابعةأما 
المفروض على الجزائريين خاصة في عهد الحاكم العام "جونار" ثم ترتفع وتيرة وتواتر الهجرة 

شتراك مع م الذي فرض على الجزائريين اال 1111 إلجبارياقانون التجنيد  إصداربعد 
 .(1)"هم في حرب ال تعنيهمعدو  

الجزائري، ونلمس  مسيرة التاريخ فييمة الهجرة قد نالت حظا وافرا مما سبق نجد أن ت
روا )بطريقة ج  فالمالحظ أن الذين ه   لميادين وبالخصوص الميدان األدبي؛انعكاسا في شتى ا

و غير مباشرة( هم أكثر من الذين هاجروا من تلقاء أنفسهم ، كما أن النخبة الواعية مباشرة أ
 كانت عرضة لهذا. آنذاك

دت هجرة األدباء حقا؟ وبماذا اتسمت هجرتهم؟ هل كانت قصرية أم طوعية ج  فهل و  
 اختيارية؟ ومن هم أهم األدباء المهاجرين في هذه الحقبة؟

 هجرة األدباء: -1

ذا ما استذكرنا تلك مسألة قديمة في صفحات التاريخ، فإإن هجرة األدباء الجزائريين 
أن "معظم المهّجرين األوائل في  نا ونقادنا وباحثونا نجدالسطور المنقوشة التي كتبها أدباؤ 

                                                           

 .111م، ص 1330/1118-هـ8512/1332( الطاهر سبقاق: إسهامات الجزائريين في الحقل الثقافي السوري بين 1)
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، (1)كانوا من العلماء والفقهاء والمشايخ والعائالت الثرية" 11واخر النصف األول من القرن أ
نما هي امتدكد لنا أما يؤ   و ظاهرة ذاع صيتها بشكللقضية أاد نها ليست مسألة جديدة وا 

 ملحوظ في العصر الحديث والمعاصر .

غيرهم من األدباء العرب مجبرين أو ان هذه التجربة كهَ فاألدباء الجزائريين قد خاضوا ر  
بين المطرقة الفرنسية وسندان القرارات والخيارات والتوجهات المفروضة حينا  مختارين؛

 والمتاحة أحيانا أخرى.

وا؛فبين القهر واالختيار هناك أدباء وقت االستعمار  ر  سا قامت بطرد نيعني أن فر  ه ج 
 .(2)بإرادتهالمثقفين واألدباء، وهناك من هاجر واختار أن يذهب 

يق يالسياسي واالستعماري خاصة، وتض ائريين بسبب العاملركة هجرة الجز ازدادت ح
المجال أمام المثقفين وفرض أجواء مفرنسة على الساحة األدبية، فنجد كال من مصر وتونس 
وبالد الحجاز وسوريا استقطبت هؤالء واحتضنتهم، فهم كانوا يقصدونها إما منفيين أو 

 .(3)مهاجرين أو حجاجا

ل االحتالل كان أحسن بكثير من يفقب الجزائري عليموال يخفى كيف كان وضع الت
وضعيته بعد االحتالل، فطبيعة السياسة الفرنسية في مجال التعليم أدت إلى هدم وشل حركة 
المدارس والمؤسسات الثقافية باعتبار أنها تشكل خطرا كبيرا على أهدافها الثقافية والدينية 

ين نحو تلك البلدان، كونها ت وجهة الجزائريواالستعمارية التي جاءت من أجلها؛ لذلك كان
زيتونة الذي تخرج منه العديد من علماء لشعاعيا للعلوم الدينية والعلمية مثل: جامع اإ امركز 

. وقد قام المهاجرون الجزائريون بدور هام (4)الجزائر كالعالمة عبد الحميد بن باديس وغيره
هم المهندس، فيوالمدارس ، وكان  رةواإلداوتولي مختلف المناصب وشاركوا في الجيش 

                                                           

 .112(المرجع السابق، ص 1)
 " أدب الجزائريين في المهجر، أعالمه ومعالمه"أحسن تليالني:مأخوذ من مداخلة د.( 2)
.منتدى اللمة  LMD( بحث كامل حول الهجرة الجزائرية نحو المشرق)تاريخ الجزائر المعاصر( علوم انسانية سنة أولى 3)

 www.4Algeria.com/vb/Algeria335166/22:03. 20/12/2015الجزائرية .
 ( المرجع نفسه4)
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 بإصدار، والضابط، والكاتب، والمؤلف، والصحافي، وتوج العمل الصحافي بدمشق والطبيب
م. أي قبل الحرب العالمية األولى ولكنها توقفت 1112جريدة المهاجر" في دمشق سنة " "

وجريدة المهاجر هذه كان "، اإلسالميعن الصدور في سنتها الثالثة، فخلفتها جريدة "االتحاد 
لها دور رائد في حقلي الفكر والوطنية، وكانت السباقة في طرح مشكلة الهجرة والتشرد 

ستعمارية التي ال. إذا فهذه الجريدة في محتواها كانت تندد بالسياسة ا(1)والغربة في الوطن"
وهذا إن  سالمياإلانتهجتها فرنسا بالجزائر ودافعت عن حقوق المهاجرين في المشرق العربي 

جزائريين باتصال مستمر بوطنهم، وعملهم لفإنما يدل على بقاء المهاجرين ادل على شيء 
على تعزيز معاني الروح والقيم الوطنية ويتبين أن حركة الهجرة الجزائرية نحو المشرق 

 .ا وذلك شكل حلقة من حلقات هذا األدبهَ لَ كْ العربي خاصة قد بلغت أوجها، وبدأت تأتي أ  
ر من طرف ج  ، رغم أنه ه  الذي رسم بصمته في المهجر األعالمويورد البحث أحد أهم 

 نه يمكن أن يكون أو يدخلأن بعضا من نفحات أدبه تشهد له بألفرنسي إال االحتالل ا
 مير عبد القادر" فماهي قصة تجربة هذا الرمز؟األدب الجزائري المهجري إنه "األ ضمن

 قادر:لمير عبد ااأل -

النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري )التاسع عشر الميالدي( بروز "شهد 
حياء للثقافة واألدب، في مختلف أقطار الوطن العربي، بعد مرحلة تقهقر ،  نهضة، وا 

د در الجزائري، الذي يعد رائلقاوانحطاط ، وقدراهن في الجزائر فترة حياة األمير عبد ا
 .(2)النهضة األدبية في بالدنا"

ي عهد االستعمار الفرنسي، برز األمير عبد القادر كشاعر كبير خلف دواوين فف
وأشعار كثيرة رغم اشتغاله بقيادة المقاومة ضد الفرنسيين، فتنوعت قصائده بين الفخر 
والحماسة وتمجيد معاركه ضد الفرنسيين، والتغزل أحيانا، وقصائد في الشوق والحنين قالها 

                                                           

 .121-120( نور سلمان ،األدب الجزائري في رحاب الرفض والتحرير ،ص1)
، عين ميلة، ( سميرة أنساعد، الرحلة إلى المشرق في األدب الجزائري )دراسة في النشأة والتطور والبنية(، دار الهدى 2)

 .18-13م، ص 2001الجزائر، 
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األمير عبد القادر صاحب النهضة األدبية في  بذلك عد  في سجنه الفرنسي وغربته ؛ 
 .(1)األدبي الغزير الذي خلفه لإلنتاجالجزائر، نظرا 

أمير الحرب،  ة غنية عن التعريف ؛ فقد كان "شخصية عمالقة فذ*فاألمير عبد القادر
الحديث ه، وتمكن من وشاعر مجيد، تبحر في الفقه وأصول والبيان، بطل باسل، وعالم جليل،

 .(2)وعلومه، كما أجاد علم الجغرافيا...."

دبية بمالمح شخصه الموقر، تبرز لنا شخصيته األوأمام هذا الزخم الذي يشع به 
وفة ، وكونه من صسرته من الطريقة القادرية المتاألديب والمتصوف ، فنهل وأفراد أ الشاعر

لنحو والفقه، وبرع في حرف حفظة القرآن ورواة الحديث ومن المتضلعين في علم اللغة وا
 .(3)الكلم والبيان متمثال أدبه في ديوان شعر وقصائد متنوعة األغراض

ا من واألعمال األدبية، التي تمثل جانبعددا من المؤلفات  خلف األمير عبد القادر
 (4)جوانب إنتاجه األدبي، إلى جانب مسيرة مقاومته لالحتالل الفرنسي، وهي:

لحاد. أهل الباطل واإل من اإلسالمالمقراض الحاد لقطع لسان الطاعن في دين  -1
ا على الذين يهاجمون ز )فرنسا( رد  اوهي رسالة غير منشورة كتبها في المنفى، في أمبو 

 وأصوله. اإلسالممبادئ 
وتنبيه الغافل، رسالة كتبها لألكاديمية الفرنسية عندما انتخب عضوا  ذكرى العاقل -2

 فيها. وتتناول الرسالة هذه مواضيع تاريخية وعلمية ودينية وفلسفية واجتماعية وأخالقية.
 .المواقف، في علم التصوف، وضعه في دمشق -3

                                                           

،مذكرة ليسانس في األدب -محمد الطمار أنموذجا  -( ينظر: سعاد يبدري ، االتجاه التاريخي في النقد الجزائري الحديث1)
 .28، ص 2013/2018تلمسان ، -شراف : د. سمير زياني ، جامعة أبي بكر بلقايدإالعربي ،

م( في القيطنة بمعسكر "الجزائر")...( وقد توفي 1301-ه1222الحسني الهاشمي سنة )ولد األمير عبد القادر ( "*)
م" ، ينظر:محمد بوزواوي، قاموس األدباء 1111م( ونقل رفاته إلى الجزائر عام 1333-ه 1300األمير بمنفاه سنة )

 .38-33، ص 2003والعلماء المعاصرين، سلسلة قواميس المنار، دار مدني ، 
 .38سه، ص (المرجع نف2)
 .31( ينظر: نور سلمان ،األدب الجزائري في رحاب الرفض والتحرير، ص 3)
 .31، ص نفسهالمرجع (4)
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 .تعليقات في علم الكالم -8
 .رسائل شخصية وعامة -5
وشعره .بد القادر، وقد جمعه ولده األمير محمد ع األميرنزهة الخاطر في قريض  -1

 يحتوي على ثالثة أغراض رئيسية هي الفخر والعزل والصوفية.

تلك المؤلفات واألعمال التي كتبها خارج حدود الجزائر ، سواء في  انتباهناوما يلفت 
يمكن أن يعد أدبا جزائريا  منفاه، أو دمشق التي رحل وهاجر واستقر بها، فما كتبه هناك

؛ وما يدل على أنه قد رحل وفرض عليه االستسالم مكرها ما ردده أثناء مغادرته  مهجريا
 (1)ألرض الوطن والحسرة تعصف به وتهز كيانه قوله:

 إن يسلب القوم العدا
 فالقلب بين ضلوعه
 أجلي تأخر. لم يكن

 اإلى القت -قط–ما سرت 
 شيم األولى، أنا منهم

 لمني الجموع  سْ وت   ملكي،
 م القلب الضلوعل  سْ لم ت  

 يهواه ذلي والخضوع
 وكان من أملي الرجوع ل.

 (2)بع الفروعواألصل تت  

هذه األبيات تفسر حالة األمير عبد القادر ، حيث كان مكرها على ترك وطنه، ورغم 
إلى بوردو  PAUأسره فقد عرف تنقال بين السجون الفرنسية ، فمن "طولون" إلى "بو" 

BAURDAU  ومنها إلى نانتNANTE المقام في قلعة  به حتى استقر
لينسى التزامه في  لفرنسية تعرض عليه الوعود وتغريه، وظلت الحكومة اAMBOISEأمبوزا

ن طال به األس  .(3)رالذهاب إلى المشرق، لكن القائد المغوار ظل على وعده وعهده حتى وا 

أن يشغل ذلك الفراغ الرهيب في أسره، وكان إقباله على االطالع  األميرواستطاع 
واألخذ من العلم والدراسة فكانت الكتب والعلوم والعبادة عزاءه، ونظم قصائد شعرية جادت 

                                                           

( عبد الرزاق بن السبع، األمير عبد القادر الجزائري وأدبه، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين لإلبداع الشعري، 1)
 .83، ص 2000

 .83( المرجع نفسه، ص 2)
 .51لمرجع نفسه، ص ( ينظر: ا3)
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بها نفسه األسيرة في معتقله بأمبوزا، وخاصة تلك التي وردت في الشكوى والحنين لألهالي 
شكر ولعل أشهرها تلك التي لعرية في سبيل التفكه واوبعض المقطوعات أو المساجالت الش

 .(1)كانت بينه وبين الشيخ الصوفي محمد الشاذلي القسنطيني

ة األمير عبد القادر في قصر أمبوزا ر فعندما سمح الفرنسيون لبعض علماء العرب بزيا
"أهال قرب باريس، حيث زاره "محمد الشاذلي القسنطيني" ، فاستقبله األمير بهذه القصيدة 

 بالحبيب" قائال:

 أهال وسهال بالحبيب القادم
 جاء السرور مصاحبا لقدومه

 زائرا أفديك بالنفس النفيسة

 هذا النهار لدّي خير مواسم
 مالزمي قبل وانزاح ما قد كان
 .(2)ست بنادملمن غير ما مّن و 

 ونجده مناجيا زوجته في هذه األبيات "جودي بطيف":

 جفاني من أم البنين خيال
 ت : دمعي قد ملكت فكاذبلولو ق

 عقل عن مستقرهلوبي ما يزيل ا

 فقلبي جريح والدموع سجال
 بدعواي بل ذا غرة وضالل

 .(3)فال تعجبوا إن قيل: فيه خيال

اسطنبول ، وأرسلها إليها في في وقد قال قصيدة "فراقك نار" في زوجته عندما كان 
 يها:لبروسة، ضمنها تشوقه إ

 من بعدي أقول لمحبوب تخلف
 و رأيت صبابتيلأما أنت حقا 

 نوىلوقلت: أرى المسكين عذبه ا

 عليك بأوجاع الفراق والبعد
 شدة الوجدمن مر األ هلهان علي
 .(4)لى منتهى الحدإ -حقا-وأنحله

                                                           

 .52، 51، ص عبد الرزاق بن السبع ، األمير عبد القادر الجزائري وأدبه( ينظر: 1)
، منشورات تالة، الجزائر، (تحقيق -جمع)م، 1333-م1301( العربي دحو، ديوان الشاعر األمبر عبد القادر الجزائري 2)
 .11، ص 2001، 3ط
 .10( المرجع نفسه، ص 3)
 .10ص ( المرجع نفسه، 4)
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وأرسل قصيدة "أرضي بطيف خيال" إلى ولده في بروسة، وهو في باريس بعد إطالق 
 ه يقول فيها:1211راحه ورحلته األولى إليها في س

 كم بيني وبينكم !! أحباب قلبي
 يدركها قطا والعي  لتحار فيها ا

 ن الدهر ببعدكمما كنت أدري بأ

 !! من أبحر وصفها قد دّق عن حد
 حتى الجهات بها تخفى عن القصد

 .(1)وحدي -من بعدكم–عني ويتركني 

حيا لألدب الجزائري سات تلك النماذج التي يمكن أن تعد نموذجا بقب والديوان حافل
 المهاجر.

   » L'intelligentsia « نتلجنسيا الجزائرية:( نشأة األ 2

حاول االستعمار الفرنسي طمس الهوية الجزائرية وقمع كل محاوالت المقاومة بأشكالها 
، إال أن هناك ثلة من الجزائريين وقفوا اإلصالحيةالمختلفة: الوطنية المسلحة، والفكرية 

ساليب السياسية الفرنسية، التي تسعى إلى تجهيل أبناء األموجات االضطهاد و  بالمرصاد أمام
الجزائر فنشأت الفئة المثقفة الجزائرية ، محاولة بعث الفكر والثقافة في الوسط الجزائري، 

 والنهوض بهمم مواطنيه وتلقينهم مختلف العلوم، وتنوير فكرهم من أجل محاربة هذا العدو.

خبة متمثلة في عدة جمعيات ونوادي، ولعل أبرزها جمعية العلماء فجاءت حركة هذه الن
 المسلمين الجزائريين.

 دب الجزائري؟ألخيرة ؟ وكيف أسهمت في تأسيس األفكيف تشكلت هذه ا

 جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: (أ

حيث  الجزائر؛ في اإلصالحشهدت نهاية القرن التاسع عشر الميالدي امتدادا لحركة 
جهود نخبة الجمعية في نشر العلم، والثقافة، وبث الوعي  لانتشارا واتساعا بفضعرفت 

 .(2)واليقظة بين الناس
                                                           

 .12، ص م1333-م1301عربي دحو، ديوان الشاعر األمير عبد القادر الجزائري ( ال1)
 .32( ينظر: سميرة أنساعد، الرحلة إلى المشرق في األدب الجزائري، ص 2)
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بنادي الترقي على يد رئيسها  1131معية العلماء المسلمين في مايو سنة سست ج"أ  
، ثم تولى 1180يسا لها حتى وفاته سنة ئاألول الشيخ عبد الحميد بن باديس الذي بقي ر 

براهيمي، وتأثر أعضاؤها بحركة محمد عبده بعده الشيخ محمد البشير اإلرئاسة ال
 .(1)"اإلصالحية

سرعان ما لبث  لكنه األولى،يتضح أن اتجاه الجمعية في بدايته كان إصالحا بالدرجة 
والنداء إلى التخطيط والقيام بالثورة. إال أن فكرة  االستعمار لرفضأن تحول إلى شعار 
بالشيخ ابن باديس الذي  اإلبراهيميوليدة الهجرة؛ حيث "التقى البشير  تأسيس الجمعية كانت

م فتدارسا أوضاع الجزائر، واتفقا على تأسيس جمعية العلماء المسلمين 1113وفد حاجا 
 .(2)م"1131الجزائريين ولكن ظهورها تأخر إلى 

( يجد أن محطات حياته 1115-1331) اإلبراهيميإن المتتبع لسيرة محمد البشير 
م، والتقى بأسرته التي هاجرت 1112بها الهجرة ، فقد هاجر إلى المدينة المنورة كانت تتناو 

هاجر إلى دمشق  1111م، وأثناء أداء فريضة الحج التقى بابن باديس ، وفي 1103قبله 
 .(3)فاختير أستاذا للمدرسة السلطانية لتدريس اللغة العربية وآدابها

إذا فاللقاء الذي جمع بين أهم أعضاء الجمعية ومؤسسيها كان هو االنطالقة لتأسيس 
هاب وذ -اإلبراهيميهجرة البشير  -وال الهجرةلـــــجمعية العلماء المسلمين، ونالحظ هنا أن 

لى جمع ت بينهما صداقة فكرية متينة أدت إما اجتمعا ونشأابن باديس ألداء مناسك الحج، ل
من الجزائريين ، وتأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، هنا يتجلى دور المثقفين 

 .المهاجر المهجر وما للهجرة من آثار وعوامل أدت إلى نشوء األدب الجزائري

وطنية الجزائرية، وقد وال اإلصالحيةا في تاريخ الحركة إن جمعية العلماء أدت دورا هام
واستطاعت  ،قافة وجمعت النخبة المثقفة من الجزائريينلم والفكر والثعنعاش الساعدت على إ

                                                           

 .18( نور سلمان ، األدب الجزائري في رحاب الرفض والتحرير ، ص 1)
 .22صرين، ص ( محمد بوزواوي، قاموس األدباء والعلماء المعا2)
 .23، 22( المرجع نفسه، ص 3)
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بفضل نشاط أعضائها ومواقفهم أن تبعث الحياة الفكرية واألدبية والثقافية في عقول 
 الجزائريين.

ت به قرائحهم، فقد ا هؤالء العلماء واألدباء وما جادوخير دليل تلك اآلثار التي خلفه
ن لألدب. إذ كانت جمعية العلماء المسلمي استطاعت أن ترسم مسارات متعددة األغراض

جزائرية ، فإن هناك عنصرا فعاال أسهم بشكل كبير نتلجنسيا الالمركز اإلشعاعي لنشأة األ
العلم من منابعه  الغترافالقضية الجزائرية إلى الشعوب األخرى، فهاجر  يصالأيضا في إ
 خبة من الطلبة الجزائريين.ن من سبقه من العلماء المسلمين، هموهو يحذو حذو ،األصلية 

 وفيما تمثل نشاطهم؟ ؟فماهي منطلقات وتوجهات الطلبة الجزائريين

 الحركة الطالبية الجزائرية: (ب

سياسية الهجرة، وذلك لعدة عوامل  رىاألخلقد عرفت الحركة الطالبية الجزائرية هي 
اإلجباري سنة م عامل هو صدور قانون التجنيد ...الخ، لكن أهوتعليمية  واجتماعية

م، مما أدى إلى هجرة الطلبة  فهناك من كانت وجهته نحو الجامعات الفرنسية وهناك 1112
 من توجه نحو المشرق العربي.

فقد كانت ترسل الطلبة للتعلم في أهم  ن للبعثات العلمية أيضا دور فعال؛وقد كا
سالمية بتخريجها أفواج اإلعاش الحركة العلمية والثقافية نالمراكز العلمية "التي ساهمت في إ

 .(1)العلماء، جامع الزيتونة في تونس وجامع القرويين في المغرب وجامع األزهر في مصر"

فجاءت هجرة الطلبة الجزائريين إلى هذه المعاهد العربية الكبرى ألسباب عديدة منها: 
االستعمارية تنشر التعليم الرسمي بالبالد، وتحاول  اإلدارةالعامل االستعماري ؛ حيث كانت 

 فرنسة الجزائريين وتحارب وتدمر كل المدارس التي تحاول التدريس باللغة العربية.

كما نجد العامل العلمي المتمثل في طلب العلم، فالطلبة الجزائريين هاجروا إلى الخارج 
 تي خنقت وطوقتلاالستعمارية ان سياسة القهر لالستزادة من العلم الشرعي، كما أحبا 

                                                           

 .13( نور سلمان . األدب الجزائري في رحاب الرفض والتحرير ص 1)
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لذا حتم عليهم الهجرة نحو  .الحصار عليهم لم تتح لهم فرص التعليم ببالدهم وحرموا منها
 .(1)العلمية المتوفرة هناك اإلشعاعيةالمغرب العربي والمشرق للمراكز 

إذا هجرة الطلبة كانت علمية بالدرجة األولى، وحملت في طياتها قضية الوطن وعلى 
اختالف أسباب هجرة الطلبة من عوامل ذاتية ودوافع أخرى، إال أن تواجدهم خارج الوطن 
وتمركزهم بمعاهد كبرى، أدى إلى بروز نشاطهم على مختلف األصعدة لصالح خدمة القضية 

 الوطنية ومن أجل التعليم.

رية ، إال يتمثل نشاط الطلبة الجزائريين في عدة ميادين منها: السياسية، والثقافية والثو 
بحث هو ذلك النشاط الثقافي والذي ساهم في خدمة القضية الجزائرية عامة ، لأن ما يهم ا

تمثال في عدة نشاطات ثقافية وهذا واألدب الجزائري خاصة فالنشاط الثقافي كان قبل الثورة م
: بعد تأسيس جمعية الطالب الجزائريين الزيتونيين، متمثال نشاطهم في نشرات طالبية منها

م ويعتبر "ثابت األزهري"  1181الثمرة الثانية  ونشريهم 1131نشرية الثمرة األولى سنة 
 .(2)أديب وطالب بجامع الزيتونة

نشاء عدة طلبة جزائريين المشهد الثقافي دعائيا من خالل إ أما أثناء الثورة أصبح
مية، والمساهمة عالوالنشرات والمجالت الثقافية واإل بالمغرب العربي بتونس جرائد حائطية

محاضرات والمشاركة فيها  بإلقاءتبرعات لفائدة الثورة، وكان الطلبة يقومون لفي جمع ا
 .(3)كانت أو نثرا رابكتاباتهم شع

 عيسىذاعي نصيب من نشاط هؤالء الطلبة "كان صوت الطالب وقد كان للصوت اإل
إلى  باإلضافةفي تونس الذي يهز السامعين وهو كان طالب بجامع الزيتونة،  مسعودي

                                                           

الحركة  "م1112-1158ورة التحريرية المهاجرون الجزائريون في البالد العربية ونشاطهم تجاه الث،ينظر: سلمى خليل( 1)
جامعة واالجتماعية ، اإلنسانيةكلية العلوم  شراف : وافية نفطي،إالطالبية أنموذجا ،مذكرة ماستر في التاريخ المعاصر .

 .83، 82م ،ص 2012/2013بسكرة،
 .52-51-50( ينظر: المرجع نفسه، ص 2)
 .53( المرجع نفسه، ص 3)
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خبار والتعاليق ، هناك مواد التاريخ والصحافة واألدب تخدم القضية الجزائرية بكل األ
 .(1)وسعها"

طلبة الجزائريين ببلدان المغرب العربي، حيث ساعد على النهوض ال كان هذا نشاط
 ي إحياء الصور األدبية والثقافية.بالقضية الوطنية وساهم ف

مستوى لن بالمشرق العربي، فكان نشاطهم هو اآلخر على اأما بالنسبة للطبة الجزائريي
السياسي والثقافي والثوري متعددا ولألسباب نفسها السابقة الذكر. فقد تمثل النشاط الثقافي 

ائرية، ونشرها في مختلف للطالب الجزائريين في المشرق العربي في التعريف بالقضية الجز 
من أهمها: النشرة الطالبية وفي مضامينها كانت تحوي على عدة مقاالت وأبحاث النشرات 

 .(2)وقصائد شعرية، عبر فيها كل طالب عن وجهة نظره تجاه القضية الوطنية

 1"النشرة الثقافية" تأسست في  انسس فرع الطلبة الجزائريين بسوريا مجلة "بعنو وقد أ
م، وأصدروا أيضا مجلة "كفاح المغرب العربي" وكانوا يعقدون أمسيات شعرية 1110جانفي 

الء في عقد عدة شكل نشاط هؤ . وت(3)"ونشاطات كلها هادفة للتعريف بقضية الوطن
 تم الطلبة الجزائريين بالجانب اإلعالميإلى جانب كل هذا فقد اه ،محاضرات وندوات

ة كان تحت إشراف مكتب حزب ر ذاعي الذي قام به الطالب في القاهالصحفي، فالنشاط اإل
جبهة التحرير الوطني، فخصصت إذاعة صوت العرب حصة إذاعية عرفت ضمن برامجها 
بـ "كلمة الجزائر" وساهم في تحريرها وقراءتها من الطلبة الجزائريين أبرزهم : تركي رابح ، 

 .(4)يحي بوعزيز...

ن نشاط الحركة الطالبية الجزائرية كان فعاال وخادما للقضية سبق يتضح أ مما
وساهم الطلبة الجزائريين في نشر قضيتهم وذلك عن طريق األدب وفنونه  الوطنية،جزائرية لا

 .هلَ كْ هذا الصوت الطالبي الصادح في المهجر أتى أ   عدة،ووسائل 

                                                           

 .53، ص  1112-1158 ية ونشاطهم تجاه الثورة التحريريةالمهاجرون الجزائريون في البالد العرب ،سلمى خليل (1)
 .11، ص المرجع نفسه( ينظر: 2)
 .11( المرجع نفسه، ص 3)
 .11-10( المرجع نفسه،  ص4)
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 :التأسيسية األدبيةالتجارب -3

جزائري بشقيه الشعري والنثري قد عرف تجارب أدبية تأسيسية، التي يعتد لا إن األدب
بها وبين اختالف واتفاق في آراء النقاد من مقدم ومؤخر لها، إال أنها تبقى كلها في دائرة 

 إثراء وتأسيس الحركة األدبية الجزائرية، سواء داخل الوطن أو خارجه.

ز التجارب التي أسست لألدب الجزائري بر أونشير هنا لنموذجين يمكن اعتبارهما من 
الذي ازدان به المهجر، كونها بدأت وولدت فيه، وأولى هذه التجارب تجربة حمود رمضان 

 في الشعر.

 :تجربة حمود رمضان التأسيسية للشعر -أ

م( شاعر، 1121-1101ه( )1383-1328)ود بن سليمان بن قاسم "رمضان حم  
التقدمية في األدب واالجتماع. ولد بغرداية، وتعلم بها كاتب، عرف بآرائه الثورية وأفكاره 

وبتونس ، ولم يتخط التعليم االبتدائي إال قليال ]...[ سجنه الفرنسيون بعد عودته من تونس 
ء، توفي في غرداية وهو في مالم ، ثم تآمروا عليه الغتياله فأخطأته أيدي الع1125سنة 

 .(1)الثالثة والعشرين من عمره"

سيرته إال أنه استطاع بتعليمه لنبذة الموجزة للشاعر يتضح أن رغم قصر ممن خالل ا
وأنه كان شاعرا  ،ثقافة كونته جيدا يحتوي الستكمال التعليم أنوذهابه لتونس  ،االبتدائي

 وكاتبا يافعا شابا.

د( وهو المعروف والمتداول، فحتى ال يختلط علينا )رمضان حمو  باسماشتهر الشاعر 
األمر و"يقدم لنا نفسه في ترجمة حياته  لقبه، نجده يفصلحيرة بين اسمه و  مر ونقع فياأل

                                                           

( عادل نويهض، معجم أعالم الجزائر من صدر اإلسالم حتى العصر الحاضر، مؤسسة نويهض الثقافية، بيروت، 1)
 )رم(، مادة 153م، ص 1130، 2لبنان، ط
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في الجزء األول من كتاب )شعراء الجزائر في العصر الحاضر( بقوله: "اسمي حمود، وأبي 
 .(1)سليمان، ولقبي رمضان" فهو )حمود رمضان( ال )رمضان حمود("

إليها من أجل أن يكمل دراسته، قامته بتونس التي هاجر إذا فشاعرنا الفقيد بحكم إ
ت قريحته بأبيات شعرية تعد من أحسن المحاوالت الشعرية التي دهناك نبغ في الشعر وجا

 منها: كتبها في تونس

 ولم أصنع األشعار يوما تكلفا 

 كما شأن جل الناس . ساء جليبها                             
 فطارت شرارةولكن ذكت نفسي، 

 القعسا، فهاج لهيبها إلى همتى                            
 بالدي سالها عن بيان حقيقي
 .(2)تخبركم فورا بأني ، أديبها                            

كتبها بخط  إذهذه أبيات قالها وهو تلميذ في تونس، وقد بعثها مع ترجمة عن حياته، 
زائر في العصر الحاضر( وهي أبيات صادقة، يده، ونشرت مع قصائد في كتاب )شعراء الج

 .(3)تعبر عن نظرته للشعر، ويصور نفسيته الشاعرة ، ويعتد بمكانته الرائدة في بالده

يعتبر حمود رمضان مجدد األدب الجزائري خاصة الشعر منه، إذ أنه "شاعر ثار على 
من  (4)كل مظاهر الحياة" القديم ونادى بالتحرر من الوزن والقافية ]...[ ودعا إلى التجديد في

منحى وجداني رومانسي، حيث عرف الشعر الجزائري الحديث هذا االتجاه على يد "حمود 
جماعة الديوان  رمضان" في أواسط العشرينيات، فقد تأثر "بإخوانه في المشرق بما فيهم

                                                           

، 1135، المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر، 3( صالح الخرفي ، حمود رمضان، سلسلة في األدب الجزائري الحديث 1)
 .11ص 

 .38( المرجع نفسه، ص 2)
 .35، 38، ص المرجع نفسه( ينظر: 3)
 .38( المرجع نفسه، ص 4)
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 الوصول؛ فالنزعة الرومانسية امتدت من هناك إلى أن استطاعت (1)مريكي"وأدباء المهجر األ
 ا وجسدوها في أشعارهم.هوحشدت شعراء وأدباء تأثروا بها وساروا على نهج هنا

كر أن الشاعر الطائر المهاجر، قد غرد في أرض تونس الخضراء لحن يتضح مما ذ  
 الجزائر الصادق ، وبدأت تجربته التأسيسية للشعر من المهجر وولدت مالمحها هناك، فعاد

عربي لوتساير النهضة األدبية الحديثة على المستوى ا أرض وطنه األبي ليرسخها إلى
 دبية الجزائرية بالخصوص، فرحمك اهلل يا شاعرنا الفقيد.ألوالحركة ا

بعد المحطة الشعرية التي بزغ نورها في المهجر معلنة ميالد فجر جديد لألدب 
التي أتى بها  الجزائري، جاءت المحطة الثانية لتكمل المسيرة ، وتغنيها هي المحطة النثرية

 "رضا حوحو" من أراضي الحجاز.

 نجد في هذه التجربة؟فماذا س

 تجربة أحمد رضا حوحو التأسيسية للنثر:-ب

لزاب، ميالد األديب أحمد رضا حوحو، بمنطقة ا 1111جنوب الجزائري سنة شهد ال
القائد العربي الكبير عقبة بن نافع ،  مدينة سيدي عقبة ، المعروفة بضريحوبالضبط في 

 .(2)والمشهورة بالزيارات المتوافدة عليها كثيرا

الفرنسي، والواقع  تضييق المستعمرنشأ رضا حوحو في مدينته التي كانت تعاني من 
المأساوي الذي كان يعانيه جل الشعب الجزائري آنذاك. فتلقى تعليمه االبتدائي فيها، ثم انتقل 

باللغة الفرنسية ، وتحصل على شهادة  اإلعداديةكيكدة، أين أكمل دراسته إلى مدينة س
 .(3)"األهلية" فعاد إلى مسقط رأسه، وعمل في إدارة البريد والمواصالت

                                                           

لكراهية عند بعض الشعراء الجزائريين المحدثين"، ( أمينة بلهاشمي ، الرمز في األدب الجزائري الحديث "رمز الحب وا1)
 .1م ،ص 2010/2011أحمد طالب ،جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان ،:شراف أ.دإمذكرة ماجستير في أدب جزائري حديث، 

 .11، ص 2001( ينظر:الطيب ولد العروسي، أعالم من األدب الجزائري الحديث، دار الحكمة ، الجزائر، 2)
 .13نفسه، ص ( المرجع 3)
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سرة على مغادرة الوطن واالنتقال بين والده والباشا أغا "أرغمت األوبسبب خالف شب 
رضا حوحو التي يقول في صفحاتها  . وهذا ما ورد في مذكرات(1)"1135إلى الحجاز سنة 

ي ذات مساء إلى مخدعه وصّرح لي م، حيث دعاني والد 1135ن ذلك سنة األولى "كا
بنا قد ي. إذا فأد(2)برغبته الملّحة في الهجرة إلى الحجاز، وقضاء حياته الباقية في المدينة..."

ستقر المقام بالعائلة في الرحال إلى الحجاز رفقة أسرته مهاجرين بسبب ذلك الصراع ، وا شد  
المدينة المنورة، وواصل رضا حوحو تعليمه في معهد العلوم الشرعية ، فحاز على شهادة 
التدريس ، وتخرج وعمل في التعليم ثم في البريد والمواصالت ، وبدأ يكتب هناك في 

 المجالت.

الكتابة في حلة ديب اإلبداعية، فقد "بدأ "حوحو"ر ألما يهمنا هنا هو رصد تجربة ا
بر أهم أثر أدبي ]...[ م القرى" الذي يعتها خط عمله الروائي األول "غادة أالسعودية، وفي
ألن يكون رائد الرواية العربية في الجزائر، وقد قام الناقد والكاتب الجزائري  والذي أهّله

 واسيني األعرج بجمع بعض أعمال حوحو القصصية بما فيها روايته تلك في كتاب واحد
 .(3)...""حمل عنوان "غادة أم القرى وقصص أخرى

فأول باكورة أدبية  -السعودية-قت من المهجرلة التأسيسية للنثر انطتجربيتضح أن ال
قرى" هو المرأة العربية في البيئة الحجازية، إال أنها لولدت بها، صحيح أن موضوع "غادة أم ا

 باإلهداءة الجزائرية فقد ضمن روايته بيئح لبيئات عربية أخرى، منها التحمل في ثناياها مالم
التالي: "إلى تلك المخلوقة البائسة المهملة في هذا الوجود، إلى المرأة الجزائرية أقدم هذه 

ا ما بين . والمؤكد أنه كتبها في فترة تواجده بالسعودية التي عاشه(4)ة تعزية وسلوى"صالق
ستقر بقسنطينة، والتحق بجمعية ، وا1185لى الجزائر سنة ، بعدها عاد إ1185و 1135

                                                           

 .13، ص طيب ولد العروسي ، أعالم من األدب الجزائري الحديثال( 1)
( راوية حباري، الوظائف التداولية في مسرحيات "أحمد رضا حوحو" ، مذكرة ماجستير في اللسانيات واللغة العربية ، 2)
 .153،ص  2018/2015د. عمار شلواي، جامعة محمد خيضر بسكرة،  :شرافإ
 .31-30ولد العروسي، أعالم من األدب الجزائري الحديث، ص ( الطيب 3)
 .31( المرجع نفسه، ص 4)
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نه واصل إالعلماء المسلمين الجزائريين، رغم أنه يتقن اللغتين العربية والفرنسية ويكتب بهما، ف
 .(1)الكتابة والنشر بالجرائد رغما عن المفارقات الكثيرة

الكتابية ، ألنه "تمكن فعال من  أغلب الدراسات تشيد بعمل األديب وتثني على تجربته
قوة إشعاعية  إلبداعه ىكان سائدا في تلك المرحلة وأعط ميزه عمانشاء خطاب أدبي جديد إ

. (2)ونهوض ثقافي، كان له دور كبير في ظهور حركة أدبية جزائرية قبل وبعد االستقالل"
هناك من عّده قصة وهناك من عّده رواية ، ،ّول من كتب نصا أدبيا طويال رضا حوحو أ د  ع  

يه أنه أغنى األدب الجزائري فالمعروف في تاريخه أن أدبنا قد عانى في تلك لكن المتفق عل
شعر آنذاك مجالها المرحلة تقهقرا على مستوى الفنية وقد كانت جل األقالم تكتب ال

ّدت هذه البذرة التي ولدت في البيئة المهجرية السعودية، بداية للنثر بشقيه األساسي، لذلك ع  
 م في حركية األدب الجزائري وبرع في فن القصة القصيرة.القصصي والروائي . وأسه

وقد كان له الفضل في إثراء فن القصة في السعودية ، حيث تناوله الدارسون والنقاد 
. (3)في كتبهم مشيرين إلى جهوده وأعماله التي ساهمت في الحركة األدبية في السعودية

لجزائر استمرت إلى ا وبعد عودته -المهجر–سعودية لمسيرة الفكرية لحوحو بدأت في الفا
بداعية "فروايته "غادة أم القرى" التي كتبها في الحجاز وصدرت في أعماله اإلوتوالت 

يمكن أن تعتبر الحجر األساس لألدب الجزائري وخاصة النثر  (4)م"1181قسنطينة سنة 
 ة.وهي وليدة طبيعة المهجر التي ساهمت في إيجاد وميالد هذه التجربة التأسيسي

الرائد في مجال  هدور جازات اإلبداعية والفكرية لرضا حوحو، و بعد مسيرة حافلة بأهم االن
كان  -رحمه اهلل -1155مارس  21النثر، وتحقيق الحركة األدبية الجزائرية، استشهد في 

 زال حيا بأدبه فهو شهيد الكلمة وكلمته مازالت تدوي.يوال 

                                                           

 .33-32( ينظر: الطيب ولد العروسي، أعالم من األدب الجزائري الحديث ، ص 1)
 .33( المرجع نفسه، ص 2)
 .31-31-35-38( ينظر: المرجع نفسه، ص 3)
 .10( المرجع نفسه، ص 4)



مالمح األدب الجزائري في المهجر                                    الفصل األول       

 

36 
 

ويبزغ ضوء األدب  ،الكولونيالية البد أن ينجلي الضباببعد هذه الوقفات في المرحلة 
من جديد مترنحا مع عهد االستقالل وبعده ،متغنيا في المهاجر بأصواته الذكورية الجزائري 

؟وكيف ازدهر األدب  االستقاللوالنسوية الصادحة في أنحاء العالم،فماذا تحمل مرحلة مابعد 
 هم األدباء الذين كتبوه؟؟ الجزائري في المهجر؟ومن

 األدب الجزائري المهاجر بعد االستقالل:ثانيا : 

أثناء القيام بإطاللة موجزة لمسيرة األدب الجزائري في المرحلة االستعمارية ؛ تم رصد 
ا األدب، بعض الوقفات أو المحطات التي يمكن أن تعتبر كبنية أسهمت في بناء معالم هذ

أو باللغة الفرنسية الدخيلة، ففي كلتا الحالتين كان النتاج األدبي  مسواء باللغة العربية األ
 اوبة عليه إثر النكبات التي عرفها .ته للوقائع المتنمغمورا محاوال استدراك الزمن ومعايش

جبرت أبناء الجزائر أن يتفرنسوا وأن لونيالية قد فرضت جوها الفرنسي وأفإذا كانت الكو 
وجدوا أدبا جزائريا ر حروف لغتهم األصلية، إال أنهم أحروف غييكتبوا معاناتهم وآمالهم ب

بلغة مستعمرهم، أرادوا أن يحاربوه بها وكان شغلهم الشاغل إيصال صوت قضية وطنهم 
ت صوت وطنيتهم وظلوا لم يخف،للعالم، فمهما تغربوا عن لغتهم وابتعدوا عن وطنهم 

 هم حاملين شعلته في قلوبهم.مشدودين لبلد

فقد تغيرت األوضاع السياسية  وما جاءت به بعدها، االستقالللة تأتي مرح
وتعددت األسباب وتحولت المشاهد عم سبقها، وما يهمنا  ....الخواالجتماعية واالقتصادية

عليه من تغيرات عرفها على طول الخط الزمني  و المشهد األدبي الجزائري وما طرأهنا ه
 التاريخي في بدايات مشواره إلى أن استقر على حاله واستمراره إلى يومنا هذا.

على مدارات طولية  ستقالل الذي عرفته البالد وما بعدهالانفتح األدب الجزائري مع ا
ه، ءوعرضية حملتها رؤى الكتاب الجزائريين ، بعد معايشتهم لشبح االستعمار، وما خلفه ورا

وعرفت الحركة األدبية مناخا جديدا أسهمت في إيجاده عوامل كثيرة وأسباب متعددة جعلت 
اهي نشاء قناة اتصال معه فمخر، وا  األدب يزدهر ويمتد أكثر مع موجة االنفتاح على اآل



مالمح األدب الجزائري في المهجر                                    الفصل األول       

 

37 
 

؟ ومن هم أهم األدباء الذين حموا مشعل األدب الجزائري ازدهارهالظروف التي ساهمت في 
 في المهجر؟

 ازدهار األدب الجزائري في المهجر: -1

 انتعش األدب الجزائري مع موجة التحرر وبعد االستقالل، عرف تطورا ملحوظا مّس 
جوانبه ومضامينه وفنياته، وتنوعت الكتابة األدبية بخطاباتها الشعرية والقصصية  مختلف

 والمسرحية.والروائية 

دباء، ألة لي  ح  يَ رْ بالرغم من توفر بعض الظروف داخل الوطن التي وفرت نوعا من األَ 
مع سياسة ف مور،عض الفجوات التي خّلت بموازين األ، إال أنه هناك بلإلبداعودفعت بهم 

واقع المجتمع ويوميات الشعب واالصطدام بسياسية متعددة،  جديدة وانبثاق حركة أحزاب
وتأزم الصراع واألفكار كل هذا وغيره، أدى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى هجرة 

عيش وربما للممارسات الحياتية والمهنية لالجزائريين اختيارا، كون الظروف غير مواتية ل
 نخبة األدباء منهم.والتعليمية...الخ، و 

فت اآلن بشكل أكبر مما ر  وربما ع   -أي الهجرة -فأصبح األمر يمارس بشكل عادي
لكن ما يلفت انتباهنا عليها بكثرة وتعددت األسباب،  اإلقبالكانت عليه سابقا، فاآلن أصبح 

رضه المجتمع وما تهم وأسبابهم بين الذاتية ، وما فدباء مع اختالف وجهاهو هجرة األ
 رسته سياسة السلطة على بعضهم.ما

فحمل األدباء حقائب أفكار وآمال وقضايا مجتمع وطنهم، وهاجروا إلى مختلف أقطار 
وأمريكا...الخ ربما وجدوا هناك البيئة التي تساعدهم  وأوروبا،العالم، بين المشرق العربي، 

ئات التي يوفرها، فأمام مغريات المهجر ومختلف البي،على الكتابة دون رقابة وعين مترصدة 
لغويا ، لكنه يبقى على اتصال معه روحيا، و  تعلقا بوطنه األم، متغربا جسديايبقى األديب م

بداعيا  ضمن كتاباته األدبية. وا 

الجزائريين الذين هاجروا وقضوا األدباء تعداد  بنا القائمة لو حاولنا استقصاء  وتطول
اتهم في المهجر، واألسباب كثيرة وعديدة ، وقد أشرنا إلى أهمها بحكم المغريات العلمية حي



مالمح األدب الجزائري في المهجر                                    الفصل األول       

 

38 
 

ن األدب الجزائري في المهجر هو الذي شرف اسية التي يجدها المهاجر، فنجد "أوالسي
العلم الوطني الجزائري عاليا كانت على يد  تالجزائر فاألسماء الكبيرة والعالمية، التي رفع

 . (1)ائريين المهاجرين"األدباء الجز 

سماء كثيرة وكبيرة مثلت الجزائر أحسن تمثيل ورفعت راية األدب الجزائري ، تبرز أ
في المهجر وصداه في كل مكان ويذكر البحث نموذجين يعتبران من أهم  اوجعلته معروف

 ركائز األدب الجزائري في المهجر وهما:

 آسيا جبار:*

 الحقيقي، جبار "فاطمة الزهراء إيماالين"  هو اسمها بة والروائية الجزائرية آسياتاالك
وتخرجت من المدرسة  ،م، درست في العاصمة1131ولدت في شرشال بوالية تيبازة  عام 

. فهي تكتب وتبدع باللغة الفرنسية ، مسيرتها (2)العليا بباريس، واشتغلت بالتدريس الجامعي
ة، ورشحت لنيل جائزة نوبل في اآلداب عدة حافلة، فقد نالت أعلى الجوائز العالمي اإلبداعية

 .(3)م بباريس دفنت في مسقط رأسها تنفيذا لوصيتها2015فبراير  1مرات. وتوفيت في 

النسوي الجزائري المبدع المميز، هو نموذج حي للكتابة الجزائرية في  هذا الصوت
دبا جزائريا في طرحها المهجر باللسان الفرنسي، بالرغم من غربتها اللغوية إال أن أدبها يعد أ

للقضايا الوطنية التي سايرت فترة االحتالل الفرنسي وبعد االستقالل وفي العصر الراهن، 
 دبها باللغة الفرنسية.. وهذا ما جسدته في أ(4)"وقد قيل أنها حاربت الفرنسيين بالفرنسية"

يشهد اإلرث األدبي الذي خلفته الروائية بامتالكها ناصية الموهبة، واألسلوب الفذ، 
ا والقومي فمنذ أول رواية نشرتها آسي، والحس بالوعي الوطني الجزائري  اإلبداعيةوالرؤيا 

م، وهي في العشرين من عمرها، تنبأت لها بالمستقبل الواعد  1151عام  La Soif"العطش" 
                                                           

 ."أعالمه ومعالمه -"أدب الجزائريين في المهجر:ليالنيثأحسن مأخوذ من مداخلة د.( 1)
 .13( ينظر: محمد بوزواوي، قاموس األدباء والعلماء المعاصرين ، ص 2)
 18:01،  2011/02/01( ينظر: آسيا جبار، الموسوعة الحرة  ويكيبيديا  ،3)

 https://ar.wikipedia.org/wiki/آسيا جبار
 .135العربي المكتوب بالفرنسية، ص ( محمود قاسم ، األدب 4)
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ارة، بشهادة النقاد، إال أنها لم تنشر على مدى أزيد من أربعين عاما سوى الذي حققته بجد
. وبعد شعبهالنساق التاريخية واالجتماعية القليل من الروايات التي بحثت فيها عن األ

ن تحمل مسودة روايتها الثانية: "أطفال العالم الجديد" لكنها أرض الوطإلى االستقالل عادت 
رات الساذجة" بم حيث نشرت روايتها الثالثة "الق1111إلى فرنسا عام لم تلبث طويال وعادت 

aivesles alouettes n (1)التي تضمنت وضعية المرأة المسلمة في الوطن وفي المهجر. 

وما هذا إال دليل على أن الروائية من خالل تجربتها ومعايشتها للواقع داخل الوطن 
وقوميتها دافعا للكتابة ، وفق منظورها  بوطنيتها وخارجه ، جعلها تدرك القضية وزادها الوعي

 . -الوطن والمهجر-نهاامن بيئتين متالزمتين لكي

، فكانت (2)"إفريقياواستطاعت "آسيا جبار أن تتصدر الحركة النسائية العربية في شمال 
فمثلتهن وصورتهن بكلماتها بسبب االستعمار  ت النساء الجزائريات وعن معاناتهنتتكلم بصو 

ادت عنها بصوتها ، فهي حملت قضية المرأة وذ منها:الحب والفنتازيا... منجزاتها الروائية في
 ى في أرض المهجر.الذي دوّ 

جزائريا ، أضفى لمسة نسائية  رمزايتضح أن العمالقة آسيا جبار بآثارها األدبية تعد 
باره من بعيد ، رغم هجرتها إال أنها جسدت قضايا وطنها وتتبعت أخاإلبداعيةعلى الساحة 

و الشعرية أو حتى الها سواء الروائية أو المسرحية ألكنها كانت قريبة منه في كتاباتها وأعم
 ؤكد ذلك وترجمة مؤلفاتها السينمائية ، قد نجحت في رفع راية الجزائر عاليا وجل الدراسات ت

المهجر وهي  في ازدهار األدب الجزائري في ما أسهمهذا خير دليل ،للغات العالم المختلفة 
 .ا بارزاتعد نموذجا مهما ومعلم

 *أحالم مستغانمي:

 لى عرش األدب العربي ونال اهتمامع بها عية ترببأد حظوةلطالما نال المشرق العربي 
مركزيته، فهذا بحد  إشعاعاكل األقطاب، لكن أن تظهر فيه أيقونة أدبية جزائرية تنمو وتزداد 

                                                           

 .131( ينظر: محمود قاسم ، األدب العربي المكتوب بالفرنسية ، ص 1)
 .131( المرجع نفسه، ص 2)
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اره وفي مهاجره ، إنها منبره واألدب الجزائري في ديي من ذاته إنجاز عظيم لألدب العرب
المتميزة والمتفردة بروائع ثالثيتها أحالم مستغانمي "روائية أدبية باحثة شاعرة جزائرية 

....( وفيها نشأت ثم انتقلت إلى فرنسا وسكنتها -1153س عام )نصل، ولدت في تو ألا
ون، وتزوجت فيها شابا من السورب كتوراه في علم االجتماعسنوات عديدة، وحصلت على الد

 .(1)لبنانيا تقطن حاليا في بيروت"

تعتبر أحالم مستغانمي من أهم النساء الجزائريات اللواتي كتبن باللغة العربية وهي 
، وقد أحدثت ضجة اإلبداعيةالساحة  ت بباكورة أعمالها وأسلوبهاهيمن كاتبة عربية معاصرة
دراسات وأبحاث أكاديمية ونقدية، صحيح مسيرتها ، وتناولت  واإلعالميةفي األوساط األدبية 

أن ثالثيتها قد سبقتها مؤلفات أخرى، لكنها لم تبرز كما برزت ثالثيتها المشهورة ، فأحالم 
ولكن لألسف الشديد النقاد لم ينتبهوا  –ة الجسد ر م ذاك1131"طبعت روايتها في الجزائر عام 
 .(2)لها ولم يدرسوها فقررت الهجرة"

 1113إال أن ما تداولته الدراسات بأنها "أصدرت روايتها األولى "ذاكرة الجسد" عام 
 .(3)ونالت انتشارا واسعا وجمهورا عريضا ، وشهرة لم يحظ بها إال القليل من الروائيين العرب"

الجزائر أحالم، وهيأت لها الظروف  البنةروت قد فتحت أحضانها ينالحظ أن بيئة ب
 أن الروائية ظلت المستغانمي، بالرغم من هذا إالدب األالمناسبة، التي أسهمت في إنتاج 

قريبة من وطنها الذي كتبته في خطابها الروائي الحافل بالمشاهد التاريخية والوطنية للجزائر. 
سم الجزائر وعلمها عاليا، فأصبح وهي تعد بحق رمزا من رموز األدباء الكبار الذين رفعوا ا

 لألدب الجزائري الحديث والمعاصر وزنه بين اآلداب.

                                                           

 .303( محمد بوزواوي، قاموس األدباء والعلماء المعاصرين، ص 1)
 " أدب الجزائريين في المهجر، أعالمه ومعالمه :"أحسن تليالنيمأخوذ من مداخلة د.( 2)
حالم مستغانمي الروائي في ثالثية)ذاكرة "دراسة تحليلية نقدية حول فن أفن أحالم مستغانمي الروائي،جورج طرابلسي: (3)

 .11:80،  01/02/2011الجسد،فوضى الحواس،عابر سرير( للدكتورة منى احمد الشرافي تيم .
 http://georgetraboulsi.wordpress.com/2014/09/24/الروائي  -مستغانمي–أحالم -فن /
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ا كتاباتها فنجد الكاتبة أحالم مستغانمي تتسلح بأسلوبها ولغتها الشعرية المتدفقة بين ثناي
الجنس، والدين، في طرح القضايا، واختراقها للثالوث المحرم:"تها وتقنياتها الفنية،وجرأ

وممارستها بعض التحرر غير المعهود فجاء أدبها متصدرا الحلقات األدبية  ،"والسياسة
 الجزائرية خاصة . و العربية عموما

ولعل قضية البيئة والظروف الموجودة في بيروت ، قد أتاحت لهذا الصوت الجزائري 
بها س  كْ ل على الكتابة الجزائرية وت  الجسد أن ترى النور من هناك، فتط ع ، ولذاكرةمَ سْ أن ي  

طابع العالمية، وتتوالى الكتابات بعدها على منوال سابقتها، وفعال أحالم شرفت وساهمت في 
 ازدهار األدب الجزائري في المهجر.

لنشر أدبهم الظروف المواتية  نعداملدان أخرى الدباء الجزائريين يهاجرون إلى بما األبر 
ذاك النقص الذي يفتح اآلفاق أمامهم، وكتاباتهم، فيجدون في المهجر مجاال خصبا يوفر لهم 

نفسي الذي يسهم في شحذ شفرات كلماتهم فتبدأ لسواء من الجانب الحياتي أو الجانب ا
 بممارسة مختلف السياقات الخطابية.

 في المهجر:معاصرة  / أعالم جزائرية أدبية 2

منذ زمن االحتالل وصوت أدبنا الجزائري يصدح في العالم، حيث شهدته الفترات 
الزمنية متقطعا أحيانا ومتعاقبا أحيانا أخرى، إال أنه ومنذ العصر الحديث والمعاصر قد 
عرف قفزة نوعية، وانتشارا واسعا في ربوع العالم، فأدباؤنا المهاجرين على اختالف أسبابهم 

كن ذواتهم حملت معها الوطن وحبه وتاريخه وشعبه وقضاياه، لجسديا  وظروفهم، قد هاجروا
ألدبية فكتبوا األدب الجزائري بمختلف اللغات، وهذا ما جسدته معالم وتضاريس خطاباتهم ا

 ة، الشعر، المسرح،...( بكل فنونها )الرواية، القص

التي تعبر  صوات الجزائرية المهاجرة،البحث أن يسلط الضوء على بعض األ وقد حاول
لكن نظرا لطبيعة ربية أو اللغة الفرنسية أو غيرها. عن األدب الجزائري المكتوب باللغة الع

األدباء الذين يكتبون باللغة العربية ، وهذا ال  ىي تقتضي ضرورة التركيز أكثر علتالبحث ال
اسة جاء إنما مجال تخصص الدر ،لي وجوهنا عن هؤالء الذين يبدعون بالفرنسية وّ يعني أن ن  
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المكتوب بالعربية الجزائري منصبا في نطاق الكتابة باللغة العربية عموما والخطاب الروائي 
 خصوصا.

برز الشعراء زائر في المهجر وأغلبهم معاصرون، هم من أر من أدباء الجكأتي نذي فيما
عدد كبير هم ، وعدم ذكر ئالذين استطعنا اقتفاء آثارهم ومعرفة أسما وكتاب القصة نيوالروائي

ألسماء األدباء الجزائريين في المهجر، راجع لعدم معرفتهم وقلة الدراسات التي تناولتهم، وما 
 .حاولنا ذكره هنا إال قبس ضئيل من تواجد كبير ألدبائنا في المهاجر

 الشعراء:أ / 

 أزراج عمر: -1

 -بجاية وهو مقيم بـ: لندن 23/01/1181شاعر ومفكر وكاتب جزائري من مواليد 
 .(1)ريطانياب

سنة .من مجموعاته  20عمل في التعليم والصحافة وعاش في لندن لمدة تفوق 
 م.1115منشورات الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر عام –"وحرسني الظل" -الشعرية: 

 م.1113"الجميلة تقتل الوحش"، عن نفس الشركة عام  -
 م1138عام "العودة إلى تيزي راشد"، مطبعة الفوميك الجزائر  -
 م2005"الطريق إلى أثمليكش وقصائد أخرى" دار بيسان بيروت عام  -
 وله مؤلفات أخرى في الفكر واألدب والسياسة. -

كما ترجمت نصوصه إلى عدة لغات منها الفرنسية، االسبانية، الروسية... ونال عدة 
فريقيا  -"اللوتس" العالمية لآلداب جوائز منها: جائزة  .(2)1118اتحاد كتاب آسيا وا 

                                                           

 . 133، 131، 131، ص أزراج عمرلـ: )سيرة موجزة(  الملحق ،( ينظر: 1)
 (.2012 2ت 13فامو،) الثالثاء آراء حرة، ، الشاعر والكاتب والمفكر أزراج عمرنوارة لحرش : ( ينظر: 2)

.h 31 :01 ,03/02/2011       asp?pid=41-www.famoh.com/fmsite/araa 

http://www.famoh.com/fmsite/araa-asp?pid=41
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الشاعر أزراج عمر بمواقفه الفكرية والسياسية وحمل معه سجل ذاكراته  وقد عرف
، ()التاريخية، والوجدانية، واألمكنة ، وجراح بالده واالنحرافات التي عرفتها عقب االستقالل

يسرد حادثة والجرائد والقنوات الفضائية ، وهو لمختلف المجالت  وما تداولته تصريحاته
واحد في مهرجان محمد لالتي قالها في الحزب ا هجرته إلى بريطانيا وهي القصيدة في تسببت
هي التي كتبت نفسها أو ضمير الشعب يدة صل خليفة للشعر ببسكرة قال : "بأن القآالعيد 

من صرت القاعة من طرف األا ح  لقائهري هو الذي كتبها بنفسه، وأثناء إالوطني الجزائ
تهمني بأني خنت مبادئ ثورة وصعد عضو اللجنة المركزية والمحافظ الوطني إلى المنصة وا  

" فهذه (1)نوفمبر، ثم شرعوا في إغالق المهرجان ، وأنا تركت المكان وجئت إلى األخضرية
كانت من األسباب التي القصيدة التي أثارت ضجة كبيرة ومنعرجا حاسما في مسيرة الشاعر 

إلى لندن، حيث حطت به الرحال هناك، وأعاد تكوين نفسه  الهجرةيترك وطنه و دفعته إلى 
 .هفي أشعار تجلى من جديد وانبثقت موهبته كسيل متدفق 

 من قصائده:

 يها الحزب المحجر إننا نطلب شيئا واحدا منكأ
 تجدد أو تعدد أو تبدد

 فأنا القائل ال واحد إال الشعب

إذا فالتجربة التي خاضها الشاعر إثر تركه لبالده تحت تأزم الظروف التي حاصرته 
طالعا على مختلف الثقافات التي أسهمت في ا واسعة وا  فاقآوألحقته بديار الغربة، فتحت له 

من بينها "الطريق إلى  لندن ومدينة هيستنغزإذكاء موهبته وبروزها من المهجر، إن بيئة 
ك اآلن أثمليكش وقصائد أخرى" طبعها في بيروت /لبنان ثم مجموعة أخرى بعنوان "ضيف

 .(2)ن التجربة البريطانية قد فتحت له مسارات كثيرةخريف" وهي لم تطبع ويرى بأ
                                                           

 2015/01/13،،قناة الجزائريةز،إعداد وتقديم نسيمة غولي بلو 2أزراج،ج عمر مع الكاتب والشاعر،لقاء ( حصة بال قيود1)
h.:30 ,10 ?03/02/2016hoyxkgq-lcp+v?watch/com.youtube.wwwhttp/// 

، "الجزائرال يوجد مثقفون فيالسلطة غير مثقفة...و "الحوار"لـ كر واألديب الجزائري أزراج عمر المفرمضان نايلي:":( ينظر2)
  ثقافة،الحوار يومية وطنية مستقلة.

:45h 03/02/2016,14/http://elhiwardz.com/?p=21868 
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 عياش يحياوي:-2

ج من وتخر  1151"ولد الشاعر عياش يحياوي بعين الخضراء بالمسيلة )الجزائر( عام 
ن آلالمعهد التكنولوجي لتكوين األساتذة ببوزريعة واشتغل بالتعليم، ثم بالصحافة، ويقيم ا

عالمي م 1113حيث استقر به المقام هناك منذ ،(1)العربية المتحدة" باإلمارات فهو شاعر وا 
وباحث في التراث الشعبي،و"عمل لسنوات طويلة محررا في الصحافة المكتوبة، قبل أن 

 .(2)الخليج العربي، ليفتح آفاقا ثقافية ومعرفية واسعة" يهاجر إلى

 :اإلبداعيةمن مؤلفاته 

 ر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائ1132تأمل في وجه الثورة، شعر،  -
 المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر. 1131شعر،  والسنبلة،عاشق األرض  -
 ، دار الكنوز األدبية ، بيروت.2000 ،انشطارات الذي عاش سهوا، شعر -
 ، دار الكنوز األدبية، بيروت.2000راه القلب الحافي في زمن األحذية ، ماي -
 بو ظبي.، دار الفجر، أ2003ر الشاي، شعر، مق -
 جر ، أبو ظبي.ف، دار ال2، ط2003ما يراه القلب الحافي في زمن األحذية،  -
 ، دار الفجر ، أبو ظبي2003ول الجزء األ –سيرة ذاتية لحليب الطفولة  -شلقب -
 .(3)بو ظبي، دار الفجر، أ2010ي متجول، شعر، تاريخ بدو  -

العربية والمقاالت والدراسات  لإلماراتوله العديد من المؤلفات في التراث الشعبي 
 اصدر اللذين والثاني  األوله ينالحظ أن مسيرة التأليف لدى الشاعر كانت ابتداء من ديوان

 بالجزائر واستمرت في أبو ظبي حيث نشرت معظم مؤلفاته.

                                                           

 .335والعلماء المعاصرين ، ص ( محمد بوزواوي، قاموس األدباء 1)
سنة من الغياب عن الوطن الشاعر المغترب عياش يحياوي يكرم بالمسيلة"، الفجر يومية  15( حنان بوخاللة ، "بعد 2)

 11:03، 2011/02/08جزائرية مستقلة، 
fadjr.com/ar/index.php?news=271798?print-http://www.al 

 11:33، 2011/02/08( الجزء األول 1151-2001كبرى للشعراء العرب )( ينظر : شبكة صدانا، الموسوعة ال3)
http://www.saddana.com/mawsou3a/poets.php?maa=ViewPoet&id=599 
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 شعره:من نماذج 

 ال أحد..
 الطيور مجمدة في السماء

 الشوارع أعمدة ال ترى
 وغبار العدد

 طنينا يمر بأذن الفراغ
 أال....هل وراء سمائي سماء

 هل وراء بالدي بلد
**** 

 يا ولد من أنت؟
 من أنت. ابن

 أين ثيابك؟ أين مالمح وجهك؟
 ؟أين النهار أين شمس الظهيرة

 يل، هل مات؟ واندثر الساهرونلوال
 أرى مجد أهلك يرعى قطيع النجوم
 فما بال جدك يبكي وسبحته ترتعد؟

*** 
 يا ولد..

 هنا فوق هذا الرصيف
 ...أحاديث ذرية من سراب
 .(1)أرى في المدينة شيطانها

التي تعكس جزءا من سيرة هذا الشاعر المتميز... وقد  (2)الغريب" قصيدة "تابوت  
أرسلها "عياش يحياوي" لـ "عز الدين ميهوبي" الذي ضمنها في موضوع )قصائدهم بأيديهم( 

                                                           

 ( المرجع السابق.1)
 . 188( ينظر : الملحق ، قصيدة " تابوت الغريب" عياش يحياوي، ص 2)
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ني، كان من الشاعر المغترب بدولة لنها "أول نص وصاإللكترونية وصرح بأفي مدونته 
الجميلة، والمتفرد بقصائد العربية المتحدة عياش يحياوي، صاحب النصوص  اإلمارات
 .(1)االغتراب"

 الدين مرزوقي: حصال-3

الحجيلة )عين  ، وأصله من مدينة1110مقيم بباريس من مواليد شاعر وقاص جزائري 
الزمن ، حتى مرحلة الجامعة ثم عاد  الحجل( ببوسعادة والية المسيلة، عاش بالجزائر مدة من

 .(2)إلى فرنسا

قصائده عبر المواقع االلكترونية ومختلف صفحات المنتديات هذا الشاعر كان ينشر 
في الشبكة العنكبوتية ، وتجسدت بداية أعماله في ديوانه األول تحت عنوان "رسائل الحياة" 

م وهو مجموعة من النصوص الشعرية والنثرية ، وحاليا 2012م "وهذا أنا" عام 2001عام 
ف تصدر قريبا في قالب شعري متجدد، " سو ر لمجموعة أخرى بعنوان "ضجيج الصمتيحض

وقد جاءت نصوص المجموعة الثانية "هذا أنا" تحادث األنا عن الوطن وحنينه، وعن الغربة 
تي يعيشها الشاعر حتى في وطنه، وهذا ما حملته نصوصه "استشراف"، "لن أغادر لا

 .(3)ظلمتي"، "على رقصات الموت" ونصوص أخرى

وطن ارتباطا متميزا ، فكون الشاعر في ديار الغربة فصالح الدين مرزوقي يرتبط بال
إال أنه يعيش ما يدور في رحى هذا الوطن ومتتبعا له، فنجده يترجم كل ذلك في قصائده 

ية الحزن وبعض نصوصه التي أشبعها بالرموز وهي تحكي المكان، ولغة الحياة بسمفون
 والفرح، وبذاكرة الوطن.

                                                           

 12:81، 2011/02/08 ،( عز الدين ميهوبي، بأيديهم ، مدونة الكترونية1)
 /Azzedinemihoubi.comبأيديهم

( ينظر: بلعماري فوضيل ، حوار مع الشاعر صالح الدين مرزوقي، أصوات الشمال ، مجلة عربية ثقافية اجتماعية 2)
 2001-11-20شاملة، نشر يوم 

10:02h-elchamal.com/an/index.php?p988=a=6354.07/02/2016-http://www.aswat 

 1/1/2015 بالفيسبوك، التعريف برجال من أوالد سيدي ابراهيم ،أوالد سيدي ابراهيم ، صفحة الكترونية( 3)
fbid=9124265221700098&id=167057266520_http://www.facebook.com/permalink.php?story

96.07/02/2016.10:49h 
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يقاعهاالشعرية عند صالح الدين مرزوقي متميزة، بلغتها  ةالتجرب فمن خالل خطابه  وا 
ففكرة الوطن  تشكل ثالوث )الوطن والهوية واالنتماء( ، األمورالشعري ترتسم مجموعة من 

كثير من النقاد الذين درسوه ليست فكرة ترتبط بالحالة الفطرية للشاعر فهو عنده "كما يقول ال
 .أشعاره .وهو ما تجسده بعض(1)لهذا الزمن"يتجاوز الزمن ويحن 

طنه ألول وهلة، بل عليه أن يفكك او بى لإن القارئ لشعر الشاعر ال يستطيع الولوج إ
ح الدين مرزوقي "أن الشاعر صال حيث المعنى الحقيقي،  يانَ َدْهرَ ليصل إلى شفرات النص 
 .(2)لى بالرموزبْ يستعمل لغة ح  

ه، فإنه يطل بقصائده على واقع األمة العربية وجزائريتفالشاعر بحكم انتمائه لألمة 
مر على القارئ العادي فهم شفرات قصائده ، إال إذا كان قارئا واعيا ويبكيها ، وال يسهل األ

 مثقفا عاليا.  

قد القارئ منذ الوهلة األولى توفي قصيدة "علميني يا سيدتي" يتغزل الشاعر بوطنه، فيع
في  بلى بالرموز، فعلى القارئ أن يحفرلألنثى ، وهذا للغة الغزلية الحأنه أمام مشهد عجائبي 

هذه اللغة الرمزية ليعرف حضور هاجس الوطن وهنا قد يتناص شعره أو يشبه الشاعر 
 أنثاه وهي )القدس( لكن شاعرنا صالح الدين مرزوقي بالشاعر محمود درويش حينما يغازل 

 .(3)يغازل وطنه وهي الجزائر

خيال العربي والتراث والتاريخ المتن الشعري، "ذاكرة المكان" يجتاح ال ي قصيدةوف
 ويصور صراع الحضارات ، ويستنطق معالم ورموز يضمنها بوح المكان، ليرسم لوحة أمته

                                                           

مرزوقي صالح الدين أنموذجا عر الجزائري المهجري"ة في الشحنان بومالي، "هاجس الوطن والهويمأخوذ من مداخلة د.( 1)
-2015،12:00نوفمبر  21سكيكدة،  1155أوت  20،الملتقى الوطني االول: "أدب الجزائريين في المهجر" ،جامعة 

 )موّثق(..12:15
 .(المرجع نفسه2)
 نفسه.المرجع ( 3)
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 واإليديولوجيةالعربية بلغة شعرية تنفتح على مجموعة من السياقات والمتواليات التاريخية 
 .(1)وحتى الدينية

ح الدين مرزوقي من شعراء المهجر، فهو يعكس الهوية والوطنية من صال إذا فالشاعر
في وطنه ويغترب عنه  اإلنسانكون يديار الغربة "فيؤكد أن الغربة ليست غربة مكانية، فقد 

 .(2)نفسيا أو دينيا"

أمام نفحات شعر هذا الشاعر الواعد، تدفقت بين قصائده وتشكلت معالم الثالوث 
)الوطن/والهوية/واالنتماء( ، كل ذلك في نسجه اللغوي الكثيف بالرموز، والزخم الفكري 

ب بين األشكال الشعرية واألنماط ك  رَ ، فتراه ي  اإلبداعيةوالفني الذي تتلون به دالالت لغته 
زاوج بينهما فجر فيها طاقة إبداعية جديدة معاصرة يقول الشاعر صالح  السردية، فإذا ما

 لشعره؛. إال أن أغلب النقاد والدارسين (3)"ال شيء في قصائدي يستحق الشعر...":الدين
 وجدوا ما يستحق الشعر وقراءته والسفر في معالمه.

الجزائريين الشعراء  الشاعر صالح الدين مرزوقي، من أبرزمما سبق يمكن القول أن 
م عن هويته وانتمائه ووطنيته، فبالرغم من مولده ره ما ينفي المهجر، وقد الحظنا في شع

بفرنسا، إال أنه حرص على أن يبدع باللغة العربية ، وأسمع قصائده في عدة محافل ، ونشر 
الجزائري صالح الدين  :شاعر المهجربتلك األوساط في ف ر  في عدة مجالت وجرائد، وع  

 .مرزوقي

 :"ضجيج الصمتمن " نفحات

 (هذه مجموعة من القصائد التي بعثها الشاعر لنا من ديوانه الذي سيصدر قريبا)

 راحك يا سعديةفجاءت أ أينمن 

                                                           

 .الجزائري المهجري مرزوقي صالح الدين أنموذجاهاجس الوطن والهوية في الشعر مأخوذ من مداخلة د.حنان بومالي:"( 1)

 المرجع نفسه .( 2)
 04:57. 70/70/0702.، كلمات الثقافة الجديدة للمهاجرينق الشعرشيء في قصائدي يستح الصالح الدين مرزوقي،(3)

 kalimates.com/462-مرزوقي-الدين-صالح–قصائدي -ال شيء في/
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 األزرق ليس لونا لكنه حولك إلى سمفونية إغريقية
 تتدلل على نفحات الماركيز

 اته ووشمك على جبينهآه لو رآك فان خوف ألحرق كل لوح
 آه لو كان االنتظار يولدك في حضرتي وحاضري

 نسافر معا في طريقي طفلين بال تاريخ
 خطاك على خطايا إلى البداية

 ست اعرف،لإلى ما 
 كلما اقترب البرد والغروب أحضنك

 قلب السماءوحين يأت هذا الليل الذي غادره 
 اكتب عنك قصيدة....

 حبه أكثر وأسحق ذاكرتيآه لو يستمر هذا الجنون فأ
 اترك اشبيلية فقط وبعض قصائد الحالج

 أنا ال أعرف كيف أحبك لكنني أحبك
 .(1)ال أعرف كيف أزرع الورد لكنني أكتب عنه شعرا

 **سفر في نفس المكان**
 أراك تدهن جسدك بطين الحسين بن المنصور،

 ترتل جنونك تحت جبته هو االتحاد بالحق حق...
 معري تغزل من الظلمة نورا...تذوب في أنفاس ال

 تمشي هائما عزيز الخطوات في حذاء أبي الطيب
 وتسكر من عذابات قيس...

 .(2)صرت قصيدة يا رجل موشومة على صدر هزائمك...
 ..... 

 
                                                           

م، 05/02/2011الشاعر صالح الدين مرزوقي لنا عبر شبكة التواصل االجتماعي فيسبوك يوم :  نصوص أرسلها( 1)
 .مساءا 03:31

 .( المصدر  نفسه2)
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 ن:والروائيب / 

 يا سمينة خضرا: -1

تعار الذي يكتب به الكاتب الجزائري "محمد مولسهول" المولود بـ سهو االسم الفني الم
بالقنادسة في والية بشار، كان ضابطا بالجيش الشعبي الوطني، واصدر  1155يناير  10

قرر الكاتب  2000عاما من الخدمة، وفي عام  31روايات موقعه باسمه الحقيقي، وبعد 
 .(1)حاليا بفرنسا  اعتزال الحياة العسكرية والتفرغ للكتابة يقيم

به أعماله األدبية،  وقعفالروائي محمد موسهول اختار اسم زوجته "يامينة خضرا" لي
. وكل كتاباته (2)سمينة خضرا"سم "ياواقترح ناشره الفرنسي إضافة حرف السين فأصبح اال

رواياته  تجمقراءة في العالم وتر  األكثرة "وهو واحد من الكتاب الفرانكفونيين غة الفرنسيلبال
( Ce que le jour doit à la nuitبلدا، وتعد روايته "فضل الليل على النهار" ) 31في 

، أفضل كتاب في هذا العام من قبل محرري 2003يار عام لالصادرة عن دار النشر جو 
 .(3)مجلة اقرأ"

 من أهم مؤلفاته:

 1135بنت الجسر  -1138أمين  -1138حورية 
-les Agneaux du Seigneur, 1998 

 A quoi rêvent les loup, 1999 -بماذا تحلم الذئاب
 L’Ecrivain, 2001 -الكاتب

 L’imposture des mots,2002-2002رجال الكلمات 
 les hirondelles de Kaboul,2002-سنونوات كابول

 la Part du mort, 2004-حصة الموت

                                                           

 .22:32، 2011/02/01 .( ينظر: محمد مولسهول، الموسوعة الحرة ويكيبيديا1)
 .22:38-2011/02/01نت،  ، الجزيرة  ".الضابط الهارب لألدبياسمينة خضرا.. :"( نور الهدى غولي2)

www.aljazeera.net/news/cultureand art/2011/6/30.  

. editions julliard, Paris, 2008,p1–Yasmina Khadra .ce que le jour doit à la nuit :  avoir(3) 

http://www.aljazeera.net/news/cultureand%20art/2011/6/30
http://www.aljazeera.net/news/cultureand%20art/2011/6/30
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-CousineK,2003 
 L’Attentat,2005-الهجوم

 les Sirènes de Bagdad, 2006-بغداد إنذارصفارات 
 - Ce que le jour doit à la nuit, 2008فضل الليل على النهار(1)

في العشرية  اإلرهابإنه القلم الجزائري الناطق باللغة الفرنسية ، الفاضح لحقيقة 
شعب لالسوداء بالجزائر، والذي خاض بأسلوب كتابة اليوميات لينقل لنا حقائق كان يعيشها ا

 الجزائري في فترة اضطهاد االستعمار الغاشم له.

، كما اإلسالميةواألصولية  واإلرهابفقد احتوت أعماله موضوعات جدلية عن العنف 
تضمنت حوار الحضارات ودالئل االنتحار ومآسي التشرد واليتم، وذلك كله كان مطبوعا 

 .(2)بحبكة بوليسية مشوقة غالبا

 ياسمينة خضرا تغوص في النفس البشرية ، ويترك فين نصوص و"يعترف النقاد بأ
 .(3)"نها أن تتركه يصر على إكمال الروايةطريق كل قارئ جزئيات بسيطة من شأ

يتضح أن الروائي ياسمينة خضرا يواكب األحداث ومشاغل بلده والعالم فما يطبع 
 واإلعالميةاسية رواياته هو "آنيتها" فمضامينها وثيقة الصلة بالموضوعات والسياقات السي

 التي صدرت فيها.

 راعة صياغته اللغوية جاءت أعماله متسلسلةفهو بذكائه استطاع أن يحتوي كل ذلك بب
جزائريين وشبح العشرية السوداء، انتقاال إلى لومتزامنة ألحداث الساعة، بداية بمأساة ا

ألفغانستان ، وبعدها  األمريكيالتي نشرت بعد سنة من الغزو  2002"سنونوات كابول" 
. وتلتها موجة انتفاضة  2001سبتمبر  11التي جاءت في سياق تفجيرات  2005 ""الهجوم

 لبعد القضاء على صدام حسين واحتال 2001األقصى، وهكذا حتى لحقت "صفارات بغداد" 

                                                           
(1 )Yasmina Khadra. L’olympe des Infortunes, Editions Média-plus-constantine, 2010, p 4 

 2011/02/01/23:31( ينظر: نور الهدى غولي، ياسمينة خضرا...الضابط الهارب لألدب، الجزيرة نت 2)
 (المرجع نفسه3)
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 . كل هذا وذاك يدل على مدى وعي الروائي بحجم الويالت المتناوبة على بلدان(1)العراق...
 .واإليديولوجيةالعالم ، فجسد الواقع بأبعاده السياقية: التاريخية 

ن ما كان بعض : "بدأت بـ "سنونوات كابول" ألبيّ "يقولوعن دوافع كتابته "ثالثيته الشرقية
مغشوشة تحكم على الديمقراطية بالموت، ثم رأيت أن  الديمقراطيين يريدونه لبالدي: انتخابات  

( إنهم ال يفقهون شيئا مما فسي : يجب أن نقول لهم )للغربيين؟ت لنسوء التفاهم مستمر، فقل
ا ا ثالث  ها. أدركت أن جزء  ا )الهجوم ( وأنا أخط  ( كتبت إذ  واإلسالمييجري )في العالم العربي 

 .(2)شرح بسرعة ما كان يحدث هناك"أن أ عن العراق ضروري، كان علي  

ي توضاع الواإلسالمي، ويكتب عن األحداث واألم العربي عن العال إذا فالروائي يذ ود  
خر ، لي َعر ف اآلفرنسيةتدور في رحى تلك األوطان ، فيسجلها ويواكبها ويعصرها بلغة 

العديدة ذلك تلك الترجمات  على ليلميا والدبالشرق وما يدور فيه، وقد نال الكاتب نجاحا عال
نما ويبقى كروائي جزائري يمقروئية كبيرة ، ونصوصه التي حولت إلى الس لرواياته التي نالت

 في المهجر مبدعا وال يزال.

الجزائرية هوية والثقافة لياسمينة خضراء بالفرنسية ، تبقى صلته با رغم من كتابةل"وبا
ذات عالقة متينة ، حيث توحي بذلك جل أعماله، فهو لم يختر اللغة الفرنسية ليكتب بها، 

 .(3)"هي التي اختارته، ووجدت عنده قبوال بل

صحيح أن الروائي يكتب بالفرنسية ألنه اعتمدها كوسيلة للتعبير، فكان أن اعتاد عليها 
ة التي واكبت واقعه الجزائري، فجاء صوته متصال حَ ل  قلمه وترجم بها رغبته الم   واستساغها

 بالهوية واالنتماء الجزائري منثورا على صفحات أعماله.

                                                           

   23:33 2011/02/01ياسمينة خضرا؟ األخبار ، "رواية ابنة لحظتها.. بم يحلم :( ينظر: ياسين تماللي1)
akhbar.com/node/194554-http://al 

 نفسه.المرجع ( 2)
العلمية للنشر والتوزيع،  ييد ومتاهات التجريب، دار اليازور ( حفناوي بعلي، تحوالت الخطاب الروائي الجزائري آفاق التجد3)

 .181، ص 2015األردن،  -عمان
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بة كوهذا ما يؤكد مدى ارتباط ياسمينة خضراء بمجتمعه ووطنه، وتصويره للواقع وموا
ه، المكتوب يتاألوضاع المبثوثة فيه ، محاوال مسايرتها على نمط األدب الروائي الفني بواقع

 .(1)باللغة الفرنسية ، كل هذا وهو باحث عن الحرية والخير واألمان والسالم

 (Amara Lakhous):عمارة لُخوص -2

ج من معهد ، تخرّ 1110روائي وباحث جزائري من مواليد الجزائر العاصمة عام 
جامعة روما في الفلسفة بجامعة الجزائر، واصل دراسته وحصل على الدكتوراه من 

وهو اآلن انتقل إلى أمريكا ، ، 1115روبولوجيا، يقيم في العاصمة االيطالية منذ عام األنث
 .(2)وااليطاليةيكتب باللغتين العربية 

)بترجمة  "البق والقرصان" طبعة مزدوجة اللغة )عربية/إيطالية( -:فاتهلأهم مؤ من 
 .1111ليجو( في روما عام  فرانشيسكو

، منشورات االختالف 2003كيف ترضع من الذئبة دون أن تعضك، الجزائر،  -
 م.2001الطبعة الثانية في بيروت 

بعنوان  2001عام  E/Oوصدرت عن دار النشر  باإليطاليةعاد كتابة هذه الرواية أ
 "صدام الحضارات حول مصعد في ساحة فيتوريو"

(Scontro di civiltà per un axensore a piazza vittorio وقد نالت نجاحا )
كبيرا في ايطاليا، وترجمت من االيطالية إلى الفرنسية واالنكليزية والهولندية واأللمانية 

عربية للعلوم، لالقاهرة الصغيرة، منشورات الدار ا-فيلم سينمائيوالكورية، وحولت إلى 
عن  2010، وباللغة االيطالية في سبتمبر 2010ناشرون، بيروت، االختالف، الجزائر ، 

 .(3)في حي ماركوني" اإلسالميةبعنوان "طالق على الطريقة  E/Oدار نشر 

                                                           

 181،صالسابق: المرجع ( ينظر1)
  11:  52،  2011/02/13( عمارة لخوص،السيرة الذتية،2)

arabic/-www.amaralakhous.com/biography 

 المرجع نفسه.  (3)



مالمح األدب الجزائري في المهجر                                    الفصل األول       

 

54 
 

(Divorzioall’islamica a viale Maroni) 

 Querelle) 2018ايطالي بساحة سان سلفاريو ، البرزخ، صراع حول خنزير  -
autour d’un petit cochon italianissime à san salvario)  حاز على جائزة

 (.2003، وجائزة المكتبيين الجزائريين عام 2001ية عام لفاليانو األدبية الدو 

يجدها متوزعة إن المتأمل والقارئ المقتحم للعمارات السردية للروائي عمارة لخوص، 
على عدة طوابق، فكل طابق له منظاره الخاص، فإذا ما أقبلت على الطابق األول وجدت 
نفسك تفتح باب )البق والقرصان( في حلة سردية تغمرها المحلية الجزائرية، التي رسمت 
معالم وتضاريس مدار السرد، فجاء هذا المنجز الخطابي الروائي معبرا عن وقائع وواقع 

 .(1)ي بزيه االجتماعي، والسياسي ، والثقافي ]...[لالمحالجزائر 

وكوميديا ، وضيق محنة البالد والعباد  ر )البق والقرصان( تصور تراجيديافروايته البك
عمى ، الذي جعل الوطن يتخبط ا وجنوبها، وتصور جنون التطرف األتي اجتاحت شمالهلا

 .(2)فقر والغملم، وفي قاع االد   ك  رَ في ب  

 اللغة اريحببتوالتجديد، وأخضعه لبناء سردي متكامل، ا جسده بجمالية التجريب كل هذ
نطالقا من واقع المأساة اوضع الحجر األساس العامية ، الفصحى، التراثية، القرآنية...()بين 

 ويوميات الوطن والمواطن...

وفي روايته الثانية )كيف ترضع من الذئبة دون أن تعضك( تكون قد بلغت الطابق 
اآلخر الناظر من الشاطئ األوروبي، الغربي، االيطالي، إلى "وقفت أمام صورة و الثاني 

شكالية الهوية . مناقشا إ(3)والشرق إلى ما وراء الهند" اإلفريقياآلخر المنظور إليه في الشمال 
شكالية  يمتزج في هذه الرواية,و العرب والمسلمينعند المهاجرين  صراع الهوية واالنتماء ، وا 

واآلخر، حيث تتداخل صراعات الثقافات وحوارات الحضارات تجسدها شخوص مختلفة  األنا

                                                           

 .811( ينظر: حفناوي بعلي، تحوالت الخطاب الروائي الجزائري، ص 1)
 .811( ينظر: المرجع نفسه، ص 2)
 .815( المرجع نفسه،ص 3)
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األعراق ترجمها الروائي في نص سيري سردي ليوميات المهاجرين العرب والشرقيين 
 .(1)والجزائريين

ل بعين كبيرة على  )القاهرة ن نصل إلى الطابق الثالث، لنطلى أصعود إليتواصل ا
الصغيرة( ، حيث أجاد الروائي فيها اللعب باللغة والسياقات وحفر على معالمها خطوط 

سابقتيها، وقد أطلق على جديدي تجريبي، غني وجميل ، فني، كالمغامرة الروائية بمشهد ت
 .(2)اجد العرب فيهالقاهرة الصغيرة( لكثرة تو )حي )ماركوني( اسم 

حيث استثمر الروائي في خطابه أدوات السينما االيطالية، ليصور لنا مشاهد العنصرية 
تعد  اإلنسانيةمع يوميات المهاجرين، فالرواية بتقنياتها الفنية العالية، وبمضامينها الفكرية 

 عمال فنيا أدبيا قيما.

)صراع حول خنزير ايطالي بساحة  بـوفي روايته الجديدة والصادرة مؤخرا، والموسومة 
ستنطق الواقع )المهجر سان سلفاريو( فإن الروائي يواصل تجاربه ويكتب ويبدع وي

بتداخل الصراع الثقافي والحوار الحضاري ، ومحاولة التعايش  ،وحال المغتربين فيهااليطالي(
تماعي المحتدم في خضم كل هذا تفرد عمارة لخوص بكتاباته الروائية التي تطرح الجدل االج

تلك الديار، التي حفلت  أصحابمن  واألهليينبين جموع المهاجرين القادمين إلى الغرب 
حفلت بها أغلب  التيتك الديار  أصحابالمهاجرين القادمين إلى الغرب واألهليين من 

ربولوجي في هذا الحقل ي األنثني على التقصّ بملرواياته على نسيج االستغراب الروائي ا
 .(3)ي الذي أبدع فيه وأجاد الروائي الجزائري في المهجر االيطاليالروائ

إال أنه بقي يكتب بعد أن قذفت به ظروف جزائر التسعينات إلى المهجر االيطالي 
 ليطل عبرها على الوطن. باإليطاليةلى جانب الكتابة اللغة العربية إ

                                                           

 .811بعلي، تحوالت الخطاب الروائي الجزائري ،ص ( ينظر: حفناوي 1)
 .830، 811، 813( ينظر: المرجع نفسه، ص 2)
حقائق ،. بقلم عز الدين عناية! "عمارة لخوص...عندما يكتب المهاجر حكاية تشتته بين ثقافتين :( ينظر:أيوب الحيدوسي3)

 13/11:31-01-2013أون الين. 

www.hakaekonline.com/?p=22416,14/02/2016.00:17H 
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تميز منحه لبداع واإلا ه أبوابلتي تعلمها في ظرف شهرين ، فتحت لفاللغة االيطالية ا
بها وبروز أفق  حالهر إلى أمريكا التي حط  فيها بين ايطاليا التي برز ،ى اللغوينفله الم

 ية، ويبقى الروائي يكتب إلى جانبها بالعربية ليتذكر ويطل بها على وطنه.الكتابة باالنجليز 

رحه للمواضيع فهو فتجربته السردية الروائية حافلة ومنفردة ومميزة بأسلوبه وتقنياته وط
 كاتب المع من أدباء الجزائر في المهجر.

 لي:ال رابح في -3

 لإلعالم نياطينة وعنابة بالجزائر، ومعهد سيريخريج جامعات قسنإعالمي وروائي 
في مشوار مهني توزع بين تقديم تنقل فياللي بين الصحافة المكتوبة والتلفزيون بفرنسا،

خبار والبرامج الثقافية والحوارية السياسية يعمل مراسال متجوال بقناة "الحرة" في واشنطن ، األ
، فهو كاتب وروائي إضافة إلى إعالميوهو مستقر بها في المهجر األمريكي، إلى كونه 

 .(1)كتابة المقال السياسي

 :رواياته أشهرمن 

األحداث التي عرفتها الجزائر في تسعينات  رصاصة واحدة تكفي، التي تناولت -
واشنطن، بعد عشر سنوات  األمريكيةالقرن الماضي، هي الرواية التي كتبها في العاصمة 

من مغادرته الوطن، قال بأنها: "رواية كتبت في مكان أمريكي ولكن زمنها جزائري 
ى صعيد نشر لنوعها ع شبكة )الفيسبوك( سابقة من ويمثل نشره لروايته هذه على (2)بالكامل"

قباالوقد حققت متابعة ،ة لفقد كان ينشرها على حلقات متسلس،لكترونيا الروايات العربية إ  وا 
. حاول (3)كتاب ورقيك م نشرهابهذه الخطوة الجريئة والمغامرة ث بعد قيامه ،كبيرا على قراءتها
حداث عن طريق مشاهد حية في قلبه الروائي أن يصور تلك التجربة واألالكاتب في نصه 

                                                           

 11:81،  2011/02/18( نبذة عن الكاتب رابح فياللي ،الحرة، 1)
www.alhurra.com/author/320.html. 

  2011مارس 18.،أخبار األدبة تكفي في دير بورن( فوبيا، الروائي واالعالمي رابح فياللي يوقع رصاصة واحد2)

http://www.fobyaa.com/2011/03/ 34: 14/02/2016.21./الروائي-واإلعالمي-فياللي-يوقع-رصاصة-وh. 

 .( المرجع نفسه3)
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روائي فمن لسيرة ذاتية لحياة ا–الرواية  -وحية لدى أشخاص عايشوا تلك المرحلة، فكأنها
التي عمل فيها رابح فياللي بعد أن غادر وطنه  اإلماراتباريس إلى واشنطن مرورا بدولة 

جثتي انتبهوا ال يزال  ىتتوال أحداث هذه الرواية ، يقول في أحد مقاطعها: "أيها العابرون عل
ير منكم ال يزال يمأل ذاكرتي ثبعض النبض يتحرك ... أنا ممدد هنا، لكن في البال ك فيّ 

حتى ال تزعج أحدا ممن  ،ها أن تستقرالجثة نقلت إلى حيث يراد ل .بالحضور وباألغنية
وكنتم جميعكم  تعرفون،حدث ذلك في الموعد والتاريخ وبالطقوس التي  ..! يكرهون إزعاجها

وقع خطواتكم  شهودا عليها...لكن العبور ذاك، ال يعني أني ال أراكم، ال أشعر بكم وال أعرف
 .(1)عندما تأتون...وتغادرون"

وخاض فيها مع أبناء وطنه، وقد عايش ذاك األلم ،  وكون الكاتب عايش تلك المأساة
، مسقط رأسه، حيث قال عنها في أحد ا الوجع يختصره في مدينته قسنطينةويبدو أن هذ

مقاطع روايته : "المدن نوعان...مدن نسكنها ونغادرها، وتنتهي العالقة بها في لحظة 
ن غيرنا وجربنا كافة إرادتنا.المغادرة إياها ومدن أخرى تسكننا هي بغير  ..وال تغادرنا حتى وا 

عناوين الدنيا... قسنطينة واحدة من تلك المدن التي تطبعك ولن تغادرك غيرتها أو بقيت 
للسكن في حاراتها... أخاف جدا أن تتحول المدينة إلى موسم جنائز متصل وتسرق 

 .(2)حقيقتها"

دليل على مدى ارتباطهم  حضور قسنطينة في أعمال األدباء الجزائريين في المهجر
 لذاكرة وقد جاءت روايته مفعمة بالحنين للوطن.ابالمكان وحضور 

هي رواية انصبت على معالجة راهن االنتفاضات العربية التي وروايته "وعد الياسمين"  
انطلقت من تونس، وقد صرح رابح فياللي عن محتوى الرواية قال: "ضمنتها أوجاعي 

                                                           

 .الفجر يومية جزائرية مستقلة،"رابح فياللي يكتب عن جزائر التسعينات "  :( حياة س1)
fajr.com/ar/index.php?news=162082%3fprint.14/02/2016.22:16h-www.al 

 (المرجع نفسه.2)
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وكذا في  ،من أحالمنا في الثورات العظيمة ،مسين سنة الماضيةوأوجاع كل العرب في الخ
 .(1)إلى أحالمنا في الخمسين سنة القادمة" باإلضافة.أوطان أفضل

هذا العمل يطل الروائي على الوقائع التي يشهدها العالم العربي، فبالرغم من  وفي
 عكسته جل رواياته. غربته وتواجده بالخارج، إال أنه لم يغادر المنطقة العربية وهذا ما

وفي روايته الجديدة "العلبة " يحاول الروائي أن يقدم قراءة في تاريخ الوطن العربي  -
ا ص حيثيات أزمة الوطن العربي متقصيعاما الماضية، فشخّ  50السياسي على مدار 

أمكنة وشخصيات تجسد ذاك الزمن بشحناته المتصادمة سبابها وتجميع مركباتها، فضمنها أ
واالجتماعية والسياسية بين  اإلنسانيةوالمستويات االجتماعية المختلفة، تطبعها منظومة القيم 

 .(2)االنتماء والهوية وصياغة التاريخ

فالمطلع  ،عالمية واألدبية الروائية تجربة حافلة ومسيرة متميزةاإللي التعد تجربة رابح في
عربي والجزائري والثقافي ، فالكاتب رغم تركه لبلده إال أن لعلى أعماله يشهد الحشد الوطني ا

يحاول أن  هذا األخير قد نال حظا وافرا من أعماله، ولسيرتا )قسنطينة( فضل ودين للروائي
إلى يؤديه . تبقى عينه على بالده وقضاياها بمشاكلها وشبابها ومتتبعا للجو الثقافي فيها، 

ته وحفظته اه أبوابا على اآلخر ونقل بالحرف ما صورته كامير التي فتحت ل اإلعالميةجربته ت
 ،والحرب والرصاص والدم ،واليأس والوعد،وبين الحب والحلم ،كتب  إنسانيةذاكرته بنزعة 

دع برواياته فهي زمرة تضم إلى األدب الجزائري وكونه كتبها من مكان أمريكي إال أنها لم بأ
ما يمكن اعتبارها أدبا جزائريا مكتوبا في المهجر، وهو و حها الجزائرية بلغتها العربية، تفقد رو 

 ته الجزائرية.يعكس تمسك الكاتب بمبادئه وهوي

 

                                                           

 21/01/2012،الشروق أونالين،رابح فياللي يوقع "وعد الياسمين" في جناح منشورات الشروق اإلعالمي:وردة بوجملين( 1)
23:03h-www.echoroukonline.com/ara/articles/143060.html.14/02/2016 

 23:30-2015مارس 28الخبر. "العلبة" قراءة في أزمة سلطة بالوطن العربي، :ينظر: مكي أم السعد (2)
-Qui7rgOX.dpbs.14/02/2016-077alhRP-#sthash www.elkhabar.com/press/article/11879/

:31H 23 
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 فضيلة الفاروق: - 4

 1111نوفمبر  20الكاتبة والروائية فضيلة الفاروق )لقبها الحقيقي ملكمي( من مواليد 
باتنة، درست الطب بجامعة باتنة لمدة سنتين، فهذه كانت ابعة لوالية في مدينة آريس ، الت

رغبة والدها، لكنها انتصرت لميوالتها األدبية، فالتحقت بمعهد األدب في جامعة قسنطينة ، 
وهناك شهدت تفجير مواهبها، خاضت تجربة الصحافة المكتوبة واإلذاعة ، نجحت في 

ادرة الجزائر نحو بيروت ، وهناك قررت مغ 1115، وفي عام 1118مسابقة الماجستير عام 
 .(1)وهناك تزوجت واستقرت اإلبداعيةفضيلة الجزائرية كتابتها  تْ م  نَ 

من آريس إلى بيروت رحلة فضيلة الفاروق وتجربتها في المهجر، تفتحت أكمامها في 
بدار  1111و"مزاج مراهقة" سنة  1111ثلة من أعمالها، "لحظة الختالس الحب" سنة 

 .2003بيروت بعدها "تاء الخجل" منشورات رياض الريس، بيروت الفرابي 

م وهي كلها صادرة عن 2010ورواية "أقاليم الخوف"  2005ورواية "اكتشاف الشهوة" 
 بيروت.-دار رياض الريس

 .(2)وترجمت رواية "تاء الخجل" إلى الفرنسية واالسبانية

بأسلوبها الجريء وخوضها في غمار التجاوز عن المسكوت والخطوط العريضة التي 
ائفة التي يتوارى خلفها الواقع، تحلق الروائية كصقر األوراس أقامها المجتمع، وخلع األقنعة الز 

ن المرأة والمركب المتقابل ل في المكو  غلعاليا وتفتك عالم الكتابة بسردها المتمرد المتغ
 .نثى(أل)الذكر/ا

حس جزائري ووطني، ولغة إبداعية كأديبة جزائرية كتبت من المهجر اللبناني ، ب
كورة رواياتها خاصة ذات الضجة الكبيرة "اكتشاف الشهوة" و"تاء اخاصة بها، جسدتها ب
النساء في  وما تعانيه ،ة الجزائرية في عشرية ذاك الزمنألمر ا تهما عانالخجل" التي ضمنتها 

                                                           

 11:18، 2011/02/15،الموسوعة الحرة ويكيبيديا  ،( ينظر: فضيلة الفاروق1)
 /http://ar.wikipedia.org/wikiالفاروق –فضيلة 

 .نفسهينظر: المرجع (2)
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اتخذت من الخطاب الروائي صوتها الذي راح يبحث في قضايا  ،والعالم ككلالوطن العربي 
إحداث تغيير في الوسط الثقافي، ومحاولة رفع الحصار عن المرأة وتحريرها،  ة من أجلأالمر 

ة نَ ب  لَ تي تناهض وتسعى إلى بناء مجتمع يتقبلها كَ لمن هنا يبرز موقف الذات األنثوية ا
في بناء صرح هذا  واإلضافةا مؤمنا بقدراتها على أساس التغيير أساسية فيه، معترفا بوجوده

 .(1)المجتمع

الحرية، والتجربة المكتسبة من مجتمع ذكوري  الجرأة،»بداع الروائية من إفما يتسم به 
لفنية، ت به تجربتها اَقح  السمات أغنت إبداعها ، ول . فهذه (2)أساسه الفكر حامي الحمى"

تي اجتاحته وألبسته للواقع الجزائري والمأساة االنظر بعمق أكثر في اوهو ما أدى بها إلى 
ر في منجزاتها أحمر في نهاية القرن العشرين. وقد انعكست هذه الصورة بشكل كبي رداء  

 .(3)بجانب من جوانب شخصيتها وحتى أنها مس ـت األولى

على األدب ن بصمة يتعد فضيلة الفاروق من الروائيات الجزائريات اللواتي أضف
أن تخفت صوتها  تها وتواجدها ببيروت، إال أنها أَبتْ برغم غر  ،والمعاصر الجزائري الحديث

من عنف واضطهاد ،  ما يحيطها ويترصدهاباميا عن المرأة ومنددا بل صار قويا وأقوى، ح
لقوانين التي اها المجتمع متجاوزة ك  يح  فالروائية حطمت وخرقت الحواجز واألعراف التي ي  

وقيم اجتماعية ضيقت الطوق على المرأة  ،نتها المنظومة الثقافية من عادات وتقاليدس
الجزائرية بصفة خاصة، فوضعتها في دائرة القهر والعنف، إضافة إلى ما عانته النساء في 

التي حلت لعنتها على جنس األنثى )زمن العشرية السوداء( كل هذا  الكارثةتلك المأساة 
ة للسرد الفاروقي ، فكان حامال لشفرات لها من الدالالت ما يعكس وذاك كان مادة سائغ

نة بالكثير، فكانت رسالة الروائية في كل عمل هادفة وحضارية وحق أن تعتبر إضافة ول
 ورمزا وأديبة من أديبات الجزائر بالمهجر.

                                                           

السرد ،"المرأة بين مركزية الرجل وعتمة الهامش في رواية "اكتشاف الشهوة" :عبد الرحمن تبرماسن ،هنية مشقوق ينظر:( 1)
مخبر وحدة التكوين والبحث في نظريات القراءة ومناهجها ،  )تأليف مشترك(،وهاجس التمرد في روايات فضيلة الفاروق،

 33-31م، ص 2012، 1الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، ط ،بسكرة )الجزائر( -جامعة محمد خيضر
 .33( المرجع نفسه، ص 2)
 .33( ينظر: المرجع نفسه، ص 3)
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 اب القصة:ج/ كت  

 جنات بومنجل : -

والية سوق أهراس  1/3/1118قاصة وكاتبة جزائرية ومحررة صحافية من مواليد 
تهاجر وترفرف بحلمها ، فكانت سماء الخليج التي اختارتها عن قناعة  أن بالجزائر، اختارت

 العربية المتحدة وهي مقيمة بها. اإلماراتلتحط بأحالمها بدولة 

 من أهم مؤلفاتها: -
 .(1)2001"كأنك روحي" ديوان شعر. دار الفارابي، بيروت  -
 قصيرة، دار اقرأني للنشر والتوزيع، اإلمارات"فجائع الشمس" قصص  -
 "قصة احتجاج" تضمنها الكتاب وهي موجودة على غالفه الخارجي: -
 احتجاج... -

ة ثم خلعت رأسي... وضعته على الطاولة المجاورة.... حدقت أنظرت طويال في المر "
دا لي العينان.....بكفي المكتنزتين وعنقي المتطاولة في حزم، سمعت صوت همهمة... وب

لسان قد خرج من الفم الصغير يغيظني، تمطت الشفاه.... ارتفع حاجب محتجا...ثم الكأن 
من يفرك عيني ويدلني على  اليقظة،صعق السؤال هدوئي: "من يغسلني اآلن من أحالم 

 .(2)"! الطريق...؟

لحب لفالكاتبة بين الشعر والقصة؛ كل منهما كتبها بطريقة خاصة، تجدها شاعرة تغني 
 الجمال، وقاصة لحكايا الحب للوطن والجمال.و 

تعتبر جنات بومنجل من األدباء الجزائريين ، فالجزائر شهدت بداياتها األولى، وتذوقت 
الكتابة فيها، إال أن حلمها أكبر بكثير فخاضت تجربة المهجر العربي: في أبو ظبي وهناك 

                                                           

 01:50 -15-02-2011(. 1151-2001( ينظر :شبكة صدانا، الموسوعة الكبرى للشعراء العرب )1)
www.saddana.com/mawsou3a/poets.php?maa=viewpoet&id=1161 

 11:38، 2018/11/08جنات بومنجل ،شبكة بيئة أبوظبي،  واإلعالمية( "فجائع الشمس" جديد األديبة 2)
ae/permlink/12204.html,15/02/2016,03:10h-www.abudhabienv 
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زائريات ات الجاألديب إحدىهي مجموعتها القصصية، رأت نور أحالمها منبثقا في ديوانها و 
وهي مدينة له  ،وتبعث بحبها له ،يه من هناك وتغني لهلل عبالمهجر، لم تنس وطنها بل تط

 وتميزها. بنجاحها

 ن قصصها:م
 .(1)ألبوم صور وقصص أخرى...

 ! شكرا...

عيد القادم لل مبررا : "في او انتظرت وردته طويال لكنه في كل مرة كان ينسى...ثم يق
 سأمنحك هدية أجمل، فقسط الثالجة والغسالة وأقساط المدارس والصيانة و...و..."

ج مزهوا زهور وخر لعشرين مّر في طريق عودته من العمل بمحل الفي عيد زواجهما ا
بيت يخفي لكتب على البطاقة "إلى أم أوالدي...شكرا"....دخل إلى ايحمل باقة ورود متنوعة، 

قية....حين وضع الورود في حضنها ، كانت للى األريكة مستهديته خلف ظهره ليفاجئها ع
 ! يداها باردتين...

 بوم صور....لأ

ى جدار غرفة الجلوس تشي بفرح كبير ، كان يمسك بيدها لصورة زفافهما المبروزة ع
في حنو بينما تحدق هي مليا في عينيه، غير أنهما ومنذ سنوات طويلة يجلسان كعادتهما 

فاز ، لعلهما يترقبان شيئا ما في بيت بال لالمتجاورين ، يتنقالن بين قنوات التعلى المقعدين 
 ! حكايا....بال ضحكات أطفال...

 غربة....

ن لم تكن مضبوطة بشكل يسمح بأجاءت لتلتقيني بعد غياب طويل غير أن مواعيدنا 
أحزاني نلتقي، عادت إلى مدينتها تجر أطفالها وفجيعة الوقت، وعدت إلى غربني أحمل 

 ! ولهفتي الكبيرة، منذها لم ترتب للقاء، لم نكرر خيبة المواعيد...
                                                           

 م2003-12-22( جنات بومنجل ، ألبوم صور وقصص أخرى، أصوات الشمال، مجلة، يوم 1)
48h2016,02:-02-a=3770.15m/ar/?p=98&elchamal .co-www.aswat 
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ل البحث أن هؤالء هم أبرز األعالم الجزائرية األدبية الصادحة في المهجر وقد حاو 
جانب الروائي والمترجم مولود بن زادي وراويته وهذا خصصنا له  يذكر ما يمكن ذكره،إلى

 فصال بأكمله كونه نموذج الدراسة التي نشتغل عليها.

 خصائص األدب الجزائري في المهجر: -3

عشرين، يمتاز بمجموعة من الخصائص لالمعلوم أن األدب المهجري العربي في القرن ا
ضافة أدبية نوعية، تميز بها، ولعل أهمها تلك التي إالتي جعلته يرقى باألدب العربي إلى 

( 1خصها عيسى الناعوري في "تسع مزايا كبرى: اثنتان منها في القالب التعبيري ، وهما: )ل
( األسلوب الفني والطابع الشخصي المتميز، والسبع الباقية 2التحرر التام من قيود القديم، )

ل، ( التأم2)-( الحنين إلى الوطن، 1وهي: )، األدبيهي في الموضوع، أو جوهر العمل 
( 1( براعة الوصف والتصوير )5( عمق الشعور بالطبيعة )8، ) اإلنسانية( النزعة 3)

. هذه هي الميزات الكبرى ألدب المهجر (1)( الحرية الدينية"1الغنائية الرقيقة في الشعر )
ألدب المهجري، في وقياسا على ذلك فإن األدب الجزائري في المهجر يحمل مالمح ا

 .قصة ورواية وشعر ومسرح()مضامين ألوانه على اختالفها من 

دب الجزائري المهاجر تتلخص في أهم الخصائص التي ألويمكن القول أن معالم ا
 وهي:  (2)تهليالني في مداخلأوردها الدكتور أحسن ث

 

  وقضايا المجتمع: ةااللتزام بالمقاومة والثور 

ملتزم بالقضايا الوطنية، وملتزم هو أدب  -المهاجر الجزائرياألدب –ن هذا األدب إ
المقاومة ، وهو ما جسدته كتابات األدباء أثناء المرحلة الكولونيالية، والتزامهم بموضوع ب

بعد وتتبع كل لبعد االستقالل مع قضايا الوطن رغم ا ىن حتيالثورة، وتفاعل األدباء المهجري

                                                           

 .21( عيسى الناعوري، أدب المهجر، ص 1)
 ."أعالمه ومعالمه -"أدب الجزائريين في المهجر :أحسن ثليالنيمأخوذ من مداخلة د.( 2)
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من المواكبة : نكبة فلسطين،  اصور نجد طن العربي.... و صغيرة وكبيرة ومواكبة أحداث الو 
 الربيع العربي بتونس، الصراعات في العراق...الخ.

 :قوة التعبير والتعدد اللغوي 

ما نالحظه أن هذا األدب يتميز بقوة التعبير في مختلف السياقات ، ولعل أهم ميزة أن 
بلغات عديدة: يكتبون باللغة العربية، يتميز بالتعدد اللغوي؛ فاألدباء الجزائريين يكتبون 

، فعلى اختالف اللغة التي يكتبون بها إال أنها كلها تصب وباإلنكليزية وباإليطاليةة يوبالفرنس
الجزائري ولعل المهجر فتح آفاقا لهؤالء فأبدعوا بقلب جزائري وبلغات مختلفة  األدبفي دائرة 

حديث والمعاصر وتعد زخما أدبيا وفنيا ، وما هذا إال دليل على غنى أدبنا الجزائري ال
 وثقافيا.

 :الجرأة والتحرر 

أنه أدب حمل مشعل الجرأة وخاض في المسكوت عنه، جريء بطرح القضايا على 
اختالفها )السياسية ، االجتماعية...( تصوير الواقع دون زيف أو تحريف ، إلى جانب كونه 

رر، فبرزت أحالم مستغانمي التي تكتب أدبا متحررا ، فجاءت خطابات األدباء تتميز بالتح
المقدس )الدين والجنس والسياسة( وفضيلة الفاروق في طرحها  حطيم الثالوثبما يسمى ت

اء األدب عنصرا فعاال وبناء في إثر  أصبحقد ن العنصر النسائي نالحظه أ)الجنس( وما 
 .في المهجر الجزائري ، فتلك األصوات جريئة ومتحررة كتبت فأبدعت

  والمضامين: األشكالالتجديد في 

أدب يجدد في األشكال والمضامين ؛ فاألدب الجزائري المعاصر في المهجر جاء 
اثة ، فعرفت القصيدة مزيجا من الشكل العمودي دمجددا في األشكال والمضامين مواكبا للح

األلوان،  التفعيلي، وتداخلت األجناس األدبية، فأصبحت الرواية تتضمن الكثير منو والنثري 
جتماعي، والمضامين غنية ومتنوعة مضامين الحدث والساعة والواقع الراهن )السياسي، اال

 مضامين أكثر حوارية ، جريئة. الثقافي االقتصادي...الخ(
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ذا كان األدب الجزائري المهاجر في مرحلة االستعمار، في بداياته يتأسس على إ
اللعنة الفرنسية، فإن األدب الجزائري المهاجر  خاصية التزامه بالثورة وقضاياها، وجاء وليد

ضفاء الميزات التي جعلت من  األولى، ، بمسايرته للمرحلةنالمعاصر قد قلب الموازي وا 
األدبية ، تتحرر، وتتجدد، وتكون جريئة وتعبر بقوة ، وتصيغها  السياقات الخطابية لأللوان

 العالمية الحية.في قوالب لغوية متعددة ومختلفة ترقى لمستوى اآلداب 

كل ذلك منح لها صورة متميزة تستطيع أن تمثل أدبا جزائريا مهجريا معاصرا قائما 
 بأعالمه العمالقة وأقالمهم الفّذة الصاعدة.

إن المشهد األدبي المهجري المعاصر ، باختالف تلويناته وتنويعاته الكثيرة والمختلفة، 
ة ف األقطار العربية، تلك األصوات المهاجر من مختلأصوات األدباء واألديبات الذي تغذيه 

ق مع كل ما سبق أدبا لإفريقيا تخ ل"فإن األقلية األدبية من شما ألسباب كثيرة ومختلفة ،
مهجريا متناغما متجانسا بألوان متنوعة متناسقة تشكل معا لوحة األدب المهجري 

 فهي تعطي امتدادا واستمرارا متوازنا..(1)المعاصر"

لى إمكانية االعتراف بوجود أدب مهجري مغاربي تمثله ثلة من يؤدي بنا إ إن هذا الرأي
دب الجزائري ألاألدباء؛ ولعل الجزائر أحد أقطابه النابعة من شمال أفريقيا، يؤكد أن ا

قلية فهي بالتأكيد ألالمهجري المعاصر له وجود، وعلى رأي )لطفي حداد( إن كانت هذه ا
 ه في أحسن صورة.من األدب المهجري المعاصر فتكملا تشكل أدبا مهجريا وتعتبر جزء

وهذا ما تعكسه الخطابات الشعرية والقصصية والروائية كما سبق وأن رأينا في تلك 
السابقة الذكر، التي تؤكد مدى نضج التجربة الجزائرية المهجرية في  اإلبداعيةالمنجزات 

امة واألدب الجزائري المهاجر كتابة المعاصرة ، مشكلة بذلك فسيفساء األدب المهجري علا
 خاصة.

                                                           

م، ص 2008، 1، ط1( لطفي حداد، أنثولوجيا األدب العربي المهجري المعاصر، دار صادر ، بيروت، لبنان، مج 1)
11. 
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 لمولود بن زادي" رياح القدروننتقل إلى الفصل الثاني حيث سنقوم بدراسة رواية "
لنستكشف أغوار خصائصها التي طبعتها  ،ونخوض في سياقاتها وموضوعاتها وتقنياتها،

سمات األدب المهجري ،ومدى تجاوبها أو امتالكها لسياقات وسمات األدب الجزائري 
بين هذا وذاك وفحوى المنجز الخطابي الروائي نتساءل ما الذي تحمله "رياح  المهاجر،
 ترى؟؟ القدر" يا

 

 



 

 

 

 

  

 

يـانـصل الثـالف  



 

 

 فنيةلبين التيماتيكية وا " رياح القدر " روايةسمات 

 

  
 

 أوال( قراءة في موضوعات الرواية

 تيمة االغتراب والحنين إلى الوطن -1
 تيمة الحب -2
 تيمة اللغة -3
 تيمة القضايا االجتماعية والعادات -4

 

 ثانيا( التقنيات الفنية في الرواية

 الزمن -1
 المكان -2
 الشخصية -3
 الوصف -4
 اللغة -5
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 قراءة في موضوعات الرواية:أوال( 

موضوعات الرواية ومضامينها التي عالجها أدب المهجر، هي نفسها تقريبا  إن
الموضوعات والمضامين التي عالجها األدب الجزائري في المهجر، إضافة إلى ذلك أن لكل 

ن اتبعت مسار المدرسة ية في المهجر جزائر الرواية اليختص بها، ف يعصر موضوعاته الت وا 
فجاءت متلونة  ؛ قد أضفت لمسات معاصرة على بنائها السرديالمهجرية من نواحي شتى ف

، من هنا يكون مواكبة أحداث الساعة بمواضيع جديرة باالهتمام اتسمت بالجرأة في الطرح و 
 ا ، وواقعها.ما على الرواية أن تكون لسان عصرهلزا

أو الروائي الجزائري المهجري في ما اصطلح عليه اسم )أدب الجزائريين في  فالكاتب
المهجر( حاول أن يقول واقعه من خالل ذاته المتماهية في األلم والضياع واآلخر، بطرق 

 مختلفة تتنوع بين كاتب وآخر، وقد يتعدى هذا االختالف والتنوع في أعمال الكاتب الواحد.

ات الرواية الجزائرية المهجرية، بين ما يسميه النقاد إن هذا االختالف في موضوع
والدارسين )أدب المهجر( و)األدب الجزائري في المهجر( يكمن في طريقة المعالجة، أو 
–المركز الذي يتموقع فيه الكاتب لينظر منه خالل عملية الكتابة ، وهذا الكاتب ينطلق 

لى موضوعات ومضامين كتابته ع اإلسقاطمن ذاته ليبدأ بعد ذلك في عملية  -غالبا
 الروائية.

كل  ون في )أدب المهجر( أن يتحدثوا عنكما حاول الروائيون واألدباء المهجري و
شيء "مستلهمين نواحي الحياة المتنوعة وحاجات المجتمع المختلفة والطبيعة واألساطير ، 

الجزائرية المهجرية هم أيضا ن كتاب الرواية أنجد في المقابل  .(1)..."اإلنسانيةوخبايا النفس 
، والوطن، والثورة، واألوضاع اإلنسانن: ع حاولوا أن يتحدثوا بصراحة عن واقعهم، فكتبوا

االجتماعية والسياسية ، والسلطة ، والحب ، والجنس، والذات...الخ ، كما حاولوا من خالل 
لكتابات المهجرية ن غيرها من اكتاباتهم توظيف بعض من تراثهم وذلك ما يميز كتاباتهم ع

خرى، وبالتالي يتفردون بشخصيتهم وهويتهم ومولود بن زادي حاول أن ينقل كل هذا من األ
 خالل هذه الرواية )رياح القدر( التي حاول من خاللها أن تكون لسان واقعها.

                                                           

 .31صأحمد درويش ، وليد قنباز، في األدب المهجري، ( 1)
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 تيمة االغتراب والحنين إلى الوطن: -1

ن الدائم إلى الوطن، غيرهم هو الشعور بالغربة والحني ما يميز أدباء المهجر عن
نسق المهجري، وأمام النص الروائي "رياح القدر" نالمس مسحة لفُيَحّملون خطاباتهم سمات ا

من المقدمة التي خطها الكاتب  األولىاالغتراب والحنين الجارف إلى الوطن، في السطور 
بنفسه ككاتب مهجري، وربما كان من األجدر أن يتجنب هذا التصريح ويترك المتلقي  امعرف

يكتشف ذلك، من خالل المتن الروائي الذي يشع حبا ويتقد اشتياقا إلى الوطن، وهو ما 
يحيلنا إلى ذلك الزمن الجميل، أال وهو زمن روائع أدبيات المهجر الخالدة، في تسامي 

 الياتها.معانيها وأخالقياتها، ومث

إذ يبرز الحنين الشديد، والقوي في مقدمة روايته وهو يضمنها كل أحاسيسه وعواطفه، 
قائال: "وما الحنين الجارف إلى األوطان واألهل واألحباب الذي ما برح ينتابني ويمزقني وأنا 

 .(1)أخط هذه األسطر إال شيء من ذلك"

المهجر، وما ضمنه في روايته فالكاتب هنا يسترسل في مقدمته موضحا تأثره بأدب 
ن حنينه إلى وطنه وأهله أحنين التي تتجلى في الرواية  و ن سمات الكتابة المهجرية، سمة الم
ويواصل  .له، ويمزقه ويرافقه ويلفظه وهو يخط هذه الحكايةغزال يحيط به ويشاأحبابه مو 

بعيدا عنها في أرض  ااسترساله إلى أن يصل اعترافه باشتياقه الشديد إلى بالده وهو يحي
ن كنت غائبا  المهجر "ما أشد شوقي اليوم إلى بالدي التي أحيا بعيدا عنها في المهجر، وا 

يجرفني تيار الحنين في عنها بجسدي فإني لست بعيدا عنها أبدا بروحي وشعوري ]...[ 
 .(2)دحرج، وأسقط في بركة األلم والغّم..."طريقه، فأت

اغتراب ر لوطنه الجزائر، ورغم تغربه عنه، إال أنه فكالمه يوحي باالشتياق الكبي
شعوره  إدراكجسدي، فهو لم يتغّرب عن بالده بل ظل متصال بها بروحه وشعوره، ويحاول 
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ليها بفكرة كلما أدركه موج الحنين الجارف، ويخرج من بحر أعماقه قصيدة يكتبها إسفر لبا
 في الوطن وهي قصيدة مقفاة:

 بالدي،"رحلُت عنك يوما يا 
 فغبت ، وما كان األمر بيدي،
 وما غيابي عنك إال بالجسد،

 .(1)،"لألبدفروحي وفكري معك 

نجد أن الكاتب ظل يبعث برسائل حبه وحنينه إلى الوطن حتى النهاية، فهو لم يكتف 
ف يوحي صأرض الوطن وقد خّصه بو  –بطل روايته -فراح يصف لحظات مغادرة فؤاد

شّد تأثره اآلن وهو يرى أحيل عن أرض الجزائر إذ نجده يقول: "ما بالحنين والغربة ساعة الر 
ه أبدا أن الرحيل عن لمبنى مطار بالده يتباعد شيئا فشيئا أمام بصره، لم يخطر في با

 .(2)"! صعب وأتعس لحظات الحياةأالوطن من 

 لم يدرك البطل أنه سيغادر بالده يوما، وبأنه سيعيش هذه اللحظة الصعبة والتعيسة،
ذ به على أرض وطنه يجتاحه الحنين الجارف فيخ ن تغرب فإنه لن اوا  لجه شعور أنه حتى وا 

ينسى أرض بالده "يغمره فجأة حنين جارف إلى وطنه وهو ال زال على أرضه، فينتابه شعور 
ن جال الدنيا برمتها ف نه لن يلقى أرضا أعز من أرض أجداده ، وال صدرا أحن إأنه حتى وا 

 .(3)ال يملك نفسه فتفيض العبرات من عينيه لفراق بالده"من صدر بالده، 

فمهما تغّرب فإنه لن يجد وطنا مثل وطنه وسيظل يحمل بالده معه، وهو ما يذكره 
 الكاتب في قصيدة في مقدمة كتابه يقول فيها: 

 "مهما تغربت وطال بعادي، 
 جدادي،أض أهلي و ك أر عن

 ستظلين في دمي وفؤادي،
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 (1)عياد،"واألأهواك في المآسي 

 يقول: جد الشاعر جورج صيدحماثل ، نق موفي سيا

 "وطني ما زلت أدعوك أبي                 وجراح اليتم في قلب الولد
 (2)هل درى الدهر الذي فرقنا                 أنه فرق روحا عن جسد"

وهي وطان، فقد تغنى شعراء المهجر بأوطانهم وحبهم وحنينهم وشوقهم إلى تلك األ
سياقات متنه الروائي،  هسمة يشترك فيها هؤالء ، وكاتبنا تأثر بهم أيما تأثر، وهذا ما تعكس

 .فهو متشبع بثقافة وحس مهجري، واقتفى أثر سابقيه من الكتاب المهجريين

إذن، شكلت تيمة االغتراب والحنين إلى الوطن جزءا من الهرم الموضوعي 
باء المهجر في منجزاتهم الشعرية خاصة ، وأصبحت وهذه السمة التي عرف بها أدللرواية.

 الروائية المعاصرة ومنها الجزائرية خاصة.ة يتيمة تتلون بها المنجزات السردية الخطاب

 تيمة الحب: -2

قد مثل الحب تيمة محورية في رواية "رياح القدر"، بعد أن كان من المحرمات التي ال 
و يتحدث عنها الكاتب في الرواية التقليدية، نجده اآلن أمرا مباحا أيستطيع أن يقترب منها 

عند أصحاب الرواية الجديدة، خاصة الجزائرية سواء داخل الوطن أو خارجه، حيث أصبح 
غلب الكتاب الجزائريين في المهجر، جاءت أعمالهم تيمة أساسية في المتن الحكائي، فأ

، بصيغ تتراوح بين آخراتهم له، من كاتب إلى ية متضمنة لتيمة الحب، وتختلف نظر ئالروا
ة والمباح والمحرم، ... ومولود بن زادي يعتبر الحب أسمى شعور يشعر به أالحياء والجر 

نسان، وتجربة سامية يمر بها أو يخوضها ، بمدلوالتها النقية، البريئة والصادقة. الحب في اإل
عالقة العاطفية في العالقة التي ارتبط بها الرواية كان بريئا مستباحا، ويمكن أن نجمل هذه ال

 فؤاد مع أمل في هذا العمل الروائي.

                                                           

 .5الرواية ،ص ( 1)

 31/15/4131ينظر: حياة هاد، األدب المهجري،أصوات مجلة أدبية شاملة،( 2)
http://zerga.net/asswat/news.php?action=view&id=1123#.Vxs8iZwrK1t/ 23/03/2016.10:00H   

http://zerga.net/asswat/news.php?action=view&id=1123#.Vxs8iZwrK1t
http://zerga.net/asswat/news.php?action=view&id=1123#.Vxs8iZwrK1t
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أوصلته حد البطل( بعالقة حب بريئة طبيعية مع )أمل/البطلة( لقد ارتبط  ) فؤاد /
السرمدية  العالقةساطير فتنس  هذه الحب الخالد المثالي السرمدي، مثلما يتردد في األ

ة ، من أول نظرة ".... تجالسهم فتاالمثالية الخالدة، والحب والوفاء  جدرانها بي  سَ خيوطها وتُ 
فيها وركبتيها شقراء، متوسطة القامة رشيقة القوام، ذات شعر ذهبي طويل، مسدول على كت

جمال على قسمات وجهها وفي عينيها، تدعى "أمل" شده الفتى بحسنها كالحرير، يترنح ال
 .(1)وسحرها من أول وهلة"

ها هام بها ولم تفارق صورتها مخيلته، فـ "تبرح بيته لكن هيهات أن تبرح فمنذ أن رآ
 .(2)فؤاده. تظل صورتها ورنة صوتها عالقتين بباله، تسبحان بخياله، وتعبثان بمشاعره"

إنها ساعة حب تغزو قلبه وتحدث ثورة بوجدانه، وتشع فتيل التفكير والحيرة، فهو مقبل 
 .هعلى دخول عالم الحب بكل مجريات

، وهو رانذإإذن، )فؤاد( عشق )أمل( الفتاة التي زارته ، ومن النظرة األولى دون سابق 
واه، فتحمله أغاني حساسه ويتبع هإال أن يسير خلف إشاب في مقتبل العمر، فما كان عليه 

الفنجان العذبة لترتسم أمامه صورة تلك الفتاة الفاتنة التي اقتحمت  ةلحان قارئالعندليب على أ
 حياته.

ن يؤرخ لهذا الحدث العظيم الذي يأمل أن يكون يوما أوما كان على بطلنا سوى 
تاريخيا في حياته "فيعمد إلى التقويم الزمني المعلق على الجدار فيخضع إشارة على تاريخ 

في سجل تاريخه الشخصي  كون لذلك اليوم مكان ووقعذلك، اليوم يداخله إحساس أنه سي
 هذه هي بداية قصة هذا الحب. (3)" 1891مايو  6كان ذلك يوم األربعاء 

لم يقف فؤاد عند هذا الحد، بل اشتعلت نيران الحب في قلبه وتجاوز األمر النظرة 
فاتخذ  .(4)على فكره"ستولي ياألولى فـ"شبح الفتاة يطارد فؤاد ليال ونهارا، فيطغى على حلمه و 
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فر بحبه، فالكاتب ومنذ الوهلة األولى يتخذ من الحب موضوعا خطوته كالفارس النبيل للظ
و كيف يراه هو ، كيف يجب أن يكون أ قصته، فيرسم الحب من منظوره حداثألرئيسا 

فيحاول أن يطرحه بلغة األحاسيس والمشاعر الصادقة، النبيلة، والبريئة، دون تجاوز الحب 
مان المتمثل في حبه فيبعثها على جناح األللغة الجسد، فيتخذ من لغة الكلمات رسوال ل

يقونة أعطت للحب صبغة مثالية متناصة مع عهد أدب الرسائل، أيام "الرسالة" هذه األ
الرسائل المتبادلة بين جبران خليل جبران ومي زيادة، فهذه "الرسائل" كانت في الزمن الجميل 

هد يتبادله الحبيبان بأسمى معاني الحب فكانت أول رسالة يخطها العاشق الماضي، ميثاق ع
وفيها يعترف بحبه لها،  1891مايو  11لة أمل( يوم االثنين يالمحب )فؤاد إلى الفتاة الجم

ياها ويجد منها القبول أنفقد تعلق بها، وهو يأمل   .(1)يتواصل وا 

فأرسل مرسوله مع خالته )ربيحة( لقد اتخذ )فؤاد( خطوة أولى مهمة تحت لواء الحب، 
متعلمة، لكنها الخبيرة في هذه المواقف، وينتظر بين لقاء القبول أو نار الرفض، الغير ة أالمر 
رغم اختالف اآلراء حول موضوع الحب، فهناك من يؤيد العاطفة وينساب خلفها، وهناك و 

تبع قدره. خاصة بعدما للوقت، لكن )فؤاد( اتخذ قراره وسيمن ال يؤمن به ويرى أنه مضيعة 
إكمال مسيرة حبه، في يوم  على ا وعزمانردت فتاته وأرسلت له رسالة مع خالته، مما زاده يقي

، فيبدو (2)اعترفت أمل لفؤاد أنها تبادله الحب وقد سبقها بمراسلتها 1891مايو  13األربعاء 
ن رحيلها وعودتها إلى بالرغم م ة حبهما،ئرا الحب كانا يعزفان على وتر واحد لحن بدايأن طا

يا ر كالو امتحان البوفؤاد كان مقبال على .عدا أن يتواصال اقريتها )بعين ولمان( إال أنهما تو 
 سفر الطويل في دروب الحب وما ينتظره.لمثلما كان مقبال على اختبار ا

كالوريا ودخل معهد الترجمة الحلم الذي كان يراوده لبنجح في ابطل )فؤاد( لإذن، ا
تتواصل مراسالت الحبيبين رغم األمواج فتحقق أخيرا، ويا ليت حلم حبه يتحقق أيضا 

والمشاعر المتموجة  بين الفرح والحزن ، فكل منهما يفرغ شحنات قلبه على أوراق يتبادالنها 
معرفته بقصة الفتاة  ذلك رارا علىفزاده إصعالقة بينهما وتصبح وثيقة وقوية،لتكبر ال
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نهما يتشاركان في األفكار والمواقف إلى جانب الحب والعواطف وما ومعاناتها، وقد وجد أ
 كل الصعاب من أجلها وتعويضها عما مرت به. يجعله يصر على تحد  

ن الطرفين المشاعر الصادقة ، فالحب المثالي من منظور الروائي، أن يتبادل كل م
ا في األفكار ويذود كل منهما في سبيل اآلخر، وأن يتحمل كل واحد الصعاب يشترك وأن

المعنى  إليجادألجل اآلخر، إذ أن الحب هو امتزاج وتضافر كل هاته المسميات والمعاني 
 الحقيقي له.

، 183، 181، 92، 91 ،55،56،51،59،66،61،16،98على مدار الصفحات )
،...( يتبادل البطل )فؤاد( و)أمل( الرسائل وهي تحوي كلمات 189، 181، 185، 184

ها بعض من خواطر ينثرها كل منهما على جناح األوراق المسافرة بينهما، لرقيقة عذبة تتخل
رقان ن،...( وهما غاة )زي الهوى، قارئة الفنجاعلى أنغام عبد الحليم حافظ العذب تشدو حبهما

 مواج الحياة، ونظرات المجتمع ومعتقداته.في الحب وسط أ

لب فؤاد كل ذلك يجسد لنا سيرورة خط الحب، بدأ بنظرة فاشتعلت شرارته وتوقدت في ق
صرار ي كل الصعاب من ة الدرب والخوض فيه وتحدلكل منهما على مواص وأمل، وعزم وا 

 بهما.أجل ح

ن الكاتب قد اخترق ثوب العادات والتقاليد ، ليخرج أعالقة )فؤاد( و)أمل( نجد  من  خالل
إلى سماء التحدي من أجل الحب وكسر تلك الرؤى التي وضعها المجتمع، ففي عالقتهما 
مكانية وجوده في شتى تجلياته  يحاول مولود بن زادي أن يشكل عوالم الحب الصادق، وا 

العترافات والمكاشفة، التي شكال من اأالنفسية والحسية والذهنية ، ويتأسس كل هذا على 
عالن، خشية ارتكاب ن التصريح والتلميح، واإلضمار واإليتداخل فيها الواقعي، والحلمي بي
 .الذي ال يرحم وال يتسامح في تجاوز خط الشرف المحظور في المجتمع الجزائري

 بانتهاكتتجه صوبه، وتدينه  االتهاملنية الصادقة لهذا الحب، إال أن أصابع فرغم ا
 إعطاء الفكرة بمنظور آخر. مرأة، وما يحاول الكاتب تبريره هنا هوحرمة المجتمع وسمعة ال
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وبهذا نستطيع القول إن مولود بن زادي قد طرح موضوع الحب وهو ليس بموضوع 
، لكنه عالجه من زاوية بطريقة ال تختلف كثيرا عن سابقيه من األدباءعرضه قد و  ،جديد

افظ بخصوص هذا األمر، بأسلوب واقعي رومانسي قد تعود المجتمع الجزائري وكونه مح
 عليه القراء.

 تيمة اللغة: -3

ث عن األدب المهجري ورسالته يإن الحديث عن موضوع اللغة يؤدي بنا إلى الحد
اللغة العربية، كون هذه األخيرة نالت حظا وافرا من كتابات أدباء المهجر العربي  ألجل خدمة

فاستنزفوا أقالمهم في عدة مقاالت وكتب؛ حيث انبرى هؤالء بآرائهم وأفكارهم، ودفاعهم عن 
اللغة العربية، فنجد جبران خليل جبران في مقال له عنوانه "مستقبل اللغة العربية" وميخائيل 

الة األدب إلى اللغة ، وغيرهم ممن رفعوا لواء أداء رس(1)كتابه النقدي "الغربال"نعيمة في 
 العربية .

( من المتأثرين بأدباء المهجر العربي ومحتكما إلى ويعد الروائي )مولود بن زادي
رث العربي نحو سماء السرد الروائي )رياح ك اإللمنطلقا من ذ سمات األدب المهجري، فنجده

لغوي القدر( ليفضي بدفاعه المستميت عن اللغة العربية، وال يخفى عن المتلقي أن الكاتب 
 ق باللغة العربية منها والتي نشرتمعروف بمقاالته النقدية والفكرية وخاصة ما يتعلومترجم و 

 االلكترونية.في بعض الجرائد والتي يتداول صداها في بعض المواقع 

فنجد الروائي يثير في خطابه السردي الصراع القائم بين اللغة العربية واللغة الفرنسية، 
عبر شخوص المتن الحكائي التي جسدت طرفي الصراع، حيث يصف واقع أبناء المجتمع 
الواحد ولهجات التواصل فيما بينهم خاصة وهم يتبادلون ألفاظا وتعابير فرنسية لم يتحرروا 

حتى اآلن  بعقولهما، بالرغم من تحرر الوطن، إال أن هذا المستعمر ظل مستوطنا وعالقا منه
ومن نحو آخر أثار أمر اللهجة األمازيغية والمعلوم أن أغلب ،هذا من نحو  رغم انقضائه

حيث  ،ها يعتمدون على اللغة الفرنسية للتحدث بها ورغم كونها لغة االستعمارإلي يننتمالم
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ن يتحدث باللغة العربية : فرنسية ويرفض أل)مختار( األمازيغي الذي يتكلم با يقول على لسان
مازيغية فإني لن أخاطبك بلغتك، يحسن بنا أن نجد لغة "إن كنت ال تجتهد لتعّلم لغتي األ

 ،(1)قرب اللغات إلينا من غير شك اللغة الفرنسية"مشتركة تكون همزة الوصل بيننا، وأأخرى 
افظين على ثقافتهم، وما موقف حلغتهم، وم ن علىيبطبعهم غيور مازيغ معروفون فاأل

مازيغية وال يقدر على مخاطبة زميله، لذلك دليل على ذلك، ففؤاد ال يتقن األ )مختار( هنا إال
الفرنسية كونهما بالواقع أال وهو أن يخاطبا بعضهما البعض  أمر وضعه زميله )مختار( أمام

 يتقنانها.

هو ذلك الواقع الذي  ةدفاعه عن اللغة العربي ةاتب إلى استماتمر الذي يدعو بالكاأل
يسود أرجاء المعهد خاصة والمجتمع عامة، حيث يقول: "وكان بعض الطلبة في واقع األمر 
يؤثر التحدث باللغة الفرنسية استخفافا باللغة العربية واستهانة بلهجاتهم المحلية ال غير، 

، من هنا تشتعل (2)تخلف والفرنسية لغة السيادة والتقدم"فالعربية في تصورهم لغة المذلة وال
ون ئشرارة الدفاع عن العربية لدى الكاتب، فكيف لهؤالء يؤثرون التحدث بالفرنسية ويستهز 

بالعربية، فهم يرون أن لغة االستعمار لغة حضارة وتقدم، واللغة العربية قد ولى عهدها 
ذا كان قوم الروائي ينفرون  الذهبي، هذا تفكير بعضهم، لكن اللغة العربية باقية وخالدة ، وا 

من أنقاض االستعمار  ات بعض الكلمات المتداولةمنها ويهملونها، ويتهافتون على فت
ممن ال يزال يكن لهذه اللغة كل االهتمام والعناية واالحترام ويبحر في  ابعضفإن الشائعة ، 

من  تعجبلمها، كان من األفارقة السود، هو )جون بيار( الصديق الحميم لفؤاد، الذي عوا
هؤالء وانصرافهم عن العربية وتهافتهم على الفرنسية حيث يقول: "سمعت كثيرا عن مدى 

عا فترة طويلة ، )...( لم بع، وهي طبر الفرنسي الذي دام قرن و  تأثر الجزائر باالحتالل
، فهذا األخير قد بذل جهدا لكي يتقن العربية (3)أتصور أبدا أن يعرض العرب عن لغتهم ..."

ويتمكن منها وانصدم بأهل اللغة بعدم االهتمام بها واالنصراف عنها وهي اللغة العظيمة 
 والحية.
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غة عالمية، وهو ما ظهر الروائي في دفاعه عن اللغة العربية كل ةتوما يؤكد استما
حدى مقاالته المعنونة: "هل سيكون مصير اللغة العربية الموت مثل الالتينية؟" بوضوح في إ

ومما جاء فيها : "أن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم )...( وبينما نعيب اللغة العربية 
نما فينا لعدم  ونرميها بالعقم والتخلف، وما واالستخفاف بها، ها هي  إتقانهاالعيب فيها وا 

 .(1)الواليات المتحدة تلزم دراسة العربية في المدارس العمومية..."

ال عليها في تزايد مستمر، حتى األجانب عنها قب، فاللغة العربية باقية خالدة واإلإذن
معالمها لم عربية أحياء يرزقون و تهافتون على دراستها، وما دام أهل الاليوم يهتمون بها وي

 .تندثر فهي باقية

سارد، ويمكن إن موضوع اللغة في رواية )رياح القدر( يعكس البنية الثقافية والروائية لل
في هذا المتن الحكائي وفي أغلب كتابات  -التنكر للغة العربية -شكالالقول إن طرح هذا اإل

تب وظف هذه التيمة في ي نستخلصه أن الكاالكاتب أخذ حيزا كبيرا مما ذكرنا فاألمر الذ
بأدباء وكتاب بداعية متأثرا عيات غذى بها بنيته الثقافية واإل، انطالقا من مرجصفحات منجزه
عربي، ومن هنا برز شعاع هذه التيمة كما سبق اإلشارة لذلك، وهذا إن دل أدب المهجر ال

نه  نهجه قد و  عليه ي ومحافظارث العربعلى شيء فإنما يدل على كون الروائي متشبع باإل
الوقار التي تحيط بها فهي  ، كون اللغة العربية يمكن التعبير بها ببساطة وهالةفي مواقفه

 .اللغة العظيمة والخالدة والباقية

 تيمة القضايا االجتماعية والعادات:-4

لعل من أهم الموضوعات التي حفلت بها الرواية، تلك الرؤية الثائرة التي ترصد 
تلف شرائحه العديد من المظاهر والتقاليد واألعراف، التي ينتهجها المجتمع بمخ إحداثيات

ألدب الرومانتيكي يجنح إلى هذه الرؤية الثورية الثائرة التي ترصد تلك االجتماعية. ونجد أن ا
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ة كون المذهب يم الفاسدة وتشرحها وتكشفها للعيان، فيعمد األديب إلى هذه الخاصيالق
 .(1)...انبثق نوره من ثنايا التيارات االجتماعية والسياسيةي ...الرومانس

وهو يصف ويصور ويرصد حركية  ائي منتقدا تارة وثائرا تارة أخرىوهكذا وجدنا الرو 
تلك القيم الفاسدة واألعراف والمظاهر المنحرفة السائدة في المجتمع ، فتعرض في سياقه 
السردي إلى موضوع الفقر والبطالة وشقاء الكثير من األطفال ، إذ قال: "كان من جملة 

و الدراسة، هم شقاوة الحياة بعيدا عن جر الكثير من األطفال الذين عصفت بهؤالء التجا
، فهؤالء رمت بهم الحاجة (2)وحملتهم على طلب العمل وحملتهم المسؤولية وهم صغار..."

يجاد قوتهم وتأمين لقمة العيش وهم عمل وترك مقاعد الدراسة في سبيل إإلى البحث عن ال
.(بسيط يستمدون منه قوتهم )...( فامتهن الكثير منهم التجارة، .صغار "فبحثوا عن عمل ).

سواق وعلى أرصفة الشوارع المزدحمة للحصول على كدح في األمصيرهم جميعا ال فكان
 .(3)أجور زهيدة..."

وساط مجتمعه ، كل هذا وسط رد صور مظاهر البؤس والحرمان من أأخذ الكاتب يس
لعبة البقاء، فعلى اختالف هيئاتهم وأعمارهم إال أنهم كانوا يشتركون في دائرة الشقاء والمعاناة 

وهاهي البطالة التي ،(4)تبدو على وجوههم جميعا أمارات البؤس والحرمان والضياع" "فكانت
تسبوا مهارة الجريمة وامتهنوا اآلفات كأحضان ثقافة الشوارع، حيث ا بين رمت بشباب المدينة

االجتماعية، "فصار بعضهم يصرف وقته في مضايقة الفتيات في الشوارع والتحرش بهم 
 .(5)االختالس تجارة وسبيال لالسترزاق والحياة")...( واتخذ بعضهم 

ن ين وخمسيس من والده ألفلوتطرق إلى مظاهر السرقة التي يعجبها المجتمع "فقد اخت
، و"اختلست من خاله محفظته في زحمة (6)سوق األغنام..." إلىدينارا وهو في طريقه 
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ابعة في روقة مدينته القمثل هذه المظاهر أ دو ، من الطبيعي أن تس(1)ستاء..."االركوب، ف
اج والفقر وافتقار الناس لشروط الحياة الهنيئة ، فجاء سرد هذه الجزائر، لشدة هول االحتي

التيمات موزعا على مدار صفحات الرواية وعلى اختالف األحداث التي جرت مع شخوصها 
مهمة  فبعد سرد فؤاد أو معايشته لتلك الوقفات، هاهي خالته )ربيحة( حيث يولي السارد

ل ذلك في هنيهة اهر النصب واالحتيال وهي تتذكر كتصوير تلك التيمات أو بعض  من مظ
لس تحته أمام المأل، وهذا صبي يخائع حاول غشها لكنها فطنت لذلك ففضإذ يقول "فهذا ب

سرواله الخلفي )...(،  ومهارة من جيب بلطفها بمائة دينار )...( يسلورقة نقدية بقيمة 
تّدعي أنها تتفقد ثيابا  امرأةب يخطف عقدا من ذهب من عنق امرأة )...( وهذه وذاك شا

، تلك (2)لة، فما أن ينشغل البائع حتى تدس بعضها داخل كيسها..."و معروضة على الطا
سائدة في المجتمع وما الغاية من إيرادها سوى إدراك الحقيقة االجتماعية هي صور حية 

وما خلفته في أفراد الشريحة االجتماعية إلى جانب الجهل  ،السائدة في شوارع هذا المجتمع
فنجد الروائي يصف خالته وهي تضرب ولدها الصغير ،المنتشر والتربية غير الصحيحة 

وترغمه على تناول الدواء المنتهي الصالحية ويصف تربية األولياء لألبناء بإطناب على 
 .(158، 148، 149، 141، 146) اتمدار الصفح

فراد المجتمع لسحر والشعوذة التي يؤثر بها أجانب ما سبق يثير الروائي قضية اإلى 
ته صحت يوما تجد خليطا من لالحرص من هذا األمر إذ يقول: "...أن عائ وهم شديدو
لقاؤه داخل فناء البيت )...( فأعلنت وغير ذلك ملفوفا وقد تم إوق والرصاص لالبيض المس

كما نجده يورد صور الفوارق االجتماعية حيث يصف  ،(3)حالة طوارئ في البيت ..."
مختلف األماكن والمساكن فهذا حي "باش جراح" بمساكنه المتواضعة وهناك فيالت حيث 
 يقطن صديقه الغني "بديار العافية" ومنطقة "مفتاح" حيث مسكن خالته. أيضا زيارة األضرحة

ابط( أمال أن يشفيها وترزق فهاهي )زهية( ابنة عم )فؤاد( العاقر تزور منجما أو)مر 
بالذرية،لكن كل ذلك لم يجد نفعا ، فاقترح عليها البعض زيارة قبور األولياء الصالحين علها 
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ازي" ...كل هذا وهي تمضي في مناجاة القبور فزارت ضريح "سيدنا العزّ تظفر بأمنيتها ،
صور سائدة في  هي ،(1)داعية ،متوسلة ، خاشعة، وهي مستغرقة في البكاء والعويل ...

المجتمع الجزائري حاول الكاتب أن يرصدها ويسلط الضوء على هذه الشريحة االجتماعية 
 ...وعاداتها وغيرهابمختلف قضاياها 

، وأدرجها في إذن، كل هذه المقتطفات التيمية االجتماعية وغيرها استساغها الروائي
طناب لطويالمتن الحكائي بوصف  الرؤية  أخرى، محاوال جعل هذهفي سرده أحيانا  أحيانا وا 

 السرد. في مصداقيةال على الواقع المعاش تضفي شيئا من

 التقنيات الفنية في الرواية:ثانيا( 

تها السردية ، راحلها تقنيات عديدة شكلت صرح بنيلقد عرفت الرواية على اختالف م
حداث تغييرات ، فحاول الكتاب إبدءا من المرحلة التقليدية وصوال إلى المرحلة الجديدة

دت في الرواية التقليدية، وذلك لتتماشى وروح العصر ج  وتحوالت على مستوى التقنيات التي وُ 
حالل محلها  الذي يعيشونه فعملوا على تجديد البنية التقليدية السائدة فيها، وتحطيم المعهود وا 

لة... نجد أن البنية تقنيات جديدة تختلف عن سابقتها، فبين التجديد والتحوير والتقليد والمماث
الجديدة "تثور على كل القواعد، وتتنكر لكل األصول، وترفض كل القيم والجماليات التي 

شخصية،  يةكانت سائدة في كتابة الرواية التي أصبحت توصف بالتقليدية ، فإذا ال الشخص
ان متعارفا ، وال الزمان زمان ، وال اللغة لغة، وال شيء مما كيزح وال الحدث حدث، وال الحيز

 .(2)في الرواية التقليدية متآلفا اغتدى مقبوال في تمثل الروائيين الجدد"

كل شَ من هنا كان الكتاب الجزائريون مقلدين حينا ومجددين لهذه التقنيات حينا آخر. وتُ 
حداث  عينة من أدباء الجزائر في المهجر عالمة بارزة في تحطيم قانون الكتابة المعهود ، وا 

سم خطا جديدا يساير المنظور السردي ر لبنية التقليدية كل ذلك لتجعل أو تخلخلة في ا
الروائي الحديث والمعاصر وبهذه الطريقة والتقنيات الجديدة القديمة استطاع كتابنا الجزائريون 
أن يكونوا منجزات خطابية روائية رائعة، تتماهى وتتمازج مع مختلف التقنيات من حسن 
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اص وفق أنماط واقعية... وغيرها من الفنيات التي تثير حركية تصوير، وخلق نماذج أشخ
التي أدت إلى ظهور نخبة متميزة تجيد استعمال هذه التقنيات الفنية للرواية الحديثة  اإلبداع

 والمعاصرة.

إذن، كيف استخدم مولود بن زادي هذه التقنيات؟ وكيف وظفها عبر متن هذه الرواية؟ 
م تعداها وأبدع فيها؟ هذا ما سيحاول البحث ليد لهذه التقنيات أوهل اكتفى الروائي بالتق

 اإلجابة عنه من خالل هذا الفصل.

 الزمن:  -1

حداث تسير اسية التي تقوم عليها الرواية، فـــ "األيعتبر الزمن عنصرا من العناصر األس
ال الشخصيات تتحرك في زمن، الفعل يقع في زمن، الحرف يكتب ويقرأ في زمن، و ،في زمن 

بؤرة زمنية متعدد المحاور  باعتباره، فكل شيء يحدث داخل إطار الزمن (1)نص دون زمن"
 واالتجاهات، وبه يتم تسجيل الحدث الروائي ووقائعه.

إن هاجس الزمن لم يتوقف عند حدود تأمالت الفالسفة، أو نظريات العلماء، بل انتشر 
يقاعات الجاز القلقة ى في كل فن، في إت كثيرة ، "االهتمام بالزمن يتبدهوسه ليقتحم مجاال

. واألدب أحد هذه الفنون (2)يقاعات أكثر حرية"..( وهو حاضر في بحث الشعراء عن إ).
وقد كان "هذا االهتمام  ،(3)دب الحديث مهووسا بمشكلة الزمن"اهتمت بالزمن "فكان األ التي

دبية مرونة، أكثر األشكال األع التوجه الصحيح تي تظل ملبالزمن أشد ما نلمسه في الرواية ا
 .(4)وأشدها إثارة"

ذا ما بحثنا عن معنى الزمن فإننا نجد معاني كثيرة وتعاريف عديدة، منها ما ورد في  وا 
ت الغربية والعربية، على اختالف اتجاهاتها في المعاجم العربية، وفي الدراساالقرآن الكريم، و 

من أشكال الزمن، والمؤشرات  ة كونها شكالمن بالمرحلة الحياتيوهذا دليل على أهمية الز 
                                                           

 .225، ص 3112(، الكويت، ط 41صبحي الطعان، بنية النص الكبرى، مجلة عالم الفكر، ج )( 1)

 37، ص 3117، 3صادر، بيروت، ط أ.أمندالو، الزمن والرواية ، تر: بكر عباس، دار ( 2)

 .41المرجع نفسه، ص ( 3)

 .37المرجع نفسه، ص ( 4)
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قت لفظة تعني "اسم لقليل الو  الزمن فلغويا بنية الروائية بالخصوص. الزمنية التي تتضمنها ال
 و الزمان أو األزمنة ليعز به المدة والدهر )...( أو هو الزمنأو كثيره وفي الحكم الزمن أ

 .(1)الرطب والفاكهة وزمن الحر والبرد، ويكون الزمان شهرين إلى ستة أشهر..."

 ،(2)بالالتينية Tempusأو  باإلنجليزيةTimesبالفرنسية أو  le tempsوالزمن 

ن األحياء واألشياء فتتأثر ن  م  زَ ويرى عبد الملك مرتاض "أن الزمن مظهر وهمي يُ 
المحسوس المجرد ونفسي غير مادي يتجسد الوعي به غير المرئي وغير ،بمضيه الوهمي 

من خالل ما يتسلط عليه بتأثيره والخفي غير الظاهر ال من خالل مظهره في حد ذاته فهو 
 .(3)وعي خفي لكنه متسلط ومجرد ويتمظهر في األشياء المجسدة"

يعني "مجموع العالقات  رانسالد بلجير أما الزمن في معجم المصطلحات السردية 
البعد...الخ بين المواقف والمواقع المحكية وعملية الحكي الخاصة -التتابع-السرعة-منيةالز 

. هذا إلى جانب مفاهيم كثيرة للزمن (4)بهما وبين الزمن والخطاب المسرود والعملية السردية"
-نمطها الزمني الخاص بها باعتباره يتضح لنا أن الرواية هي فن زماني ألن لكل رواية 

ة، لزمنية السريعة، البطيئة، المتوقفة البنية الروائية وجوهر تشكلها وفق الصيرورة ابؤر  -الزمن
 المتحركة، والتفاؤلية..... التي ترسم وتحرك معالم ودواخل الكتابة الروائية.

السرمدي  يا مهجريا الذي يصطدم بمأساة حبهإن مولود بن زادي بوصفه كاتبا جزائر 
، واستمرت شظاياه إلى خلف البحار، وجد في هذا الواقع ما بالجزائر هالذي عاشه زمن تواجد

حرك قلمه الروائي ليكتب قصة حبه الخالد والجزائر في متناقضات مجتمعها وواقعها تحمل 
متشبها في ذلك نحو  واإلنسانيةفي طياتها أحاسيس متنوعة بين الحب والنزعة التأملية 

                                                           

دار  ،1م   ، لسان العرب،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم األنصاري اإلفريقي المصري ينظر: ابن منظور( 1)
 .مادة )الزمن( 311، ص 193112، ط لبنانصادر، بيروت، 

الهيئة (،1123-3117وك، بناء الزمن في الرواية المعاصرة )رواية تيار الوعي نموذجا ينظر: مراد عبد الرحمن مبر ( 2)
 .1، ص 3112، 3ط، د.ب،المصرية للكتاب

 .371-374عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية )بحث في تقنيات السرد( ص ( 3)

، 3األعلى للثقافة ، القاهرة، ط  برنس، المصطلح السردي )معجم المصطلحات( تر: عابد خزندار، المجلس الدجير ( 4)
 .413، ص 4111
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فعلى طريقة كتاب الرواية التقليدية والحديثة والجزائرية بالخصوص  .خصائص أدب المهجر
داد يتخذ الروائي من عمليات تتابع الزمن أحيانا وتقطيعه أحيانا أخرى بواسطة عمليات االرت

خر ، ا وغير المرتبة حينا آية، واالستباقية...( المرتبة حينالزمني )االسترجاعية، والتوقف
ات وعلى هذا يوالمجتمع الجزائري أواخر الثمانينات وأيام التسعينصورة لمكون الحب والفرد 

 2885زمن يناير  لندن-1نستطيع أن نجد زمن الرواية متمثال في: 

 1891زمن مايو  الجزائر -2                                  

، 2885ذي أنطقه ليكتبه، فكان يناير لحيث نجد مولود بن زادي كونه ابن واقعه ا
ريخا انطلق من خالله أحد شخصياته )فؤاد( )البطل/العاشق/المغترب( هذا الرجل الذي تا

ه حد التأزم لوصما أمى لم تسعه أرض وطنه لحمل همه امتأل بفجائع وخيبات حبه حت
 ليضطر إلى مغادرة وطنه لتحقيق غايته وجر خيبة حبه وراءه.

مولود يحاول عبر أحرف هذه الرواية أن يصور لنا الحياة في صيرورتها الطبيعية  إن
..الخ فنحن حين نقرأها نجد أنفسنا و)خير/شر(.قاء/فراق( و)فرح/حزن(، و)تفاؤل/تشاؤم( ل)

لى زمن الماضي من هنا جاء نص الكاتب بالزمن الحاضر ثم يعيدنا إوكأننا في رحلة يبدأها 
ات عاطفية وجدانية وبهموم وقضايا رصدتها حركة الزمن الذي نبشحالرواية نصا محمال 

يعتبر "الشخصية الرئيسية )...( بفضل استعمال العودة إلى الماضي، وقطع التسلسل الزمني 
عبر ،(1)وباقي التقنيات الزمنية التي كانت لها مكانة مرموقة في تكوين السرد وبناء معماره"

 .ا دورا أساسيا ذاكرة فيهأحرف الرواية والتي لعب زمن ال

ثها عبر األزمنة الثالثة اتعتبر رواية )رياح القدر( رواية للذاكرة، فبالرغم من امتداد أحد
ودة من البداية حتى )الماضي، والحاضر، والمستقبل( إال أننا ال نكاد نقرأ صفحات محد

بتة شاهدة على احداث إلى الزمن الماضي وكل هذا يشفعه الروائي بتواريخ ثتنتقل بنا األ
 .و"و يكتب سيرة ذاتية بصيغة الـ "هُ القصة وكأنه يؤرخ أ

                                                           

،ص 4111،4ن ، الدار البيضاء، المغرب، ط حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنا( 1)
334. 
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إذ يشكل ذاكرة النص، ،من أكثر التقنيات السردية تجليا في الرواية  سترجاعاإلإن "
أهميته في كونه تقنية تتمحور  وفيه ينقطع زمن السرد، الحاضر ويستدعي الماضي وتتأتى

 .(1)ل تجربة الذات"حو 

السارد في عمليات االسترجاع والتذكر التي أحدثتها فجيعة حبه ومفارقات هكذا يبدأ 
جلس بطله )فؤاد( على مائدة ذاكرته المثقلة بتشرذمات وآالم الماضي، والحاضر الحياة ليُ 

، "وهاهو اليوم (2)تبها يوما عن فتاة تدعى "أمل"..."ن تذكر أنها خواطر كأفيقول: "ما لبث 
نقب بأصابعه في رمس قصة  هّدها الزمان وأغرقها الدمع، لعتيق ويُ ر بيده باب الماضي اينق

نما . فالزمان علمه "أن الذكريات ال تنهز (3)فيتدفق سيل الذكريات في نفسه..." م وال تموت، وا 
نا )...( وال يبقى ثابتا لأج ..( وتبقى حية في أنفسنا إلى منقضى). فتستتر، ثم تكرّ  ،تفر

 ،(4)الذكريات..."مدى الحياة إال 

دات الحاضر وتشويشات ذاكرته المنهكة بتردس )فؤاد( أمام حاسوبه ليحاور للقد ج
يام صباه وعز شبابه، ووسط أهله وأحبابه، مزقه وآالمه ، فكانت العودة إلى أالماضي بت

فيها كل أنواع الفراق  لى في نظره، منطقا من أيام حاضر رأىورعشة حبه التي كانت األح
فبعد أن لفظته الجزائر وقصة ،ومزقت فؤاده  هُ ت  رَ سَ ياق والغربة والروتين القاتل وخيبة أَ واالشت

في أعماق فؤاد ماضي دفين طالما  . هذه العودة التي حركتإليهاليعود حبه نادته نفسه 
تجاهله، يقول: "لطالما اجتهد بفكره وبكل جهده ليسلوها ويمحوها تكّدس في نفسه من فضل 

مع مر الزمن، وفي غمرة الحياة السريعة الجديدة في بريطانيا، سال باله عنها ذكرياتها، و 
السفر إلى  ىكأنها شيء لم يكن )...( وينبعث من أعماق ذاته حنين جارف يحثه عل

هكذا ويبدأ العد التنازلي  (5)ثر..."بة من عمره تركت في نفسه بالغ األالماضي وذكر حق
بالجزائر بعد أن  1891شهر مايو  ي ليدق باب صفاءوالرغبة للمضي في استرجاع الماض

                                                           

 .1،ص4111 ،3بيروت، لبنان، ط راسات والنشر،المؤسسة العربية للدراوي، الزمن في الرواية العربية،مها حسن القص( 1)

 .2، ص الرواية( 2)

 .1ص   الرواية، (3)

 372، ص  الرواية (4)

 .1، ص  الرواية (5)
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بلندن لتبدأ قصته فتأتي أحداثها متتالية في تتابع  2885من غيم شهر يناير  بفكرهلق ح
سردي، فيستمر السارد بإيراد االسترجاعات من خالل فؤاد "فيلمح نفسه ثانية وهو صبي قابع 

 .(1)في ركن من أركان غرفته..."

يمكن أن نمثل للسيرورة الزمنية في )رياح القدر( على سبيل التمثيل ال الحصر و 
 نحصل على الجدولين اآلتيين:ف

 (11الجدول )

 التشكيل الفني للزمن في )رياح القدر(:

 الزمن السردي لألحداث: -أ

 الصفحة من خالل رياح القدر الزمن السردي لألحداث 
 تواجد فؤاد في لندن 1

 2885لندن يناير 
"يدنو فؤاد من نافذة غرفته المطلة على حديقة 

 جرينتش بلندن..."
1 

 مل في بيته أالتقاؤه ب 2
 1891الجزائر مايو 

"كانت أمنه وخالته وثلة )...( تجالسهم فتاة شقراء 
)...( شده الفتى بحسنها)...( أنا متشرف 

 بلقائك)...( فردت أنا أيضا )...(

11/12 
13/14 

 زيارة فؤاد لخالته ربيحة  3
1891 

من شهر  11")...( في منتصف نهار يوم االثنين 
 مايو قاصدا بيت خالته )...("

11 

 أول رسالة يكتبها فؤاد ألمل 4
 1891 

إلى اآلنسة الكريمة أمل  1891مايو  11"االثنين 
 منذ أن شاهدتك )...("

29 

مل من خالته أاستلم فؤاد رسالة  5
 1891يونيو  1ربيحة 

مايو  13"تناول الوريقة من يد خالته)...( األربعاء 
إلى السيد المحترم فؤاد/لقد فاجأتني  1891

 رسالتك)...("

44/45 

نجاح فؤاد في امتحان البكالوريا  6
 1891يونيو 

 

نجح فؤاد في  1891"في نهاية شهر يونيو 
 امتحانات البكالوريا بتفوق..."

41 

                                                           

 .31، ص  الرواية (1)
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1 

 
 فؤاد بمعهد الترجمة التحاق

 1891سبتمبر  

 
"أجرى فؤاد مسابقة الدخول إلى معهد الترجمة 
فنجح )...( فالتحق بالمعهد )...( في أواخر شهر 

 "1891سبتمبر 

 
48 

يستلم رسالة أمل بعد رحيلها إلى  9
 عين ولمان 

1891 

 إليهأكتوبر )...( هرعت  23"وفي يوم الجمعة 
أخته )...( إن نهار رسالة تحمل اسمك )...( رأى 
حرف "أ" )...( واسم "عين ولمان")...(" تروي 

 حكايتها

58/51 
52 

شراء فؤاد هدية ألمل بمناسبة  8
 مرور سنة على لقاءهما 

 1899أبريل 

مطلع شهر أبريل عن لفؤاد أن يقتني هدية  "في
يرسلها إلى حبيبته في مطلع شهر التالي مايو 

 بمناسبة مرور سنة على أول لقاء"

181 

 ذكرى لقاء فؤاد بأمل 18
 1899مايو  

يوم ذكرى اللقاء  1899مايو  6"في يوم الجمعة 
)...( ففي مثل هذا اليوم قبل سنة، طرق الغرام 

 باب قلبه )...("

184/185 

تحديد تاريخ اللقاء فؤاد وأمل  11
1898 

يوليو موعدا  8"اختار العاشقان منتصف نهار يوم 
 لذلك اللقاء"

115 

سفر فؤاد إلى مدينة سطيف  12
1898 

ركب فؤاد  1898يونيو  29"في يوم األربعاء 
القطار متجها إلى عاصمة الهضاب )...( للقاء 

 الفتاة )...(

119 

أمل في سطيف لقاء فؤاد مع  13
1898 

)...( لمي  1898يوليو  8"في صبيحة يوم األحد 
برح إلى كان )...( فشاهد حبيبته أمل تقف خلف 
الباب )...( وتضفي على لقاءهما جماال 

 وكماال)...(

128/138
/131/

132 

 قاء فؤاد مع أمل مرة ثانيةل 14
 1898 

يومين التقى فؤاد وأمل ثانية في نفس المكان  "بعد
 في لقاء آخر )...("

134 

 عودة فؤاد إلى العاصمة 15
 1898 

عاد فؤاد إلى العاصمة بعد لقائه المثير بأمل في "
 عاصمة الهضاب

139 

نشرت قصته "عروس القاعة"  16
1888 

"عروس القاعة" نشرت له في جريدة  ")...( بعنوان
 "1888يومية في شهر يناير 

139 
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فؤاد لجالل أخو أمل بأمر  إخبار 11
 عالقتهما

 1888 

اليوم، أخي جالل، ألنني أؤمن  إليك"لجأت 
 ال أنوي سوى الخير )...(" وأننيبتفهمك 

153 

 ذهاب فؤاد للبحث عن أمل 19
 1888 

يونيو  28"غادر بيته )...( من يوم الجمعة 
)...( إلى عاصمة الهضاب ، يبحث عن  1888

 ملكة قلبه"

156 

إخبار فؤاد أمه برغبته في الزواج  18
 من أمل

 1888 

)...( أوّد أن 1888")...( في مطلع شهر يوليو 
 ميأأتزوج بهذه الفتاة بعد تخرجي يا 

163 

 فراق فؤاد وأمل 28
1888 

"يدمي قلبه لفراقها )...( وتمضي األسابيع والشهور 
 سفينة حبه )...(" إنقاذويخبو بريق األمل في 

111/113 

مغادرة فؤاد الجزائر إلى لندن  21
1881 

، ودع 1881يونيو  23"في صبيحة يوم األحد 
فؤاد أهله في أجواء كئيبة متجها إلى مطار )...( 

تقبله لندن في في طريقه إلى ديار الغربة )...( لتس
 نهاية رحلته )...(

115/116 

 زمن الكتابة  22
2885 

وقلما ويشرع في  ..( في اليوم التالي يتناول ورقا)."
 كتابة األسطر األولى لقصته )...(

118 

يعرف فؤاد الحقيقة بأمر الرسالة  23
2885 

"أمل لم تخذلك ولم تهجرك )...( لقد ردت على 
رسالتك قبل رحيلك )...( وقعت الرسالة بين يدي 
أمي لم أمزقها احتفظت بها )...( ها هي رسالة 

 .2885فبراير  12الوداع تصله يوم الثالثاء 

198/192 

المتمثلة ننا نحصل على النتائ  في زمنها السردي الطبيعي، فإأما إذا رتبنا األحداث 
 في الجدول اآلتي:

 (12الجدول )

 الزمن الطبيعي لألحداث: -ب
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 الصفحة من خالل رياح القدر الزمن الطبيعي لألحداث 
بأمل في بيته الجزائر  التقاؤه 1

 1891مايو 
"كانت أمه وخالته وثلة )...( تجالسهم فتاة 
شقراء)...( شده الفتى بحسنه)...( أنا متشرف 

 أيضا )...(" أنابلقائك )...( فردت 

11/12 
13/14 

 زيارة فؤاد لخالته ربيحة 2
 1891 

من  11")...( في منتصف نهار يوم االثنين 
 شهر مايو قاصدا بيت خالته)...("

11 

 أول رسالة يكتبها فؤاد ألمل 3
1891 

إلى اآلنسة الكريمة  1891مايو  11"االثنين 
 أمل/ منذ أن شاهدتك )...("

29 

رسالة أمل من استالم فؤاد  4
 خالته ربيحة

 1891يونيو  1

 13"تناول الوريقة من يد خالته )..( األربعاء 
إلى السيد المحترم فؤاد/قد فاجأتني  1891مايو 

 رسالتك )...(

44/45 

نجاح فؤاد في امتحان البكالوريا  5
 1891يونيو 

نجح فؤاد في  1891"في نهاية شهر يونيو 
 )...("امتحانات البكالوريا بتفوق 

41 

فؤاد بمعهد الترجمة  التحاق 6
 1891سبتمبر 

"أجرى فؤاد مسبقة الدخول إلى معهد الترجمة 
فنجح )...( فالتحق بالمعهد)...( في أواخر شهر 

 "1891سبتمبر 

48 

يستلم رسالة أمل بعد رحيلها  1
 إلى عين ولمان

1891 

هرعت إليه أكتوبر)...(  23"وفي يوم الجمعة 
اسمك )...( رأى أخته )...( إنها رسالة تحمل 

 ولمان" )...( تحكي قصتها حرف "أ" واسم "عين

58/51 
52 

شراء فؤاد هدية ألمل بمناسبة  9
 مرور سنة على لقاءهما

 1899أبريل 

مطلع شهر أبريل، عن لفؤاد أن يقتني هدية  "في
يرسلها إلى حبيبته في مطلع شهر التالي مايو 

 بمناسبة مرور سنة على أول لقاء"

181 

مل )مرور أذكرى لقاء فؤاد ب 8
 عام( 
 1899مايو 

، يوم ذكرى 1899مايو  6"في يوم الجمعة 
مثل هذا اليوم قبل سنة، طرق  اللقاء )...( ففي

 الغرام باب قلبه)...("

184/185 

تاريخ لقاء فؤاد االتفاق على  18
 1898وأمل 

يوليو  8"اختار العاشقان منتصف نهار يوم 
 موعدا لذلك اللقاء"

115 

سافر فؤاد إلى مدينة سطيف  11
1898 

ركب فؤاد  1898يونيو  29"في يوم األربعاء 
القطار متجها إلى عاصمة الهضاب )...( للقاء 

119 
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 الفتاة )...(
لقاء فؤاد مع أمل في سطيف  12

1898 
)...( لم 1898يوليو  8 األحد"في صبيحة يوم 

تقف خلف  أمليبرح الدكان)...( فشاهد حبيبته 
الباب)...( وتضفي على لقاءهما جماال 

 )...(وكماال

128/138/ 
131/132 

 

لقاء فؤاد مع أمل مرة ثانية  13
1898 

"بعد يومين التقى فؤاد وأمل ثانية في نفس 
 المكان في لقاء آخر)...("

134 

"عاد فؤاد إلى العاصمة بعد لقائه المثير بأمل في  1898عودة فؤاد إلى العاصمة  14
 عاصمة الهضاب"

139 

نشرت قضية "عروس القاعة"  15
1888 

")...( بعنوان "عروس القاعة" نشرت له في 
 "1888جريدة يومية في شهر يناير 

139 

خبار فؤاد لجالل أخو أمل إ 16
 بأمر عالقتهما 

1888 

"لجأت إليك اليوم، أخي جالل، ألنني أؤمن 
 بتفهمك وألنني ال أنوي سوى الخير)...("

153 

 ذهاب فؤاد للبحث عن أمل  11
1888 

يونيو  28"غادر بيته)...( من يوم الجمعة 
)...( إلى عاصمة الهضاب "يبحث عن 1888

 ملكة قلبه"

156 

إخبار فؤاد أمه برغبته في  19
 ملأالزواج من 

1888 

 أن)...( أوّد 1888")...( في مطلع شهر يوليو 
 )...("أميأتزوج بهذه الفتاة بعد تخرجي يا 

163 

 فراق فؤاد وأمل 18
1888 

"يدمي قلبه فراقها)...( وتمضي األسابيع 
سفينة  إنقاذوالشهور ويخبو بريق األمل في 

 حبه)...("

111/113 

 مغادرة فؤاد الجزائر إلى لندن  28
1881 

، ودع 1881يونيو  23 األحد"في صبيحة يوم 
فؤاد أهله في أجواء كئيبة متجها إلى مطار 
)...( في طريقه إلى ديار الغربة)...( لتستقبله 

 لندن في نهاية رحلته)...("

115/116 

 تواجد فؤاد في لندن  21
 2885يناير 

 من نافذة غرفته المطلة على حديقة "يدنو فؤاد
 جرينتش بلندن)...("

1 



الفنيةبين التيماتيكية و  رواية "رياح القدر"سمات       ل الثاني                     الفص  

 

91 
 

الحقيقة بأمر الرسالة يعرف فؤاد  22
2885 

"أمل لم تخذلك ولم تهجرك)...( قد وردت على 
)...( وقعت الرسالة بين  ! رسالتك قبل رحيلك

 يدي أمي لم أمزقها فاحتفظت بها )...( هاهي
فبراير  12رسالة الوداع تصله يوم الثالثاء 

2885. 

198/
192 

اليوم التالي بتناول ورقا وقلما ويشرع  )...( في 2885زمن الكتابة  23
 في كتابة األسطر األولى لقصته)...(

118 

( اللذين مثال للصيرورة الزمنية في رواية )رياح 2(،)1إذن، من خالل الجدولين )
القدر( الزمن السردي لألحداث ، والزمن الطبيعي لألحداث نستطيع القول إن هذا الرصد 

ة وانتقالية كانت ذاكرة تشرذمية سريعة، وبطيئة، ومتوقفات الزمني لألحداث عرف عملي
 الكاتب، ونفسيته المحرك الرئيسي للصيرورة الزمنية فيها.

ة والبطيئة ه االنتقالية، والمتقطعة والمتوقفذا أردنا أن نمثل الزمن في شتى حاالتإ أما
 تية:على المنحنيات اآلنحصل والسريعة 

 

 الزمن السردي لألحداث  - (:1)الشكل 

 خط سير الزمن السردي لألحداث -

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

منحنى الزمن السردي لألحداث
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 لألحداث طبيعيالزمن ال -( :2الشكل )

 لألحداث طبيعيخط سير الزمن ال -                  

 نحصل على المنحنى التالي: 2و 1وبدم  المنحنيين 

 
 خط سير الزمن السردي لألحداث  -(:3الشكل )

 خط سير الزمن الطبيعي لألحداث  -                  

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

منحنى الزمن الطبيعي لألحداث

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

خط سير الزمن السردي لألحداث 200198198198198198198198198198198198198198198199199199199199199200200

198198198198198198198198198198198198198198198199199199199199200200200خط سير الزمن الطبيعي لألحداث

1975
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1995
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e
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e

منحنى خط الزمن السردي والطبيعي لألحداث
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اح يزمنية في الرواية )ر لفيها للصيرورة التي مثلت إذن، من خالل هذه المنحنيات ا
القدر( نجد أن الزمن كان موجودا، والكاتب يركز عليه كثيرا ألنه هو السبب الذي أنطقه 

وأغرقها الدمع، ّدها الزمان ليكتب هذه الرواية، والتي جاء نصها محمال بهموم قصة "ه
، الذي أنطق الكاتب وجعله يحاول أن يسيطر عليه، (1)ق سيل الذكريات في نفسه..."فيتدف

ابيع والشهور والحقب.... كان زمنا سبالسنوات والساعات واأليام واأل ،فرغم تحديده للزمن
 متتابعا في أغلبه يسير في خط زمني تتابعي فيه القليل من التوقف والتمزق والتقطيع.

 1891ليعود إلى سنة  2885سنة  ذإن الكاتب ينطلق من حاضره الذي يعيشه من
مل في بيته وتعرفه عليها؛ وفي نفس السنة تتوالى أب التقائهبواسطة ذاكرة )فؤاد( إلى زمن 

األحداث ثم زيارته لخالته ربيحة وينتقل إلى أجواء كتابته ألول رسالة للفتاة )أمل(، بعدها 
تي خبر نجاحه في امتحان البكالوريا ألقة االتصال بينهما هي خالته ، فيردا منها وح ىيتلق

وبعدها التحاقه بمعهد الترجمة وبعد رحيل أمل يتلقى رسالتها القادمة من )عين ولمان(؛ 
دون تقطع  1891ابت على مدار سنة فالمالحظ في هذه الفترة سير الزمن السردي في خط ث

 1899هما سنة ئهدية ألمل وذلك لمرور سنة من لقا و توقف ليتنقل مباشرة إلى شراءأ
 عام من تعارفهما. قد مر فيكون بذلك

ليسرد سفر فؤاد إلى مدينة سطيف ولقاؤه بأمل  1898ينتقل بنا السارد مباشرة إلى سنة 
فؤاد لجالل  إخباربعد  األمورأين تأزمت  1888لمرتين، وفي تصاعد للزمن يصل إلى سنة 

له بالمرصاد مع والده، وأفصح عن رغبته بالزواج منها ألمه فوقفت أخو أمل بعالقتهما 
ر فؤاد على مغادرة الجزائر بعد انقطاع ا أدى إلى فراقهما. األمر الذي أجبمممور فتعقدت األ

نقاذ حبه فقرر الرحيل بعيدا ألن ال شيء يدعو للعيش هنا فغادر الجزائر أوراق األمل في إ
سنة ليرجع إلى حاضره ليبدأ رحلة ألم وعذاب  12اشرة قرابة . فيقفز مب1881باتجاه لندن 

 .2885بعد معرفته برسالة الوداع ألمل 
                                                           

 .1، ص الرواية( 1)
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تتابع تسير في خط مستقيم ويقطعها القليل من لخضع أغلبها ليبعاد الزمن هنا إن أ
إن المالحظ على الصيرورة الزمنية بين  -في خط سير الزمن السردي لألحداث -التكسر  
خط سير الزمن –أنها أخذت مجراها الطبيعي في السرد، ومرد هذا إلى  1881حتى  1891

يسير في خط مستقيم ليصبح سيرا تصاعديا في نهاية األمر، وهذا إن  -الطبيعي لألحداث
دل على شيء إنما يدل على أن الزمن هنا زمن تاريخي تختص به الروايات التقليدية، فإذا 

يسير في خط مستقيم، فهو زمان تاريخي يمضي قدما  "كان الزمان في الروايات التقليدية
بداية ووسط ونهاية، مثل حياة  نحو األمام، ويتبع خطوات قص منطقية وثابتة، لها

 .(1)نسان"اإل

ما ومن هنا يتضح لنا أن صيرورة الزمن في الرواية إنما هي صيرورة تقليدية وهذا 
ة الزمن أو سيرورة الزمن السردي والطبيعي لألحداث بينته المنحنيات، حيث جاءت بني

هنا قد اقتفى أثر السابقين الذين تأثر بهم  الكاتبتقليدية في أغلبها األعم ويمكن القول أن 
نها تقليدية لخضوعها أفجاءت قصته لها بداية ووسط ونهاية وبهذا التركيب يحكم عليها ب

 لمبدأ التتابع والتسلسل المنطقي.

الزمن الطبيعي على الرواية ، فالمسار الزمني فيها كان مسارا زمنيا تتابعيا.  لقد سيطر 
ة ت، واالنتقالية البطيئة، والمتوقفبحيث كان واضحا جلي المعالم، تتخلله القليل من التقطعا

والسريعة....التي وظفها من خالل مجموعة من التقنيات السردية ونورد بعضها ممثال في 
 اآلتي: لالجدو 

 

 

                                                           

 17/13/4133ايمز، ية الزمن الروائي، منتديات ستار تصالح ولعة، إشكال( 1)
23:00H-26/03/2016-www.startimes.com/?t=26742335 
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  المفارقات السردية-1
 الصفحة االسترجاع -أ

 9 تذكر أنها خواطر كتبها يوما عن فتاة تدعى "أمل"
ضاق صدره وانشغل باله وهو يتذكر ما رّددته والدته عند عودته إلى 

 البيت...
21 

 19 يعود بذاكرته لحظات إلى الوراء، فيتذكر شقيقة صاحبه....
 185 مثل هذا اليوم قبل سنة، طرق الغرام باب قلبه ففتح له... ففي

ليالي فصل الشتاء قبل سنتين عندما  إحدىفذكر فؤاد خاله بما حدث في 
 بات الخال عند أخته في العاصمة )...( فخلدا إلى النوم..."

121 

عالج  زيذكر فؤاد أن أمه حثته في يوم من األيام على الذهاب إلى مرك
 مجاني بالحراش...

148 

يذكر فؤاد أيضا أن أحد أخواله رحل إلى الصحراء يوما طلبا لبول الناقة 
 .دواء

158 

 111 شد حزنه وهو يتذكر أول مرة وقع عليها بصره من خلف باب غرفتهأما 
 111 يستعيد ذكرى اللقاء في محل خاله...

 111 يتذكر وعودها له بالتجلد....
  االستشراف-ب

يضع إشارة على تاريخ ذلك اليوم، يداخله إحساس أنه سيكون لذلك اليوم 
 مكان ووقع في سجل تاريخه الشخصي.

14 

شعر )...( أنه مقبل على سلوك طريق صعبة المسالك، وخوض أصعب 
 المعارك....

21 

 111 يشعر أنها قد تكون آخر مرة يسطع فيها نور الشمس في حياته
  المدة )الديمومة(-2

 الصفحة الحذف -أ
 58 ها قد مّر كثير من الوقت ولم يبلغه منها شيء...
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بعد مرور حوالي أسبوعين على إرسال الخطاب أخذ فؤاد يتردد على دار 
 البريد...

83 

 113 وتمضي األسابيع والشهور ويخبو بريق األمل في إنقاذ سفينة حبه
  المشهد-ب

ال افهم لم أنا منبهر بك وبالزميلين )...(  ! أنت اآلن متمكنة من هذه اللغة
 ! اخترتم اللغة العربية بين كل لغات الدنيا

94 

فضلتها القتناعي الراسخ بأهميتها. يكفي أن نقول إنها كانت فيما مضى 
 لغة حضارة )...( استفاد منها الغرب للخروج من غياهب العصور الوسطى

94 

 94 دولة 38إنها واسعة االنتشار ]...[، فهي تستعمل في ماال يقل عن 
  الوقفة-ج

يستفيق بكرة على وقع قطرات المطر وهي تقرع زجاج نافذته بال هوادة ، 
زخات مطر هي األولى بعد أشهر طويلة من الجفاف بدأت تتساقط في 

ركة تزيح ساعة متأخرة من الليل وما زالت تنهمر من غير توقف زخات مبا
الغبار من أجواء المدينة ]...[ ويلوح البرق في سماء المدينة المكفهرة، فتلوح 

 مع وميضه بين الغيوم الكثيفة..."

66 

فيها وقفة خلف منظر طبيعي خالب، يتخلله نهر رقراق يمتزج لونه  بدت
ولون عينيها األزرق الساطع البراق، وارتسمت على شفتيها ابتسامة هادئة 
ساحرة تعلوها نظرة بريئة، صافية صفاء السماء الزرقاء]...[ بدت وكأنها 

 عروس النهار المشرقة

61 

من التقنيات السردية، حيث حاول عبر  ن مولود بن زادي وظف العديدأإذن، نالحظ 
يكتسي طابع  -إن صح التعبير–نقلنا عبر خط زمني مرتب في أغلبههذه الرواية أن ي

المنطق من خالل الزمن السردي لألحداث والزمن الطبيعي لألحداث. فالكاتب من خالل 
يات كما استبطان ذاتي ترجم حروف القصة وتبنى صورة الزمن الذي عاشه، عبر آليات وتقن

 ذكرنا.
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 المكان: -1

 كيف رسم مولود بن زادي المكان في روايته ، وماهي حدود هذا المكان؟

، عإن المكان هو الفضاء الطبيعي الذي تعيش فيه الشخصيات، وتتحرك فيه في الواق
وهذا ينطبق على الشخصيات الروائية في السرد الروائي ، فهي تعيش في هذه األمكنة التي 

 ويصورها لتكون فضاء لتحركها.بينها الكاتب ي

فلفظة "المكان" لغويا مأخوذة من جذر "كون" من الكون، كما نجده أيضا مأخوذ من 
جذر "مكن" فقال: "والمكان الموضع، والجمع أمكنة. وأماكن جمع الجمع والعرب تقول مكانك 

ذا ، إ(1)و موضع منه"على أنه مصدر من كان أ وقم مكانك واقعد مقعدك، فقد دل هذا
 فالمكان في معناه اللغوي نعني به الموضع.

ويعرف المكان في المعنى االصطالحي على أنه "العمود الفقري الذي يربط أجزاء 
حداث الروائية في العمق، والمكان يلد ية بعضها البعض، وهو الذي يسم األشخاص واألالروا

رواية، فهو لالذي يحمل أوراق ا ، إذا المكان هو الساق(2)السرد قبل أن تلده األحداث الروائية"
لبنة أساسية ومن أهم الركائز األولية التي تمنح النص وجوده وروحه، وهذا ما يدل على أن 
المكان له أهمية كبيرة في الرواية، ويؤدي غيابه إلى غياب العمل الروائي ألنه المجال الذي 

 ها.د الشخصيات ويقوم بتحريك نمو األحداث فهو الحاضن الجامع للي

حكائي يعتبر من العناصر الجمالية التي تحمل  زإن توظيف المكان في أي منج
لما يحمله في ثناياه من مالمح ... و من أوضاع اجتماعية هتصورات داللية، وذلك لما يعكس

ألنه الوعاء الذي ،متفردا ومتميزا  إبداعياالمنجر عمال  ذاذاتية ولمسات إبداعية تجعل من ه
 .باعتباره مكونا سرديا هامايشمل كل العناصر 

وقد تعددت المفاهيم والتعريفات وآراء النقاد حول مصطلح )الفضاء( فهناك من يعتبره 
 همكانا، وهناك من يعتبره حيزا، وبغض النظر عن تلك الفروقات التي حددها النقاد بين هذ

                                                           

 .232ص  ،3111، 3، دار صادر، بيروت، لبنان، ط31م   ،لسان العربابن منظور، ( 1)

 .5،ص3121، 3، آفاق عربية، بغداد، ط الشؤون الثقافية العامةالية المكان في النص األدبي،دار ياسين النصير، إشك( 2)
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لح في هذا البحث مصطاستخدمنا  فقدالمصطلحات التي تشترك حينا وتختلف حينا ، 
 )الفضاء( بمعنى المكان.

وقد وضعوا له تقسيمات تناولها الباحثون والنقاد بالتنظير،  وأنواعاإن للفضاء تصنيفات 
الفضاء أنواع هي:  أربعة" الذي صنفها إلى حميد لحميدانيعديدة ونحن نختار منها تقسيم "

وسيكون الفضاء  .الجغرافي، الفضاء الداللي، الفضاء النصي، الفضاء كمنظور أو كرؤية
الجغرافي األقرب لدراسة جغرافية هذه الرواية فهو كما يسميه "حميد لحميداني" الفضاء 

تي تؤطر ل، فالفضاء الجغرافي مجاله دراسة األماكن ا(1)كمعادل للمكان أو الحيز المكاني...
مكانيا لألحداث  ااألحداث وفيها تتحرك الشخصيات ، فكل نص سردي يحوي تأطير 

العين  معنى "يكتسي بعدا تشكيليا يجعليات ، فيكون الفضاء المكاني بهذا الوالشخص
القصصية تستجيب له دون عناء كبير ]...[ وبهذا المعنى يتحول المكان إلى بعد جمالي لما 

مكانية الغوص في أعماق البنية الخفية والمتخفية في أحشاء النص وأجوائه إيمنحه من 
تي تساهم في بناء ل. فالمكان يعتبر من العناصر الجوهرية ا(2)ورصد تفاعالته وتناقضاته"
 خرى تفقد نشاطها وفعاليتها.إن العناصر األالنص القصصي وبغيابه ف

من هذا المنطلق جاءت جغرافية البحث في الفضاء المكاني في رواية "رياح القدر" 
هذه المقاربة اعتمد عليها غلقة ، و نة الموفق مستويين األول األمكنة المفتوحة ، والثاني األمك

أغلب الباحثين في وصف األماكن فصنفوها إلى أماكن مفتوحة تنفتح وتتخطى القيود ناشدة 
التحرر، وأخرى مغلقة تتحدد بأبعاد معلومة وأحياز ظاهرة فتكون بهذا جدلية المفتوح 

 لبه.تعد في أغاية يتوالمغلق، يمكن القول أن المكان الذي نحن بصدد دراسته في الرو 

وبعد تقسيم األفضية المكانية إلى مفتوحة ومغلقة، يمكن رصد أهمها في الرواية من 
 :خالل حصر األماكن التي كانت مركز األحداث وهي على النحو اآلتي

                                                           

، 3113، 3العربي، بيروت، طينظر: حميد لحميداني، بنية النص السردي )من منظور النقد األدبي(، المركز الثقافي ( 1)
 .14، 52، 51ص 

 .31،ص  94111341أمانة عمان الكبرى،ع، "، مجلة عمانالمكان في العمل الفنيأحمد زنيبر:"( 2)
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وهي "الحيز المكاني الخارجي الذي ال تحده حدود ضيقة، يشكل  األماكن المفتوحة:/ أ
، فالمكان المفتوح يجعل (1)فضاء رحبا وغالبا ما يكون لوحة طبيعية في الهواء الطلق"

ذاتها، والمكان المفتوح هو ذلك الحيز ل معه، وتعبر عن تجاربها مدركة لالشخصية تتفاع
ث روائية متنوعة تنشأ عند تردد الشخصية المكاني الحاضن لمختلف نوعيات البشر وأحدا

 على أماكن عامة يرتادها أي واحد.

إن مدينة الجزائر العاصمة هي المكان الحاضن لألحداث التي دارت فيها، فتفرعت 
 عتبارها المكان الذي تعيش فيه كلمدنها وضواحيها مشكلة نسي  أحداث الرواية با

ا هو موجود فيها، هذه المدينة تها.... وكل ماعها وجامئعها وأحياالشخصيات ببيوتها وشوار 
وطنه األم الذي مهما تغرب عنه  وألنهاالتي يعشقها الكاتب ألنها احتضنت قصة حبه الخالد 

وألن هذه المدينة استقطبت جل أحداث القصة  .يبقى مشدودا له يكن له من الحب الكثير
ا حاملة وضواحيها وشوارعها بواقعيتهماكنها التي وقعت فيها، راح الكاتب ينفتح على أ

 أسماءها الجغرافية الحقيقية.

 الشوارع واألحياء: -1

نية البارزة فيها، تنفتح ا"يعد الشارع جزءا ال يتجزأ من المدينة ، وأحد العالمات المك
عليه األبواب وتتحرك من خالله الشخصيات)...( والشوارع ]واألحياء[ أماكن مفتوحة، 

 وألهمية ،(2) ..."ة في التنقل وسعة االطالع المجتمع، وتمنحهم كامل الحريتستقبل كل فئات 
الشارع في العمل الروائي، عمد الكاتب إلى وصف هذه األمكنة والشوارع واألحياء كما 

مسترجعا إياها من مخزون ذاكرته، فراح يرسمها بطبيعتها  -عدسته البصرية–رصدتها 
 حقيقية جغرافيا.وورودها في الواقع المكاني بأسماء 

                                                           

( أوريدة عبود، المكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية )دراسة بنيوية لنفوس ثائرة(، دار األمل للطباعة والنشر 1)
 .38والتوزيع،)د.ب(،)د.ط( ، ص 

هنية جوادي، صورة المكان وداللته في روايات واسيني األعرج، رسالة دكتوراه، تخصص أدب جزائري، إشراف.د صالح ( 2)
 .111، ص 2812/2813 -بسكرة –مفقودة جامعة محمد خيضر 
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ورد الحديث عن شوارع وأحياء )الحراش( في بعض المقاطع السردية، يمكن أن نمثل 
النشاط والحياة في األحياء  ةلها بقول السارد: "... وكأن لهب الشمس الشديد قد أحنى شعل

المحيطة بالمدينة، فبدت مستغرقة ]...[ كأنها شوارع مهجورة غادر أهلها الديار )...( 
، فالمعروف أن ضواحي المدينة ال تع  بالحركة (1)ون يخيم على ضواحي المدينة"السك

ألثر الجو الحار على األحياء والنفوس من  ، وماالدائمة والصاخبة على عكس وسط المدينة
في البيت لتجنب الجو الخانق المنعكس على نفسيتهم.  كسل وعدم نشاط ويتوارى الكل ويقبع

لجو الحار إال أن الحركة ال تقل بها كونها نبض المدينة فإن "وسطها إذا فوسط المدينة رغم ا
 .(2)تز صخبا وضوضاء"والنشاط ويه كان يع  بالحركة

بين تلك الفروقات االجتماعية يفي وصف أحياء وشوارع المدينة وذلك ل ويستمر السارد
ية بالشع حياءقا يشقه بين بعض األمتجلية في األماكن والشخصيات، فها هو يصف طريال

متحدثا عن بطل الرواية : "كان طريقا مختصرة عبر حي  ،يقول الساردفي ضواحي الحراش 
قصديري مجاور، تتراكم في ممراته المتشعبة الضيقة أوساخ ونفايات وتغمرها سيول قذرة، 
وتتصاعد من أكواخه المتراصة العشوائية أبخرة وروائح كريهة. كان يشاهد في أرجائه أبشع 

، إن هذا المشهد المكاني (3)خلف والشقاء والذل ]...[ في أزقته الضيقة المظلمة..."صور الت
يصف حالة أحد الطرقات في األحياء الشعبية، وما هو معلوم أن البيوت القصديرية عرفت 

والفقر، وما تعانيه مثل  تلك المنطقة بشكل كبير وما وصفه ها هنا إال ليجسد داللة البؤسب
ليتأتى له بعد ذلك المكان الراقي الذي يمثل  ،خناق وضيق وقذارة تعمه مكنة منهاته األ

ة" وهو "حي راق مجاور ألحياء يعصرا متحضرا شيدته مختلف المباني فكان حي "ديار العاف
شعبية بائسة في ضواحي الحراش )...( واسع األرجاء في منتهى األناقة والثراء ]وفيه يسكن 

 .(4)صديقه توفيق الثري[..."

                                                           

 .32، 37ص  الرواية،( 1)

 .32، ص الرواية( 2)

 .15، ص  الرواية (3)

 .15،  ص الرواية (4)
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ير الكاتب لتلك األحياء إال ليبين لنا مدى واقعية الفروق االجتماعية التي و وما تص
 راش، وحي ديار العافية، فرق شاسع؛تسود المجتمع الجزائري العاصمي، بين ضواحي الح

يملؤها التخلف والروائح القذرة، في حين يقابله عصر  تجد حياة بؤس وشقاء ومنازل قصديرية
منازل أنيقة يعمها الهدوء ورغد العيش فشتان بين هذا وذاك، فهاهو )حي الرقي والثراء بين 

باش جراح( "القريب الذي تنتشر فيه المرافق العامة والمحالت التجارية وتدب في أرجائه 
ومزي  البشر . فعلى اتساع الجزائر العاصمة واختالف طبقاتها االجتماعية (1)الحركة والحياة"

ها وتتلون بمظاهر الحياة بين الرقي ءوضواحيها وتتسم أحيا لذي يسكنها تتعدد مدنهاا
 -باش جراححي –والحضارة والظلم والتخلف والفقر والشقاء باختالف طبقاتها، فهذا الحي 

ش با حي تأكيد على مظاهر التقدم به "...بلغااليحوي على قاعات شاي حضارية مما يزيد 
في ركن هادئ ]فشاهد[ ثالث فتيات يرتدين حدى قاعات الشاي األنيقة فجلسا جراح فقصدا إ

على تقدم الناس  ل. فهذه مشاهد تد(2)قصيرا..." اسراويل من نوع جين وواحدة ترتدي فستان
بوعي من الكاتب إلدراكه بواقعه  افي ذاك الحي. فهذا الفضاء المكاني إنما جاء وصف

االجتماعي ومدلوالته المختلفة المؤثرة على تفكير الشخصية ، فهذه خالته ربيحة التي تقطن 
بمنطقة )مفتاح( في ضواحي العاصمة في أحد أحيائها الشعبية الفقيرة فما يميزها "هذه 

أشكالها المتواضعة  المنازل الفوضوية التي بني أكثرها بناء عشوائيا غير مكتمل ، تعبر
قاء أصحابها ، تتخللها]...[ فيالت من الطراز الرفيع تشهد على ثراء والبائسة عن ش

الغنى والفقر/ / لثنائية  ا. امتداد(3)ممتلكيها، في محيط بات يميزه التناقض وعدم التوازن"
دحة تتشكل مالمح االتجاه الواقعي الراصد لحركية المجتمع والطبقات االجتماعية الكا

معاناة بعض الناس  إلبرازوالبورجوازية ، يحاول الكاتب بوعيه استنطاق هذا الواقع وتوظيفه 
 وتفشي تلك المظاهر االجتماعية.

 

 
                                                           

 .15، ص  الرواية (1)

 .17، 11،  صالرواية( 2)

 .41،  صالرواية( 3)
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 :قطارلمحطة الحافالت /ا  -2

ونحن بصدد عرض األماكن المفتوحة وما من شأنها أن تخلق حيزا لتفاعل األحداث 
من شأنه تصوير والشخصيات ، نجد أن الروائي في رسمه لبعض هذه األمكنة وصفيا؛ 

 الت تنم عن بواطن الذات والفكر للشخصية.الواقع، وشحنه بدال

محطة الحافالت تغص بالجماهير من رجال ونساء وشيوخ وأطفال. منهم من  "فهاهي
عصفت تاجرا متجوال،كان من جملة هؤالء التجار الكثير من األطفال ]...[ كان مسافرا ]أو[ 

بهم شقاوة الحياة بعيدا عن الدراسة، وحملتهم على طلب العمل ]...[ بحثوا عن عمل في 
كان مصيرهم الكدح في  التجارة،الكثير منهن  ، امتهن..[ارع هذه المدينة المزدحمة ].شو 

ى فؤاد أاألسواق وعلى أرصفة الشوارع ]...[ يعرضون على المارة أطعمة خفيفة ]...[ ر 
بعضهم يروج لسلعته وهو يرتدي ثيابا بالية ]...[ كلهم يشتركون في الشقاء والحرمان 

. فالمحطة هي همزة وصل بين عدة (1)كسب القوت والصراع الدائم من أجل البقاء"لوالحاجة 
أماكن لسير األحداث في الرواية؛ لكن هنا جاءت عدسة مصورة من شأنها تقريب الصورة 

ن جاء هذا المشهد إال ليزيد من نواست طاقها للقارئ دون أن يبذل هو جهدا في استنطاقها. وا 
أثاره الكاتب هنا  واقعية األمور، فالمحطة أصبحت سوقا مفتوحة لكل من هب ودب ولعل ما

اء وحرمان ا عن الدراسة ألسباب الحياة من شقهو شريحة األطفال من المجتمع ، هؤالء عزفو 
واحتياج اضطر أغلبهم للعمل في الشوارع وأرصفتها والمحطات... فعلى اختالف الباعة فهم 

لمجتمع جميعا يلتقون في نقطة المعاناة واالحتياج من أجل االستمرار. وهي مظاهر عرفها ا
في محطة القطار أثناء  لمختلفة. ونفس المنظر يصفه الساردالجزائري في فتراته الزمنية ا

سفر فؤاد إلى عاصمة الهضاب )سطيف( "كان بعض هؤالء الباعة يرتدي أثوابا بالية ]...[ 
والجميع يشترك في البؤس والشقاء ]يحملون صناديق وقفف وأكياس[ يتنازعون لبيع ما لديهم 

 .(2)فرين عبر أبواب عربات القطار في صخب وضوضاء"للمسا

 

                                                           

 .32، ص  الرواية (1)

 .332،  ص الرواية (2)
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 الجامعة / معهد الترجمة:-3

فهي مكان يكمل فيه الطلبة دراستهم بعد المرحلة  ؛جاء هذا المكان بمدلوله األصلي
وفيها يحصلون العلم ويتحصلون على شهادة تخولهم للعمل، فهي تستقطب العديد  الثانوية،

 دتجمعهم سمة طلب العلم ، ففؤاد أحمن الطالب ومن مختلف األجناس والثقافات...، 
الذين التحقوا بمعهد الترجمة وفيه تعرف على العديد من الطلبة منهم أبناء وطنه من  الطالب

قدموا من جمهورية بوروندي، وباختالف الطلبة في أصولهم مدن مجاورة، ومنهم أفارقة 
وأجناسهم وأعمارهم كذلك يختلفون على مستويات معيشتهم، فمنهم الطالب األثرياء ومنهم 

الفقراء، فحتى في الجامعة تتباين وتتفاوت الطبقات  متوسطي الحالة االجتماعية ومنهم
ية بين الطالب "فكان من هؤالء البؤساء االجتماعية وهنا أيضا يصف السارد الفوارق الطبق

فدخل عائلته ضعيف لكنها تقدم له ما تستطيع من أجل أن يكمل الزميل عبد المنصف ]
أني أدرس على حساب قوت أسرتي البد أن أجد عمال ]...[ أعيل نفسي  أشعر [تعليمه

حدى إ من . أيضا نجد من بين هؤالء المساكين "الزميل فريد(1)وأخفف الحمل على أسرتي"
ي شوارع العاصمة لم يتعود على بته منه وتاه فيقرى والية أم البواقي]...[ ]سرقت حق

 . وغيرها من العينات.(2)جواء[..."األ

الجامعة وكثرة الطالب وتعدد اللهجات بين الطالب تنفتح الجامعة من  ةوفي زحم
خالل شخصيات الرواية على عدة أماكن كبعض الطالب الذين ولدوا بفرنسا وحمل جيناتها 

الوطن ستعمار بأبناء الفها الالوراثية وأتوا بها إلى الجزائر، وتأثير الثقافة الفرنسي التي خ
ا، فأضحت همزة وصل بين األبناء ويتخاطب بها الناس، مما فاعتنقها بعضهم فتفاعل معه

مر الواقع كون هذا األمازيغي يجعل فؤاد أمام ية اللغة بالجزائر فهذا مختار األأثار قض
مازيغية فيجعل مختار الفرنسية لغة وسيطة بينهما، وهذا البورندي )جون ن األقاألخير ال يت

 .(3)عربية من أبنائهابيار( المعتنق للعربية ويصطدم بواقع ال

                                                           

 .11، 51، ص  الرواية (1)

 .11913، ص  الرواية (2)

 .15، 12، 11، 14، ص  الرواية (3)
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مكانية تعزله عن مثل غالبا الحيز الذي يحوي حدودا وهي التي "ت األماكن المغلقة: ب/
. بمعنى هذا أن (1)محيطه أضيق بكثير بالنسبة للمكان المفتوح" الخارجي، ويكونالعالم 

صعبة  "فقد تكون األماكن الضيقة مرفوضة ألنها.المكان المغلق يختلف عن المكان المفتوح 
نسان بعيدا عن لجأ والحماية التي يأوي إليها اإلالولوج، وقد تكون مطلوبة ألنها تمثل الم

 .(2)صخب الحياة"

فنجد أماكن ضيقة تفرض الحصار على الشخصية ، ونجد أماكن ضيقة تلجأ إليها 
 الشخصية تنشد فيها الحماية أو الراحة بعيدا عن هرج الحياة.

نسان من صروف الحياة وفيه يجد المنيع الذي يحمي اإللحصن هو ا المنزل: -
 راحته وهنا نجد العديد من المنازل نذكر أهمها:

هو المكان الذي يعيش فيه فؤاد في بالد الغربة، التي احتضنته  منزل فؤاد بلندن: -1
لما غادر بالده الجزائر، إنما صورة المكان جاءت منحصرة في غرفة فؤاد، حيث يبدو أنه 

يام الماضي، "فتراه يتطلع دوما في سكون بيته إلى فيها وحيدا منكسر القلب من أ يعيش
. فكانت أخته مالذا لوحدته والسكون (3) .."ة.حيستأنس بروحها المر  اتصاالتها ]أي أخته[

الذي يعم بيته ، فصاغ من الحاسوب رفيقا له طوال هذه الفترة فـ "حاسوبه الذي صار مع مّر 
. ومالمح منزله ها هنا غير واضحة (4) له، يجالسه فيستأنس بصحبته..." الزمن أفضل رفيق

الحاضن والسكون والوحدة داخل هذا  والتيه كفاية سوى بعض اإلشارات الدالة على الضيق
ندن سيمنحه الراحة ويشفى لمان وهو الذي كان يظن أن هذا المنزل في المعروف بالراحة واأل

 أن ينساه.من مرض الماضي الذي كان يأمل 

لفه فؤاد وعاش وكبر فيه حتى صار أ: هو المكان الذي منزل عائلة فؤاد بالجزائر -2
شابا وفيه كانت أجمل لحظاته وذكرياته ال تزال تنشده ، كيف ال وفيه أهله، وفيه وقع في 

                                                           

 27،ص  أوريدة عبود: المكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية (1)

 27المرجع نفسه ،ص  (2)

 .2، ص  الرواية (3)

 .2ص  الرواية (4)
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الحب ألول مرة من أول نظرة، فبيت العائلة كان متواضعا يحوي ست غرف صغيرة 
. فاألم ترعى شؤون البيت وأفراده واألب (1)يقبع على بستان صغيريتوسطها حوش واسع 

ى نوال تخفف هذا العبء كونها ر يعمل بأجر بخس ال يكفي األسرة، لكن البنت الكب
أستاذة في االبتدائية، وهذا من مظاهر التعاون األسري والتآزر والمساعدة بين أفراد 

د أحب إلى على البنات ، لذا كان فؤاالبيت، لكن في مجتمعنا الجزائري يؤثر األطفال 
كونه الولد المحب  اآلخرينبغرفة لوحده دون  . فحظي(2)خواتوالديه دون اإلخوة واأل

ه المساحة ذوالمثقف والمتعلم فأخذت هذه الغرفة مكانا لمجريات أحداثه حيث كانت ه
ذكرياته  الضيقة متنفسا له من أحداث يومه وبعيدا عن أفراد أسرته، فيها يمارس طقوس

كانا لدراسته ، وراحته ويعلن حبه للفتاة داخل ذاته يحدث نفسه وفكره، فكانت غرفته م
. فيحلم ويتذكر، (3)من وعالمه الخاص بعيدا عن ضوضاء الحياة والخارجومخدعه اآل

، لكنها لم تعد آمنة كفاية ةه السري ألسراره العاطفية خاصويتأمل ، هي مخبأ يتشاءم
يضع فيها رسائله وال بيته أيضا، كون أسرته ال تقبل بمثل هذه المراسلة بين شاب وفتاة ل

م بعين رقيبة وقلب يلهيه عن مستقبله ونجاحه فتجد األوهي تذود لحمايته من كل خطر 
 يخبرها بأن هناك شيء.

إن توظيف المكان في الرواية بأنواعه، جاء في أغلبه ذا طابع وصفي لواقع اجتماعي، 
المجتمع بالكاتب إلى هذا ، فدفعت ظروف ومشاهد لسارد بحركة ذاك الواقع يرتبط بوعي ا

والشخصيات في ،واألمكنة بنوعيها صنعت حيزا لألحداث  واقعيالنه  التصوير أو انتهاج 
 .إطار التفاعل ورسم مكان الرواية

 الشخصية:-3

و المكون البؤرة األساسية أهي بمثابة تعد الشخصية من أهم عناصر البنية السردية ، ف
المركزي الذي يرتكز عليه العمل السردي، وهي عموده الفقري فال تخلو أي رواية من مكون 

                                                           

 .35، 31، 33، ص  الروايةينظر: (1)

 .31، 35، ص  الروايةينظر: (2)

 .312، 71، 55، 52، 12، 41، 47 ،41الرواية ، ص ينظر: (3)
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. في (1)ساس أنها كائن حي له وجود فيزيقي"سواء أكانت عربية أم غربية "على أ الشخصية
الرواية التقليدية فتوصف مالمح الشخصية )فيزيولوجيا، وسيكولوجيا...( فلقد "كانت هي كل 

يمكن أن نتصور رواية دون طغيان شخصية مثيرة يقحمها الروائي  شيء فيها، بحيث ال
فيها؛ إذ ال يضطرم الصراع العنيف إال بوجود شخصية، أو شخصيات تتصارع فيما بينها، 

ي كثيرا من الروائيين يركزون كل عبقريتهم دي، من أجل كل ذلك نلفالعمل السر  داخل
 .(2)وذكائهم على رسم مالمح الشخصية"

م يفتأوا لجدد كما يسميهم النقاد، إذ أنهم "لقد تغير مفهوم الشخصية بمجيء الروائيين ال
 ،(3)والتقليص من دورها عبر النص الروائي" ،ينادون بضرورة التضئيل من شأن الشخصية

تجسيدها  ىحبريا أو ورقيا، وتعدت هذا إل اوهكذا ظهرت الشخصية بثوب جديد اعتبرت مكون
 بحروف، وضمائر ، ورموز...

وتعددت آراء النقاد حول مفهوم الشخصية ، واختلفت الدراسات في تناولها بين التقليدية 
والنظرة الجديدة لها، مفهوم الشخصية لفبين النظرة التقليدية ،والحديثة ونالت اهتماما كبيرا 

تع  رواية "رياح القدر" بشخصيات عديدة لكنها ليست كلها بنفس األهمية إذ تتفاوت في 
نسبة صياغتها لألحداث، وال دخل لدرجة حضورها في ذلك، فهذا ال يعد مقياسا كافيا دائما، 

كون ظهورها في النص مهما كان قليال ي فقد نجد شخصية ما درجة حضورها تقل، لكن
دينامية النص ، من هذا المنطلق وعلى هذا األساس نبدأ بجرد الشخصيات وفق مقياس 

 أثرها وفاعليتها.

 الشخصيات الرئيسية: -أ

وهو البطل؛ فحضور هذه الشخصية كثير على مدار صفحات الرواية، كونه  فؤاد:
متن لتلون بهما ا خالص مالمحه من خالل النسقين اللذينصاحب القصة، إذ يمكن است

حكائي، الرومنطيقي والمثالي فكان ذلك الفتى الشاب العاشق الولهان؛ البائس، المعذب، ال
                                                           

 .71عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، ص ( 1)

 .71، ص  المرجع نفسه (2)

 .77، ص المرجع نفسه( 3)
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من أم ألمانية  قة حب بريئة بفتاة الحساس، الشقي على حد تعبير السارد؛ حيث جمعته عال
 جزائرية، فنجده محبا رومنسيا يبادلها المشاعر. لوأب جزائري أي لها أصو 

 أفكارامتبنيا  االعقل الراجح المتزن، رغم كونه شابا فتيونجده ذلك البطل المثالي ذو 
مات اكتسبها من مشواره الدراسي ، فكان مدافعا عن الثوابت الوطنية والقيم لومنتهجا مس

مضطلعا  ،من نحو، ومواجها لمظالم ومفاسد متفشية في المجتمع من نحو آخر اإلنسانية
ق البطل الذي يتحدى العوائق في سبيل تحقيمتجها اتجاها واقعيا فرسمه السارد بصورة و 

 دون ذلك، إلى جانب أمه التي منعت حصول ذلك. حلمه، لكن الظروف والقدر يحوالن

ة "المسرودة" في شخصية فؤاد وبمقارنتها بالسيرة الذاتية للكاتب ر إن المتتبع لهذه السي
معها وهذا ما ظهر عايشها الكاتب وتفاعل قد مولود بن زادي؛ فإننا نجد أن هذه القصة 

بداعه هذا ترجمان وجداني ذاتي اتسم ي العديد من محطات الرواية، وأن إبشكل جلي ف
 دبالنزعة الواقعية االجتماعية حيث ظل فؤاد يتقمص شخصية السارد مولود بن زادي فق

ته اى سياق كتابلع بإسهاب جفي طيات الرواية معطيات كثيرة من حياته، إذ نجده عر  تجاء
الة المغرورة" فاستمر في الوصف تفاصيلها من محاولته األولى "الغز األدبية بكل  عيةاإلبدا

مة كان القارئ مما زاد من اتساع وضوح الشخصية )فؤاد( واتصالها بالكاتب، ومن ث
و رصد سيرة الكاتب )الذاتية والتاريخية( دون ولوج الكاتب إلى باستطاعته الولوج أ

وامتزاجا طموح الكاتب ذاته متماهيا مع شخصية فؤاد وهذا التصريحات بذلك، فجاء لزاما 
 منحى الرومانسية التي تعلي من قيمة الفرد.

رية( الفتاة التي أعجب بها فؤاد هي الفتاة ذات األصول األلمانية العربية )الجزائ :أمل
بليغة من مظهر خارجي إلى  بأوصافألول مرة لشدة جمالها وحسنها الفاتن، وصفها السارد 

الفتاة كانت ضحية لحبها البريء،  هإحساس داخلي، بادلت فؤاد الحب، وتبادال الرسائل هذ
 وأفكار المجتمع وعائلتها الصارمة، ظلت متشبثة بحبها آلخر لحظة حتى قال القدر كلمته.

ليها فؤاد أم فؤاد )خديجة( ربة البيت، المسؤولة والحامية عنه، أعز أوالدها إ األم:
المتعلم الذكي المثقف، أملها وفخرها، هنا جسدها السارد في شخصية األم الصارمة والخائفة 

قة ابنها بتلك لم تبارك عالعلى ولدها، وهي التي ترعى مصالحه وتعرف أين الصح والغلط، 
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 بإخفائهات العالقة هالفتاة ، فأخذت بنصح ابنها وتنويهه عن األمر، إلى أن تدخلت وأن
 سنوات طوال.ها أمل لفؤاد، فحدث أن تفارقا وللرسالة التي بعثتل

متعلمة، هي التي رسمها السارد هنا بصورة المساعدة الغير )ربيحة( المرأة  الخالة:
فظ ويتقيد بالتقاليد واألعراف، إال أنها شجعت ابن حاوالمساندة لفؤاد، كونها من مجتمع م
أو حلقة وصل بين فؤاد وأمل، وهي المرأة التي  همزةأختها وساعدته للظفر بحبه، فكانت 

 .، وكانت متفهمة ألمر فؤادأشارت إليه بإخبار أخو أمل لعل األمر يتضح وتحل المشكلة

 الشخصيات الثانوية:-ب

لفؤاد، أخت فؤاد الصغرى، حيث أقحمها السارد لبرهة في إيصال الرسالة  األخت حنان:
،وقد ساعدت على تصاعد مجريات الرسالة وأخفتهان أمه أخذت ومرة أخرى إلبالغه بأ

 .األحداث

فؤاد، ابن العائلة الثرية، يسكن في حي "ديار العافية" ساعد فؤاد  قديهو ص توفيق:
لمدة وجيزة حيث كانت الرسائل التي تبعثها أمل لفؤاد تصل إلى بيت توفيق. كان مكانا آمنا 
بالنسبة لفؤاد عن بيت أهله الذين يترصدون للرسائل، إال أن انتهكت حرمة رسائل فؤاد في 

ف له فؤاد وقد عرف أن هؤالء ال يستحقون الثقة وال أن ،وهو ما تأسمنزل صديقه توفيق
يأتمنهم أحد على شيء ما فهذه هي أخالق األثرياء ، ومحاولة إقتحام األمور الشخصية لمن 

 .هم أقل شأنا منهم

ره صديق من المعهد لفؤاد، هو طالب متعلم مثقف لكن دوره هنا كان ثانويا أظه عزيز:
 سائل السريعة في البريد.ر الخالل إخباره بخدمة  السارد من

أخت فؤاد الكبرى، األستاذة المتعلمة لم نلمحها إال في البداية قليال ، ثم  :نوال األخت
حيث كشفت  ظهرت في النهاية، لتكشف الحقيقة لفؤاد وتخبره برسالة أمل التي أخفتها أمها

تالتها السر لتعصف بفؤاد عواصف وعواطف مختلطة، أين أدرك أن حبه كان ضحية اغ
 .أيدي البشر وكتبتها دموع القدر
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وبين  ،إذن، فالروائي هنا استخدم شخصياته استخداما متواتر الديناميكية والسكون
غرار ما عرفناه عند الروائيين اآلخرين على سبيل المثال هذه التقنية على ،فالثانوية والرئيسية 

ي مزقت العهد الشخصية و جعلتها شخصيات ورقية، أ حيث شيئت ؛مستغانمي أحالم
الكالسيكي للشخصية ، لكن هنا كاتبنا أعطى لكل شخصية اسما ومالمحا وتقريرا واضحا 

م يترك للقارئ مثال مهمة اكتشاف سر الشخصية أو محاولة معرفة لعن كل شخصية ف
ا، أحالمها... فحركها عالمها. بل كان السارد عالما بالشخصية وبخطواتها، أفكارها أماله

الشخصية كالسيكية في منظورها رغم تفاعلها مع األحداث  ، فكانتبحرفية تامة ورسم تنقلها
 الروائي.وتصاعدها بين مد وجزر وديناميكية وسكون في المكون 

 :الوصف -4

تقنيات السردية التي تنبني عليها الرواية، باختالف كتابها، حيث ليعتبر الوصف من أهم ا 
بعنصر الوصف فاتخذوا منه وسيلة يجولون ويصولون بها في أرجاء الواقع، محاولين  اهتموا

نقل حيثياته بكل متناقضاته، فاختلف كل كاتب عن اآلخر في وصف حروف هذا الواقع كل 
وطريقته الخاصة، وقد عرف هذا العنصر مراحل وتغيرات كما هو حال الرواية، فتعددت 

الغاية ئها إلى تزيين السرد، أو التفسير،و التي يطمح الراوي من ورا وظيفته بين "الغاية التقليدية
 . (1)التي تومئ بعمق العالقة بين المكان، واألشياء" اعيةدباإل الخالقة

 .؟فكيف وظف مولود بن زادي تقنية الوصف في الرواية

    -نه يرد بصورة عامة في المعاجم العربية في مظهرين: "بالنسبة لمعنى الوصف فإ
 بانة والكشف.إلالمظهر األول: يعرف فيه الوصف بمعنى ا -

بل  خبار،اإلتمثيل، ولكنه ليس لخبار واالثاني: يعرف فيه الوصف بمعنى اإلر هالمظ-
 .-تقديم الحسي للموصوفلا–. (2)موصوف وتخصيصه"لالمدقق في تمييز ا

                                                           

مذكرة  -دراسة تحليلية تأويلية –( قمرة عبد العالي، البنية الزمكانية في رواية "الرماد الذي غسل الماء" لعز الدين جالوجي1)
 .116، ص 2812-2811باتنة،  –إشراف: د. الطيب بودربالة، جامعة الحاج لخضر  -ماجستير أدب جزائري حديث

 .411صورة المكان وداللته في روايات واسيني األعرج، ص  دي،هنية جوا( 2)
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والكائنات والوقائع والحوادث وصف "عرض وتقديم األشياء لأن ا "برنس الدجير " ىوير       
في وجودها المكاني عوضا عن الزمني، وأرضيتها بدال من وظيفتها الزمنية، وراهنيتها بدال 
من تتابعها، ]...[ والوصف يمكن أن يكون بشكل أو بآخر تفصيليا أو دقيقا نموذجيا أو 

. بمعنى (1)وظيفيا..."نقيض يتسم بإضفاء الفردية أو تجميليا أو تفسيريا أو لمؤسلبا أو على ا
 .تصبح الحوادث والوقائع ومختلف الظواهر قابلة للوصف بشكل أو بآخر

ف طرق توظيفه، والغاية من توظيفه؛ وذلك لإذا فال رواية تخلو من الوصف، ولكن تخت 
لتعدد وظائفه التي يؤديها ، وتتحدد في الوظائف التالية: الجمالية، التفسيرية التوضيحية، 

 ...اإليهامية

، وهو يشكل تزيينيفي هذه الحالة بعمل "فالوصف يقوم  الوظيفة الجمالية: -أ
 .(2)استراحة في وسط األحداث السردية، ويكون وصفا خالصا ال ضرورة له، بالنسبة للحكي"

"أي أن تكون للوصف وظيفة رمزية دالة على  و التفسيرية:ضيحية ألتو الوظيفة ا -ب
 .(3)معنى في إطار سياق الحكي"

حداث واألماكن، ألالقارئ بواقعية ا بإيهاميقوم الوصف  يهامية:الوظيفة اإل -ج
واألشخاص، بحيث "يدخل العالم الخارجي بتفاصيله الصغيرة في عالم الرواية التخيلي، 

. مما يجعل القارئ يندم  ويتفاعل (4)ويشعر القارئ أنه يعيش في عالم الواقع ال عالم الخيال"
( يذكر خمسة وظائف للوصف في معجمه وهي: "وظيفة تونيطيف زيلمع النص ونجد )

 .(5)يقاعية"ية، ومعرفية، وسردية، وجمالية، وا  واقع
لقد شكل الوصف في هذا النص سمة بارزة، لذلك سنحاول الكشف عن هذه التقنية 

 الجمالية من خالل نص الرواية.

                                                           

 .52برنس، المصطلح السردي، ص  الدجير ( 1)

 .71حميداني، بنية النص السردي ، ص لد يحم( 2)

 .71المرجع نفسه، ص ( 3)

 .371-372البنية الزمكانية في رواية "الرماد الذي غسل الماء" ص قمرة عبد العالي، ( 4)

 ،فرنسي( مكتبة لبنان، دار النهار للنشر-انجليزي -ية )عربيامعجم مصطلحات نقد الرو  زيتوني،ينظر: لطيف ( 5)
 .374، ص 4114، 3بيروت، لبنان، ط
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والشخصيات  واألحداثى المقاطع دة خام للنصوص السردية ، وبه تتغذيعد الوصف ما
ساكنة حينا آخر، فتتنوع المشاهد السردية وتختلف وفقا لنوعية الوصف  وتتحرك حينا وتركن

المنتهجة، وأنماط صوره المشكلة للمتن الحكائي، فنجد الروائي )مولود بن زادي(يتخذ من 
لمقاطع الخطابي السردي الروائي، فقد حفلت ا ا إشعاعيا في حرفية منجزهآلية الوصف مركز 

واقع مصورة إياه من نحو وعرضها للغوص في للص، بوصفية ناطقة نالسردية الواردة في ال
 أغواره الداللية المتنوعة التي يريد تجسيدها أو تقريبها للقارئ من نحو آخر.

فأول ما تفتتح به الرواية هو وصف المكان، الذي جسده صوت السارد في مقطع 
 صية )فؤاد( حيث يقول:سردي وصفي لحديقة لندن خلف شخ

ترتدي ثوب حداد، تتخللها  كأنما"...تبدو الحديقة في هذه الساعة جرداء موحشة قاتمة، 
أشجار عارية قاحلة بال حياة، وكأن الزمهرير حمل عليها مع بداية فصل الشتاء الطويل 
فخلع لباسها وقطع أنفاسها، تعلوها سماء ملّبدة بغيوم داكنة كثيفة منخفضة، بدت لشّدة 

ات السماء من فوقها من غير انقطاع منذ ساع انخفاضها وكأّنها تحضن األرض، ترذّ 
طويلة، كأّنما تذرف دموعا حزينة تتناثر على أرجاء هذه الحديقة البائسة فتزيدها كآبة وبؤسا 

 .(1)ويأسا"
 تب حديقة جرينتش بلندن يرسمها أو في هذا المشهد السردي الوصفي، يصف الكا

ية باعثة على الحزن والكآبة لوحشة المنظر الذي يطل منه ليصورها في لوحة طبيعية تأم
ة، فجاء هذا يد من بؤسه وحالته النفسية التعيسلتز تح نافذة غرفته على هذه الطبيعة فنفتفؤاد، 

" في فيليب هامونشار إليه "( كما أالوصف للحديقة وصفا توبوغرافيا )وصف أمكنة ومشاهد
 .(2)تصنيفاته للوصف

ته بيتا لفؤاد وأهله فيقول: "كان مأوى فؤاد وعائ توفي مقطع سردي آخر يصف بي
متواضعا فيه ست غرف صغيرة يتوّسطها فناء واسع يشرف على بستان صغير تطّل عليه 

. وكان المنزل يقع تمن حديد كبقّية نوافذ البي بأعمدةغرفة فؤاد من خالل نافذة ضّيقة مؤّمنة 

                                                           

 .7، ص  الرواية (1)

 .321، 371البنية الزمكانية في الرواية، ص  ينظر: قمرة عبد العالي،( 2)
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. وهنا أيضا (1)في حي شعبي فقير على مشارف بلدة الحراش في ضواحي الجزائر العاصمة"
ي خال من الحركة ؛ فكأنها صورة فوتوغرافية مأخوذة من الواقع أعيد تجسيدها مشهد وصف

ورسمها بالكلمات، ولعل ما يزيد من واقعيتها أن المنزل يقع في حي الحراش أو ضواحيه 
 على الخريطة الجغرافية الواقعية للجزائر. واسمياوهو حي موجود فعليا 

فها هو يصف مدينة الحراش ومحطة  ويستمر السارد في سرد مشاهد وصفية للمكان،
الحافالت بلغة واصفة تقريرية مستنطقة الواقع تمثله وترسمه بحروف داخل هذا المتن، 

"كان الجو ]...[ حارا رطبا... حرارة شديدة أرخت سدولها ]...[ على ربوع المدينة  فيقول:
[ بالمدينة، بدت ]...[ بدا وكأن لهب الشمس الشديد قد أخبى شعلة النشاط والحياة ]...

مستغرقة في سباتها ]...[ أو كأنها شوارع مهجورة ]...[ إن كان السكون يخيم على ضواحي 
المدينة فوسطها كان يع  بالحركة والنشاط ]...[ هاهي محطة الحافالت تغّص بالجماهير 
من رجال ونساء ]...[ كان من جملة هؤالء التجار الكثير من األطفال الذين عصفت بهم 

 .(2)اوة الحياة ]...[ على أرصفة الشوارع المزدحمة للحصول على أجور زهيدة..."شق

م المدينة وسكانها، عراح الكاتب يصف لنا هنا طبيعة الجو في أيام مايو حيث الحرارة ت
ن ضواحيها حدود تعرف المدينة الشريان الحي المتدفق للحركة والنشاط، فإ فكون وسط

حوافها تشاهد بصمت. فيطنب ويسترسل الحكي عن محطة السكون فهي قابعة على 
الحافالت فهي همزة وصل للربط بين مختلف المناطق للسفر، لكن يتخذها بعض الناس 

كثرهم من األطفال لقسوة الحياة أجبروا على ا ومقرا لكسب القوت والعمل، وما أسوق
عل صحوة الجزائر، ول التي عرفتهاحدى فترات الزمن العمل...، وما هذا إال تقرير عن إ

الروائي وتذكره لألمر الواقع المر، ووعيه بمدى تفشي هذه الظاهرة بكثرة في المجتمع 
الجزائري الختالف الفوارق االجتماعية بين الناس ولعصف رياح البؤس والفقر وغضب 

 .أدى به إلى إقحامها في متنه الروائي كما عني به أدب المهجر الحياة على بعضهم اآلخر

                                                           

 .35، ص  الرواية (1)

 .32، 37، ص  الرواية (2)
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، إال ليطلع القارئ (1)أيضا بوصفه لبيت خالته ربيحة والحي الذي يقع فيه منزلهاو 
دسة الرواية، وليقنعه بأحداثها وواقعيتها، وليكشف الضوء عن نبمعطيات هامة شكلت ه

 معاناة بعض الناس والتفاوت الطبقي فيما بينهم.
البستان ويرصد لنا ويعود الكاتب ويستمر في وصفه فهذه خديجة أم فؤاد وهي تتأمل 

رها في أرجائه، فيقع على أعشاب النعنع والحبق لي ببصذاك المشهد الطبيعي فيقول: "تج
 التي ترمي أشجار التين بظاللها عليها ]...[، تنتشر بجانبها شجيرات الفلفل والطماطم ]...[

 .(2)فاخضرت أوراقها ونمت ثمارها..."

راكم في ممراته المتشبعة ه، يقول: "تتوفي وصفه لحي قصديري كان يسلك طريقا عبر 
وساخ ونفايات وتغمره سيول قذرة وتتصاعد من أكواخه المتراصة العشوائية أبخرة الضيقة أ

 .(3)وروائح كريهة..."

(، 66ويعود مرة أخرى يصف فيها قطرات المطر، والجو الممطر، على مدار الصفحة)
وفي ومضات وصفية طبيعية يصف حقول القمح والشعير أثناء رحلة فؤاد إلى عاصمة 
الهضاب يقول: "فكانت حقول القمح والشعير بثوبها األصفر الالمع تتراءى على مدى 

انت ]...[ تحت وطأة الحر، تبدو خاملة، بصر عبر مساحات شاسعة ال نهاية لها كال
. (4)ساكنة، غارقة في سبات طويل، مدثرة بلحاف ذهبي، أصفر ناصع، ال تقدر قيمته بثمن"

المقاطع السردية الوصفية التي جاءت في الرواية؛ فقد كان الوصف التوبوغرافي  وغيرها من 
وكل ذلك لغاية جمالية يزين من أماكن ومشاهد تتزين بلوحات طبيعية حينا، وأماكن واقعية 

ليوضح للقراء أو ي الوصف أحيانا أخرى لالستراحة وأحيانا يأت بها العمل الروائي، ويلجأ إليه
 حدى رموزه الدالة، بين التوبوغرافي والفوتوغرافي.القارئ طبيعة المكان وفك إ

بعض الشخصيات حيث استعمل  إلى جانب وصف المكان، وصف مظاهر كما نجد
ظهر الخارجي م" أي وصف الProsographie"الوصف البروزوغرافي " الروائي

                                                           

 .41، ص  الرواية (1)

 .13، ص  الرواية (2)

 .15الرواية ،ص  (3)

 . 331، 332الرواية ،ص  (4)
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، إذ يصف الفتاة أمل حيث يقول: "تجالسهم فتاة شقراء متوسطة القامة، (1)للشخصيات"
الجمال  ى كتفيها وركبتيها كالحرير، يترنحمسدول عل لرشيقة القوام، ذات شعر ذهبي طوي
. وفي (3)أمل ترتدي فستانا أزرقا طويال..." . "كانت(2)على قسمات وجهها وفي عينيها"

وصفه للزميل عبد المنصف يقول: "شاب متوسط القامة، ميال للبدانة، داكن البشرة 
ممتلئ الجسم، يرتدي  القامة،]...[]وأيضا يصف الزميل فريد[ شاب قصير 

 والرواية تزخر بوصف المظهر الخارجي للشخصيات وبعض الناس، اخترنا.(4)نظارات..."
 منها بعض المقاطع للتمثيل ال للحصر.

إذن، فقد تواتر الوصف في المقاطع السردية بالرواية بين وصف المكان والمشاهد، 
ويختلف الوصف في الروايات ويتفاوت في  الشخصيات،ووصف المظهر الخارجي لبعض 

بقا ]...[ تمثيل واقع موجود مس الوصف في الروايات الواقعية "يدعيكيفية توظيفه. فإذا كان 
يات الجديدة "فال في الرواف. أما اآلن (5)ويهتم بتحديد المجال العام الذي يتحرك فيه األبطال"

إلى ذلك يميل إلى الدقة المتناهية في  باإلضافةصبح يحاول إال أن يؤكد وظيفته الخالقة ، وأ
اعتمد على . بمعنى هذا أن الروائي قد (6)قياس المسافات بحثا عن هندسة حقيقية للمكان"

ن تخللته بعض  ية فنية منتهجا نه  كتاب الروايةالوصف واستعمله كتقن الواقعية في األعم، وا 
ن )فؤاد( و)أمل( متمازجة يالومضات في وصفه لبعض المشاعر المتبادلة خاصة بين العاشق

مع الوصف للمظهر الفيزيقي للجسم في بعض األحيان ، ليجعل القارئ يتفاعل معها، لكن 
 أخرىألغلب كان الوصف على الطريقة التقليدية أحيانا مطنبا في االستطراد وأحيانا في ا

تتخله كشوفات أو ومضات تأتي عفويا ربما ولكن الغاية في أغلبها جمالية، ويمكن القول 
عن بعضها جاءت للتأكيد على أحداث القصة وواقعيتها "فعندما يصف الروائي شوارع ، 

ح القارئ الفرصة كي يتأكد من وجودها الحقيقي، وما دامت هذه وأماكن حقيقية، فإنه يمن
                                                           

 .321البنية الزمكانية في الرواية، ص  قمرة عبد العالي، (1)

 .33، ص  الرواية (2)

 311الرواية ،ص  (3)

 .11، 51، ص  الرواية (4)

 .23-21حميد لحميداني، بنية النص السردي، ص ( 5)

 .23-21المرجع نفسه، ص ( 6)
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يمكن  ا. إذ(1)تحمل مظهرا حقيقيا" -إذن-التي يحكيها الروائي األحداثاألماكن حقيقية، فكل 
 و وصفه الذي اعتمده في الرواية.بق على الروائي أأن نقول أن هذا القول ينط

 اللغة: -5

الخطاب الروائي، ولبنة أساسية في تشكيل معالم غة العنصر الرئيس في بناء لتعد ال
خرى من: زمن وشخصيات وأحداث رواية رفقة المكونات البنائية األالتشكيل الفني لل

 وفضاء...

"فباللغة تنطلق الشخصيات، وتتكشف األحداث، وتتضح البيئة، ويتعرف القارئ على 
 .(2)طبيعة التجربة التي عبر عنها الكاتب"

أفكاره، ويجسد رؤاه في صور األداة التي يتخذها الروائي ليعبر عن إذا فاللغة هي 
 ات وتراكيب أو تعابير...دمحسوسة، وهذا من خالل استعمال المخزون اللغوي من مفر 

و العاطفة التي تعبر عن رؤية يقدم للمتلقي الفكرة أ إن اللغة باعتبارها قالبا يحمل أو
برؤى  فضي واقعا معاشا، كما أنها تمتد وتستشر الكاتب، واللغة تستطيع أن تجعل من الما

 مشحونة بالتوقعات .

فلغة الرواية هي الحاكم العدل؛ بإمكانها أن تجعل من العمل فنا متميزا وهذا ما يخلق 
قد يجيد استخدام اللغة، لذلك نجد اختالفا وتنوعا في لغة الروايات، باختالف الروائيين  اروائي
ن الخطابات المعاصرة تزخر بالتعدد اللغوي هذه الفنية ، والشك أأسلوب كتابات الروائيين أو

ين اللغة الفصحى ، والعامية والشاعرية، والتقريرية رفت انتشارا واستخداما واسعا، وبالتي ع
وتداخل اللغات وتعددها، تتفاوت األعمال في تناولها واستخدامها ونحن بصدد دراسة لغة 

انتباهنا أنها جاءت كلها باللغة الفصحى حتى الحوار، وتتخللها الرواية )رياح القدر( لفت 
تي تبادلها العاشقان، إذا يتبين لنا لبعض الومضات للغة الشاعرية وخاصة في تلك الرسائل ا

                                                           

 377بنية الزمكانية في الرواية، ص لقمرة عبد العالي، ا( 1)

سلة الدراسات ل"، للكاتب "محمد نصار" مجلة الجامعة اإلسالمية )س:"اللغة في رواية" تجليات الروحعبد الرحيم حمدان ( 2)
 .312، ص 4115، يونيو 4، العدد 31فلسطين، المجلد  –اإلنسانية( غزة 
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ن الكاتب قد فصحى، واللغة الشاعرية، حيث نجد أأن الروائي استخدم في لغة روايته اللغة ال
ه الحكائي وأحداثه والحوار بين شخوصه ... كلها جاءت أولى عناية شديدة في كتابة متن

 .بالفصحى ، وبلغة بسيطة سهلة يفهمها أي قارئ

القارئ للرواية سيتعامل مع لغتها البسيطة بسهولة، وال يستعصي عليه فهمها، فكون إن 
غوي سلس، بعناية بالغة الروائي يروي أحداث قصة واقعية، راح يسردها في وضوح وترتيب ل

 الواقع حينا آخر. ةبالجمالية حينا وبتقريب ماهي ف تعنىللوص

ولم يجد الكاتب صعوبة في إجراء الحوار بين الشخصيات باللغة الفصحى، بل 
بعض لطوع اللغة لصالحه وراح يضمن الحوار بكل بساطة ، وربما هذا خالفا  دبالعكس ق

يساعد على الفهم وتوضيح الروائيين الذين يرون أن استخدام اللغة العامية أفضل وأقرب و 
 الواقع كونها لغة يومية معاشة يتعامل بها الجميع وخاصة الحوار.

إذا جاءت لغة الرواية من بدايتها لنهايتها لغة فصحى بسيطة وحوارية جميلة بعيدا عن 
الشارع ولكنها أعمق تعبيرا منها، على سبيل التمثيل ال الحصر، نجد الروائي  لغة قعاو 

ية اللغة يجري حوارا بين البطل )فؤاد( وخالته غير المتعلمة )ربيحة( قالت: بتمكنه من ناص
 ! ابن أختي يبدو مغرما، أليس كذلك؟

 ! ... أجل، إنه مجرد إعجاب يا خالتي! ثم أعقب: إنه مجرد إعجاب

 .(1)...! واهلل لن أستغرب أبدا إن أعجبتك ! تريثت الخالة قليال ثم عقبت: إيه يا بني

تزخر بمثل هاته الحوارات الفصيحة وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن والرواية 
خلق منها العديد من المعاني ياللغة الفصحى يستطيع الكاتب الفذ شحذها وتطويعها و 

 والكلمات وأنها بإمكانها أن تؤدي وظيفتها التبليغية ببساطة دون اللجوء إلى العامية.

طيات الرواية، وهذا على خطى المنحى  في حين جاءت اللغة الشاعرية تتخلل
الرومنطقي، الذي ينته  هذه اللغة انطالقا من األحاسيس فالتعبير عنها بلغة عذبة رائعة 

                                                           

 .44، ص الرواية( 1)
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جميلة لها وقع على النفس وتجذب القارئ فيتفاعل ويندم  معها فجاءت تشكيلة الرسائل 
لعاطفة، مترجما في خاصة التي تبادالها البطالن مزيجا من النثر المسجوع، المشحون با

متمثلة في إحداها :  لن( على مساحة الرسائوكلمات حب واشتياق عزفها )البطال خواطر
"منذ أن شاهدتك أول مرة وأنا حائر ، تائه، مشغول البال، وصورتك الساحرة، البديعة ال تبرح 
خيالي. ولما سألت نفسي وفكرت أدركت أني في سحر جمالك تهت وفي بحر غرامك 

تذكرني بك،  ة الفنجان[]...[ فهي ال تنفك"اخترت هذه األغنية بالتحديد ]قارئ."... (1)وقعت
بي هاتفا لودق ق غرامك،وتحملني إليك، منذ أن وقع بصري عليك، ووقعت روحي في 

عض الكلمات الشعرية . وها هي ب(2)اسمك، هامسا حّبك، وثارت نفسي باكية عليك..."
 :ألملغزلة يبعثها المادحة والمت

 "رشَقت ُفؤادي بنٌت حسناءٌ       

 جرحه دواءٌ بسهم ليس ل      
 هذا الجمالُ  لعمري،مالٌك       
 .(3)حر وكماُل ...."سراج وهاٌج وس      

 وها هو يصف حبه لهذه الفتاة: "لقد نما حبي لك يا عاشقة،

 ةحتى أصبح شجرة باسق 
 وقي الحارقةوالتهبت نار ش

 .(4)..." ت روحي في بحرك غارقة  وبات
 وتبادله أمل بدورها بعبارات رقيقة تقول: "ُحبك في نفسي سائد،

 ولزورق حياتي قائد 
 هو في الوجود خالد،

                                                           

 .42، ص  الرواية (1)

 .57، ص  الرواية (2)

 17، ص  الرواية (3)

 311، ص  الرواية (4)
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 .(1)وللعشاق نموذج رائد"

ن رياح الفراق قد عصفت بحبهما، ن أجمل عبارات الحب واالشتياق فإن تبادال البطالا  و 
 ويصورها في كلمات مناجيا إياها:حدى أوراقه يكتب دموع فراق حبيبته هو في إوها

 ! "ال، ال.....ال تكذبي
  ال تقولي هّد الّدهر حبنا

 !فانتهى ما كان بيننا
 ! ال، ال....ال تكذبي

 بنا متين كالصخر،حف

"....(2). 
وغيرها من النماذج التي تزخر بها الرواية، التي ترجمت وجسدت مشاعر وأحاسيس 

الشوق وعذاب الفراق حتى غمرتهما الدموع، فكانت شعرية البطلين العذبة بين الحب ونار 
هذه اللغة، من منظور رومنسي حية تأسر قارئها وتسبح به في خياالت الرواية ويتفاعل مع 

 القصة.
اع أن يوظف أو طإن الروائي مولود بن زادي، وعلى نه  الكثير من الروائيين است

العندليب بومضاتها بين ثنايا يكتب بأسلوبه العربي الفصيح، بين لغة شاعرية جسدتها ألحان 
نسية من مشاعر حب وشوق وعذاب حملتها الرسائل على ان الحكائي والرقة الرومالمت

ضيحية لتقريب الواقع وجمالية فة تو صأجنحتها البيضاء بمداد قصة سردها السارد بلغة وا
بالترياق  بها المضمون، بالرغم من أن الرواية معاصرة إال أن الكاتب غذاها نتزي

 .... وغيرهم من أدباء المهجر ممنطه حسينو على غرار لطفي المنفلوطي، المهجري،ف
المهجرية الخاصة به  تأثره بهم ، فقد حاول بن زادي أن يجسد الطبيعةاعترف الكاتب ب

الجزائريين المعاصرين على غرار الروائيين  روايتهاعكسته م ذاوه بجزائريته العريقة، وغذاها
 ختالفهم.على إفي المهجر 

                                                           

 .312، ص  الرواية (1)

 .374، 373، ص  الرواية (2)
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نورد فيها  حيثرحلة البحث نصل إلى هذه الخاتمة التي أنهينا بها بحثنا، بعد          
النقاط التالية: ، والتي سنلخصها فيي توصل إليها هذا البحث المتواضعأهم النتائج الت  

ارا /. أن األدب الجزائري في المهجر أصبح ظاهرة معاصرة بارزة وقد عرفت انتش1
دمها في إلى إيجاد هذه الظاهرة رغم ق ااسيتين أدتمرحلتين أسبهذا األدب إذ مر واسعا، 
 التاريخ.

ت فيها هجرة إرهاصات أدبية شهدتها المرحلة الكولونيالية ؛ عرف كانت المرحلة األولى/. 2
عالم تشكل األدباء فكان األمير عبد القادر بمنجزاته الشعرية التي وجدت بالمهجر أحد م

ها من ديار األنتلجنسيا الجزائرية التي اشتعل فتيلهذا األدب ،إلى جانب ظهور نخبة 
نجد  المهجر ،ومع رصد التجارب األدبية التأسيسية لألدب الجزائري في المهجر ،

لواء  ذين حمالورضا حوحو في النثر.الل في الشعر، : رمضان حمودن هما أيقونتين أدبيتي
لمهجرية ولى لنشأة الكتابة اوبإمكاننا أن نعد هذه الثمرات اللبنات األاألدب الجزائري 

 الجزائرية إبان االستعمار.

زدهارا /. تأتي المرحلة الثانية بعد االستقالل حيث عرف األدب الجزائري المهاجر ا3
لتي ساهمت وانتشارا في ربوع العالم،وتعددت عوامل ازدهاره وتعددت األصوات الجزائرية ا

دعة باللغة الفرنسية جبار الجزائرية المب في ظهوره فعلى سبيل التمثيل ال الحصر نجد آسيا
غني ومنفرد  وأحالم مستغانمي المبدعة باللغة العربية ،وال يخفى علينا أن أدبنا الجزائري

وزادته  روح جزائريةبروائعه سواء ذات التعبير الفرنسي أو التعبير العربي فكلها تنبض ب
.المقروئية والشهرة أكثر اتساعا  

سوية على اختالف جهاته أصوات أدباء جزائريين ،أيقونات نتصدح في المهجر /. 4
ألدب وأخرى ذكورية شيدت منجزات أدبية شعرية وقصصية وروائية أثثت لحديقة ا

ا هذه األسماء: تلونت بلغات متنوعة أضفته التي اإلبداعيةلوحات الالجزائري الغناء أجمل 
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رابح  عمارة لخوص،خضرا، أزراج عمر، عياش يحياوي،صالح الدين المرزوقي،ياسمينة
 فياللي، فضيلة الفاروق،جنات بومنجل ،.... وغيرهم.

ها: /. إن لألدب الجزائري في المهجر خصائص يتميز ويتفرد بها عن غيره من5  

 - قوة التعبير والتعدد اللغوي - االلتزام بالمقاومة والثورة وقضايا المجتمع
 . والمضامينالتجديد في األشكال  -الجرأة والتحرر

وهذه الخصائص وجدت في المنجزات األدبية الجزائرية بالمهجر والتي بفضلها عرف 
األدب الجزائري في المهجر، فأصبح يشكل فسيفساء األدب المهجري المعاصر رفقة 
أقرانه من اآلداب األخرى ،والمالحظ أن هذه الظاهرة المعاصرة في تزايد مستمر مما يدعو 

 التجربة .إلى النظر في هذه 

 األسباب المتحكمة في الكتابة المهجرية الجزائرية عديدة :تاريخية،/.6
في الرواية الجزائرية في  وثقافية...فكانت هي منبع االنبثاق وفكرية، وحضارية،وسياسية،

 .،واألدب الجزائري المهاجر هو نتاج تأثر باألدب المهجري العربيالمهجر

وقد المهجر تتعلق بعموميات وخصوصيات الحياة،موضوعات األدب الجزائري في /. 7
تختصر جديتها في التقنيات والخصائص الفنية وبعض المضامين،ويحضر من األسماء 
الروائيين في هذا المضمار: أحالم مستغانمي ،و عمارة لخوص،وفضيلة الفاروق، 

 ...وفضال عن هؤالء مولود بن زادي في رواية رياح القدر. 

 اسة التطبيقية لرواية مولود بن زادي على هذه النتائج:الدر  /. قد أسفرت8

فيما يتصل بالموضوعات والمضامين ، نجد أنها واحدة من بين الروايات التقليدية  -
نما الكاتب أعاد الوالجديدة، حيث أن تلك التيمات التي حملتها الرواية ليست ب جديدة وا 

ن أضاف عليها لمسة جزائرية غير طرحها بنظرته المغترفة من مناهل األدب العربي ،وا  
 عن المألوف . اأننا لم نجد فيها شيئا خارج

 أما فيما يتعلق بالخصائص والتقنيات الفنية فيمكن حصرها فيما يأتي:  -
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الزمن، تناول الكاتب فيه قصة حبه التي راح يسردها ويؤرخها بتواريخ معلومة فكأنه  -
بصدد كتابة سيرة ذاتية ، وقد كان الزمن طبيعيا في تتابع وتسلسل منطقي يسيطر على 

 األحداث،فكان زمن الذاكرة حاضرا ويمكن القول أنه زمن تقليدي.

كيا تقليديا في مفهومه العام، فلم يخرج عن أما المكان في الرواية فكان جغرافيا كالسي -
 ن.يالمألوف كما فعل بعض الروائي

أما التقنية الثالثة ؛فهي الشخصية فجاءت معلومة بوصف مالمحها ومعرفة  -
أفكارها،حيث كان السارد يعلم بكل أحوال الشخوص من آمالها وأحالمها .. فلم يتجاوز 

 المعاصرين من الروائيين.مفهوم الشخصية التقليدي على عكس أولئك 

شأنه شأن كتاب الرواية، فاتخذ من أما تقنية الوصف فقد اهتم بها مولود بن زادي كثيرا  -
والعواطف ،فكان مبدعا  الحروف وسيلة لرسم المشاهد والمناظر ونقل المفاهيم والمشاعر

 في الوصف.

ية بين اللغة النثرية أما اللغة السردية في الرواية ، جاءت متماهية مع حرفية الروا -
الفصحى واللغة الشعرية بذلك استطاع الكاتب بأسلوبه ولغته البسيطة المتأنقة أن يخلق 

 هذا المتن الروائي.

وهذه الدراسة ماهي إال محاولة جد بسيطة حاولنا فيها إماطة اللثام عن بعض       
هذه الظاهرة المعاصرة ؛ والروائية خاصة،الجزائرية المهجرية نب هذا النوع من الكتابةجوا

التي تبدأ وال تنتهي مع تسليط الضوء على أهم ماتضمنه نص رواية رياح القدر من 
 .موضوعات وخصائص لبعض الجوانب الفنية التي أسهمت في تشكيل بناء الرواية

نفإن أصبنا فبتوفيق من         قصرنا فأجرنا أجر القارئ المجتهد، وعلى اهلل  اهلل، وا 
 قصد السبيل.
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: المصادر:  أوال  

. 4102القدر، دار كرم، القبة، الجزائر،مولود بن زادي، رياح (. 1  

: المراجع : ثانيا  

/ كتب بالعربية :أ  

 ساحة -درويش ، وليد قنباز، في األدب المهجري، مكتبة الروضة حماهأحمد (. 1
. 0611 ،د.ب ،0العاصي ط  

،(ية لنفوس ثائرةدراسة بنيو )المكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية  أوريدة عبود،(.4  

.4116دار األمل للطباعة والنشر والتوزيع،د.ب،د.ط،  

بنان ، الدار حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بيروت، ل (.3
.4116،4البيضاء، المغرب، ط   

التجريب،  حفناوي بعلي، تحوالت الخطاب الروائي الجزائري آفاق التجديد ومتاهات(. 4
.5112األردن،  -دار اليازورد العلمية للنشر والتوزيع، عمان  

قافي لحميداني، بنية النص السردي )من منظور النقد األدبي(، المركز الثحميد (. 2
.0660،0العربي، بيروت، ط  

مرد في السرد وهاجس الت،(تأليف مشترك) ...حمن تبرماسن ،هنية مشقوقعبد الر (. 1
ناهجها ، روايات فضيلة الفاروق، مخبر وحدة التكوين والبحث في نظريات القراءة وم

لبنان،  الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، ،بسكرة )الجزائر( -جامعة محمد خيضر
.م5115، 1ط  

يز بد العز عبد الرزاق بن السبع، األمير عبد القادر الجزائري وأدبه، مؤسسة جائزة ع(. 7
. 5111،د.ب،سعود البابطين لإلبداع الشعري  
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التطور في النشأة و سميرة أنساعد، الرحلة إلى المشرق في األدب الجزائري )دراسة (. 8
.م5112والبنية(، دار الهدى ، عين ميلة، الجزائر،   

لمؤسسة ، ا3صالح الخرفي ، حمود رمضان، سلسلة في األدب الجزائري الحديث (. 2
. 1282الوطنية للكتاب ،الجزائر،  

ر، الطيب ولد العروسي، أعالم من األدب الجزائري الحديث، دار الحكمة ، الجزائ(. 11
5112.  

 -م، جمع1883-م1817العربي دحو، ديوان الشاعر األمبر عبد القادر الجزائري (. 11
.5117، 3تحقيق، منشورات تالة، الجزائر، ط  

، ط بية، دار المعارف، مصرعيسى الناعوري، أدب المهجر، مكتبة الدراسات األد(. 51
1277،3 .  

د في األدب الجزائري الحديث ،دار الرائ (. أبو القاسم سعد سعد اهلل ،دراسات31
. 5117،  2للكتاب،الجزائر، ط   

وت، لطفي حداد، أنثولوجيا األدب العربي المهجري المعاصر، دار صادر ، بير (. 41
.م5114، 1، ط1لبنان، مج   

.محمد غنيمي هالل، الرومانتيكية، نهضة مصر، د.ط، د.ت(. 21  

ة العامة الهيئة المصري -محمود قاسم، األدب العربي المكتوب باللغة الفرنسية (.10
.1221للكتاب   

عي مراد عبد الرحمن مبروك، بناء الزمن في الرواية المعاصرة )رواية تيار الو (. 71
.0661، 0( الهيئة المصرية للكتاب د.ب.ط0662-0611نموذجا   
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معرفة، رد(، عالم ال)بحث في تقنيات السعبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية (. 10
.0661 الكويت ،  

ات مها حسن القصراوي، الزمن في الرواية العربية،المؤسسة العربية للدراس(. 60
.4111، 0والنشر،بيروت، لبنان، ط   

 ،ييننور سلمان ، األدب الجزائري في رحاب الرفض والتحرير، دار العلم للمال(.41
.بيروت لبنان، د.ت  

ة العامة، ياسين النصير، إشكالية المكان في النص األدبي،دار الشؤون الثقافي(. 15
.0611، 0بغداد، ط   

 ب/ كتب باللغة األجنبية :

1). Yasmina Khadra .ce que le jour doit à la nuit –editions julliard, 

Paris, 2008. 

2). Yasmina Khadra. L’olympe des Infortunes, Editions Média-
plus-constantine, 2010. 

:/كتب مترجمة إلى العربية ج  

.0661، 0: بكر عباس، دار صادر، بيروت، ط جمةأ.أمندالو، الزمن والرواية ، تر (. 0  

: المعاجم:  اثالث  

صري(:ابن منظور، )أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم األنصاري اإلفريقي الم (.0  

.1224، 3،دار صادر،بيروت،لبنان، ط3 لسان العرب،مجلد -  

.0661،  0، دار صادر، بيروت،لبنان، ط 03ب،مجلد لسان العر  -  
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 : عابد خزندار،جمةجيرالد برنس، المصطلح السردي )معجم المصطلحات( تر  (. 4
.4113، 0المجلس األعلى للثقافة ، القاهرة، ط   

حتى العصر الحاضر، عادل نويهض، معجم أعالم الجزائر من صدر اإلسالم (. 3
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.5113مدني ،   
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.0662الكويت، ط (، 43، مجلة عالم الفكر، ج )"بنية النص الكبرى(. "5  
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04624111دد عال"المكان في العمل الفني"، مجلة عمان، أمانة عمان الكبرى، (.2  

:الجامعية الرسائل: خامسا  

ند بعض أمينة بلهاشمي ، الرمز في األدب الجزائري الحديث "رمز الحب والكراهية ع(. 0
أ.د أحمد  :فإشراالشعراء الجزائريين المحدثين"، مذكرة ماجستير في أدب جزائري حديث، 

.م 5111/5111طالب ،جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان ،  
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ستير مسرحيات "أحمد رضا حوحو" ، مذكرة ماجراوية حباري، الوظائف التداولية في (. 5
كرة، د. عمار شلواي، جامعة محمد خيضر بس :إشراففي اللسانيات واللغة العربية ، 

5114/5112 .  

-أنموذجا  محمد الطمار -سعاد يبدري ، االتجاه التاريخي في النقد الجزائري الحديث(. 3
 -لقايدشراف : د. سمير زياني ، جامعة أبي بكر بإ،مذكرة ليسانس في األدب العربي ،

.5113/5114تلمسان ،  

ثورة التحريرية المهاجرون الجزائريون في البالد العربية ونشاطهم تجاه ال ،سلمى خليل(. 4
 :شرافإم، الحركة الطالبية أنموذجا ،مذكرة ماستر في التاريخ المعاصر . 1224-1215

.م 5115/5113علوم االنسانية واالجتماعية ،وافية نفطي، جامعة بسكرة كلية ال  

لدين البنية الزمكانية في رواية "الرماد الذي غسل الماء" لعز ا ،قمرة عبد العالي(. 2
: د. إشراف ، مذكرة ماجستير أدب جزائري حديث،-دراسة تحليلية تأويلية –جالوجي

.4104-4100باتنة،  –الطيب بودربالة، جامعة الحاج لخضر   

وراه، جوادي، صورة المكان وداللته في روايات واسيني األعرج، رسالة دكتهنية (.1
 -بسكرة –جامعة محمد خيضر  ،.د صالح مفقودة:تخصص أدب جزائري، إشراف

،4104/4103.  

الملتقيات والندوات:: سادسا  

ات،جامعة الملتقى الوطني األول :" أدب الجزائريين في المهجر" ، كلية اآلداب واللغ(. 0
: 4105نوفمبر  46/31، سكيكدة، الجزائر،  0655أوت  41  

" أدب الجزائريين في المهجر ـــــ أعالمه ومعالمه ــــــ".:ليالني د.أحسن ثـــــــ   

قي " هاجس الوطن والهوية في الشعر الجزائري المهجري ، مرزو د. حنان بومالي :ـــــــ 
 صالح الدين أنموذجا".
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:عن مولود بن زاديـة ــــية أدبــاقـــــطــب  

 
مترجم الجزائر العاصمة،  -بحسين داي  8691جوان  32، من مواليد مولود بن زادي

جزائريين كاتب جزائري مهجري مقيم بالمملكة المتحدة وعضو عامل في إتحاد الكتاب الو 
وان يونيو والعرب ورابطة األدباء العرب. تخرج من معهد الترجمة في الجزائر في شهر ج

ها أول كتاب . بعدها رحل إلى بريطانيا حيث استقر في مدينة لندن، فنشر في8668عام 
سمها بعنوان )الغزالة المغرورة(. القصة موضحة بصور ر وهو عبارة عن قصة أطفال 

.الكاتب  

ن قاموس ونشر أيضا كتاب )األفعال المركبة اإلنجليزية باللغة العربية( وهو عبارة ع
طالب عربي يختص في هذا النوع من األفعال التي تخلق مشاكل جمة لل –إنجليزي 

.والمدرسيين  

اية لى بعنوان )َعَبَراٌت وِعَبر( وهي رو ، أصدر الكاتب روايته األو 3188وفي سنة 
.صفحة 322اجتماعية درامية مقتبسة من قّصة واقعية تقع في   
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 911ن نشر معجم الّزاد للمترادفات والمتجانسات العربية أكثر م 3182وفي شهر أكتوبر 
.صفحة وهو األول من نوعه في الجزائر وفي المغرب العربي  

سة هي يته الثانية وهي عبارة عن رواية عاطفية مقتبأصدر روا 3182أكتوبر وفي       
(األخرى من قصة واقعية بعنوان )رياُح القدر  

()أدب المهجر بروح جزائريةومن شعاراته:   

: ومن مقوالته  

ََْرَت، َصِديُقَك َوِفيٌّ إْن َعاَشْرَت، َلِطيٌف إن َحاَوْرَت، َحِليمٌ :  الصداقة في       إْن َنا
.َنِصيٌح إْن َشاَوْرَت، أْسَياٌن إْن َهاَجْرتَ   

:  الحب والفراقفي   
ُقَنا َوَتْحِرُمَنا ِمْن َلّذِة الرَّ  َمان، َفتَُفرِّ ا ِفي اَحِة واألَمان. َوُتْغِرُقنَ َقْد َتْعِصُف ِبَنا ُصُروُف الزَّ

ََلُّ َتْنُشُدِك ِفي ُكلِّ َمَكان، وَ   َسَيْرُسُم َخَياِلي ُصوَرَتكِ َغياِهِب اآلاَلِم واألْحَزان. ِلِكنَّ ُروِحي َسَت
.َدْومًا ِبأْحَلى األْشَكاِل واألْلَوان  

 من مؤلفاته :  

الغزالة المغرورة ) قصة أطفال (/ 1  

( عربي –قاموس إنجليزي ) باللغة العربية األفعال المركبة اإلنجليزية /2  

رواية 3188سنة  )َعَبَراٌت وِعَبر(/3  

. 3182سنة  معجم الّزاد للمترادفات والمتجانسات العربية /4  

3182( سنة  )رياُح القدر/ 5  
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 ملخص الرواية :  

تحكي رواية مولود بن زادي "رياح القدر"  قصة حب بين الشاب فؤاد من الجزائر 
العاصمة و الفتاة أمل وهي من أب جزائري وأم ألمانية فر بها والدها من أوربا لتنشأ في 
أسرة محافَة من مدينة صغيرة شرق الجزائر، فتبدأ قصتهما عندما يلتقيان خالل زيارة 

الفتاة للعاصمة.أين وقع فؤاد في حبها من النَرة األولى، وقد بادلته أمل نفس 
الشعور،وبدأت المراسلة بينهما ، وكانت الخالة ربيحة تساعد على إيصال الر سائل ،إلى 
أن عادت أمل إلى مدينتها الصغيرة بعين ولمان ، ونتيجة البعد الجغرافي كانت المراسلة 

هي السبيل الوحيد للتواصل بينهما.فراحا يبوحان لبعضهما عبارات الحب ويتشاركان 
األفكار والرؤى حول معتقدات المجتمع، رغم كل الود الذي جمعهما إال أن رياح القدر 

عصفت بسفينة حبهما ، فيثور عليهما المجتمع المحافَ من حولهما، وألم فؤاد يد في ذلك 
 من شدة خوفها عليه بأن ينشغل عن مستقبله بسبب هذه الفتاة، فكان الفراق نصيبهما.  
إضافة إلى قصة الحب الحقيقية التي جاءت بها الرواية  فهي  تتناول مواضيع ومسائل 

مختلفة مثل: مكانة المرأة في المجتمع، و معاناة المرأة من العنف، أزمة اللغة في 
الجزائر، و الحرب األهلية في جمهورية بورندي في إفريقيا، وبعض المَاهر االجتماعية 
السائدة في المجتمع من : سرقة واختالس ونصب واحتيال ، ومن أعراف وتقاليد يعرف 

 بها المجتمع الجزائري كزيارة أضرحة األولياء الصالحين .....

  إضافة إلى هذا كله فقد جاءت الرواية في شكل بسيط متناغم مع ألحان العندليب التي 
تتخلل المتن الروائي، متسمة ببعض سمات األدب المهجري من النزعة اإلنسانية و 

 الحنين إلى الوطن ......
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 .38/10/3189)حاورناه يوم  حوار مع مولود بن زادي حول روايته " رياح القدر" :
على موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك"(  صباحا 11:11  

: للكتابة طقوس فما هي طقوس الكتابة الخاصة بك ؟. 11س  

ة أخرى. أنا أكتب على الورق تارة وعلى شاشة الكمبيوتر أو الهاتف النقال تار :  11ج
ندن، ي بعض األوقات تخطر على بالي فكرة وأنا أركض في إحدى حدائق مدينة لوف

ضيع مني. وأحيانا وأنا أستحم أو على وشك النوم، فأحاول كتابتها في ساعتها حتى ال ت
راد أسرتي. لكن أفضل وقت للكتابة بالنسبة لي هو وقت متأخر من الليل بعدما ينام أف

لتركيز والكتابة. فالهدوء والعزلة يساعداني على ا  

: كيف تبدأ الرواية ؟.12س  

مقدمتها ما أبدأ بتحديد العناصر األساسية لروايتي. أكتب ملخصا وجيزا ل عادة: 12ج
لرواية أو وموضوعها وعقدتها وخاتمتها.وبعبارة أخرى أرسم ما يشبه الهيكل العَمي ل

ل قسم أضع خارطة طريق ترشدني في مسار كتابة الرواية الطويل. بعد ذلك أتناول ك
أشخاص في  ة فإني أحيانا أحتاج إلى استجواببتفصيل. وبما أني أكتب الرواية الواقعي

اية "عبرات الواقع يشارك بعضهم أحيانا في أحداث الرواية وهذا ما فعلته عند كتابة رو 
لرواية التي وعبر"حيث استجوبت عشرات األقارب بما في ذلك والدي رحمه اهلل في هذه ا

عيت لجمع رواية واقعية ستتناول بصدق حياة والدتي. وفي رواية "رياح القدر"وبما أن ال
ها معلومات دقيقة عن األماكن التي وقعت فيها أحداث القصة وحاولت وصف شخوص

  وسلوكاتهم  بأكبر قدر ممكن من الدقة.وليس ذلك بالشيء اليسير أبدا.

: ولماذا تكتب ؟.13س  

كل شيء.  أكتب ألني متعلق بالكتابة منذ أن كنت صبيا. فالكتابة موهبة قبل: 13ج
مثال مسألة  ب ألعبر عن أفكاري وتجاربي وعواطفي. ففي رواية رياح القدر تناولتوأكت
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اث اللغة في الجزائر بحكم أني متخرج من معهد ترجمة ومهتم باللغة وصاحب أبح
ن نوعه في ومؤلفات لغوية مثل معجم الزاد للمترادفات والمتجانسات العربية وهو األول م

واية "عبرات بعض الذكريات، مثل ذكرى والدتي في ر  الجزائر. أكتب أيضا سعيا لتخليد
وذكرى أحداث قصة "رياح القدر" ألنها مقتبسة من قصص حقيقية.  وعبر"  

: بعد أن جربت أنواع الكتابة اكتشفت أنك تريد أن تكتب الروايات؟14س  

في  أنا في واقع األمر بدأت كتابة القصة والمقالة في نفس الوقت وأنا طالب: 14ج
ساء ونالت ئر. كتبت أول قصة قصيرة بعنوان "عروس القاعة" نشرتها صحيفة المالجزا

ن خصبة إعجاب األهل واألصدقاء.. فنواة كتابة الرواية كانت موجودة لكن األرضية لم تك
 والزمن لم يكن مناسبا لتجسيد ذلك. 

اية ، : رياح القدر عنوان يعكس حالة من الحزن تجلت تفاصيلها في نص الرو 15س
ل ترى أن القدر هو الذي كان وراء حالة الحزن هذه أم مسرح أحداث روايتك من ه

 صنعها؟

ن كانت تتقبل القدر على أنه أمر فوق طاقتنا كبش:  15ج ر فإنها من معا فرياح القدر وا 
ا بأشخاص ثم ناحية أخرى تعبر عن خيبة أملها في تدخل الزمن في حياتنا فنراه يالقين

را من الذنب في زننا، ويعبث بنا كما يشاء. فهو بال شك يتحمل قديفرقنا، يسعدنا ثم يح
نة التي خلق هذه المأساة. وطبعا أحداث القصة المؤلمة تضفي عليها هذه األجواء المحز 

 نراها فيها. 

ية عاشها : رياح القدر هي سيرة ذاتية مسرودة للكاتب نفسه أي أنها قصة حقيق10س
 ،ما رأيك؟

لرد. لكن سألني كثير من القراء هذا السؤال من باب الفضول. ولم أكن أرغب في ا: 10ج
بطل  سأكون صريحا من خالل عملكم هذا فأكشف لكم أن القصة سيرة ذاتية وأني أنا
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ن تعرفت ا ألجيال القصة فؤاد. لكن لألسف ال نستطيع الكشف عن بطلة الرواية. وا 
في لها تعرف بطلة الرواية أمل إال من خالل وص القادمة على بطل الرواية فؤاد فإنها لن

ن كانت تحيا في الواقع، حتى ال يؤثر ذلك في حياتها.   في الرواية وا 

، : من خالل الرواية نجد شخصية فؤاد هي نفسها  شخصية مولود بن زادي10س
وة؟ ألم وكان سهال على القارئ أن يستنتج ذلك ، هل تعمدت إيراد ذلك؟ أم أنه كان هف

من األفضل أن تتجنب ذلك ؟ يكن  

لى لم يكن هفوة على اإلطالق. كل ما في األمر أني حاولت إخراج هذه القصة إ: 10ج
ثيرا فإننا الواقع بأكبر قدر ممكن من الدقة. نحن نعلم جيدا أننا إذا غيرنا شكل شيء ما ك
ن غيرنا نصا ما كثيرا  كون قد نربما نجد أنفسنا أمام شيء مختلف تماما عن الواقع. وا 
صلنا على حرفنا هذا النص. وفي الترجمة األمانة مهمة، فإذا تصرفنا في النص كثيرا ح
تقديم صورة  نص مختلف قد ال يمت بصلة للنص األصلي. ففي رواية رياح القدر حاولت

  دقيقة طبق األصل للواقع بأسلوب رومانسي.

با مهجريا يعد أد كتبته : هاجمك البعض بسبب تصريحك بأنك روائي مهجري وما10س
 ، كون مصطلح أدب المهجر قد ولى عهده ، فما ردك؟

ى بعض الناس يقرن األدب المهجري باألدباء الذين هاجروا من بالد الشام إل: 10ج
ران خليل األمريكيتين في أواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن العشرين من أمثال جب

ة التي المهجر هو نتاج البيئة الجديدجبران وميخائيل نعيمة، وهذا خطأ فَيع. أدب 
نتائج ذلك أدب  تختلف اختالفا جذريا عن الوطن األم وهو ثمرة تأثير هذه البيئة فينا ومن

حررا ومشبعا مستقل مختلف كل االختالف عن أدب المحليين فكرة وأسلوبا، فنراه أكثر ت
ألسلوب لمهجر. حتى ابالحنين إلى األوطان والنزعة اإلنسانية وغير ذلك من سمات أدب ا

لم ينقطع أبدا  نراه مختلفا عن األسلوب الذي يكتب به الزمالء المحليون. فاألدب المهجري
لفة، يتدفق من وما زالت األقالم العربية المهاجرة تجود بأدب مستقل كتبته في بيئة مخت
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ت فيها وتأثرت قر بريطانيا وأمريكا وأستراليا وأماكن أخرى هاجرت إليها األقالم العربية واست
 بمؤثراتها. 

 : يرى البعض أن الرواية جاءت محاكاة لما سبقها من أعمال أدبية لرواد األدب10س
صبغ العربي الذين تأثرت بهم ؟ فهل تسعى إلحياء تلك الروائع السالفة؟ أم أنك ت

 أسلوبك بصبغة محافظة؟

ة باألسلوب ربما أسلوبي متأثر بأسلوب رواد األدب العربي، وصفته دراسات نقدي: 10ج
وب طه السهل الممتنع. لكن لكل منا أسلوب مستقل في آخر األمر. فلن أكتب بأسل

نما بأسلوبي الخاص بي والذي  حسين وال أسلوب ميخائيل نعيمة وال أسلوب كاتب آخر وا 
واد األدب واية بشكل عام فهي مختلفة عن أعمال ر يمكن تمييزه من أساليب أخرى. أما الر 

جزء من  العربي، وأوجه االختالف واضحة. وعلى سبيل المثال فعلى الرغم من أن أدبي
فقد  األدب المهجري إال أنه مختلف عنه بحكم أني أن األدب المهجري رومانسي أما أنا

واية هي كما ذكرت ر أضفيت عليه الطابع الواقعي من خالل رواية رياح القدر مثال و 
ربي. إضافة مقتبسة من قصة واقعية وهذا النوع من أدب السيرة الذاتية نادر في األدب الع

قيقية تبادلها بطال إلى الرسائل التي تجعل منه أدبا نادرا، والرسائل التي تضمنتها الرواية ح
  الرواية، فأين نجد ذلك في الروايات العربية حتى نتحدث عن محاكاة؟

كل السارد في الرواية كان متحكما في جوها وشخصياتها ؛ حيث كان عالما ب :11س
خصية أحوالها، وآالمها وآمالها .... وهذا ما يجعل السارد تقليديا ، لماذا لم تمنح كل ش

 الحرية الكاملة لتقوم باللعبة السردية حسب أهوائها؟ 

اث حاول وصف األحدببساطة ألن القصة حقيقة وتتطلب األمانة. فأنا كنت أ: 11ج
عيت لتصوير بأكبر قدر ممكن من الدقة لتعكس الواقع بكل تناقضاته. أو بعبارة أخرى س

تصرف مشاهد القصة مثل عدسة الكاميرا. في الرواية الخيالية لي كامل الحرية في ال
بتصور  بالشخوص كما يحلو لي، لكن األمر مختلف في الرواية الواقعية حيث أكتفي
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اص اص كما كانت وليس كما أرغب أن تكون أو كما يرغب هؤالء األشخسلوكات األشخ
  الذين يمثلون أدوارها.

: كيف تقيم تجربتك الروائية ؟11س  

يصال هذه األعمال إلى القراء في الجزائر الحبيبة  ج11: وجدت مشاكل جمة في النشر وا 
ة وخير دليل ت ناجحوأنا أحيا بعيدًا عنها في بريطانيا. أعتقد أن تجربتي الروائية كان

بها الكثير من اإلقبال الكبير على رواية رياح القدر ومثال على ذلك مدينة بسكرة حيث طل
ة خالل أسابيع القراء. وقبل ذلك رواية عبرات وعبر التي نفدت كل نسخها في مدينة غرداي

عمالي ي تصل أقليلة من نشرها فيها. أحتاج إلى مساعدة الهيئات الثقافية في الجزائر لك
سوء  إلى أكبر عدد ممكن من القراء. الرواية مطلوبة في كل مكان لكن لألسف بسبب

 النشر ال تصل إال إلى عدد قليل من الواليات. 

: ما رأيك في المشهد األدبي في الجزائر؟12س  

وجودنا المشهد األدبي لألسف يميزه احتكار فئة معروفة من األدباء ال ترضى ب: 12ج
مشاركة شخصيا ال أرغب في مناصب وال امتيازات وكل ما أريده هو ال بجوارها مع أني

نمية حب بما يخدم المشهد األدبي ويشرف الجزائر، ويمكنني التعاون مع هذه األقالم لت
ي كثيرا القراءة ونشر المحبة والدفاع عن المبادئ اإلنسانية التي ال يؤمن بها الجزائر 

ن القراءة ريطانيا يتميز أيضا بالعزوف الخطير علألسف. المشهد األدبي كما أراه من ب
لعنكبوتية وعدم اهتمام وسائل اإلعالم بالكتاب واألدب. ومما زاد الطين بلة بروز الشبكة ا
ي ومنابر التواصل االجتماعي وهو ما بات يهيمن على األذهان. ويطول الحديث ف

  الموضوع.

لم  يدك هل هذا صحيح؟ ما الذي: أنت رحلت عن بالدك الجزائر ولم يكن األمر ب13س
 تقدمه لك الجزائر؟ وقدمته لك بريطانيا ؟ وهل فكرت بالعودة إلى الوطن؟
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فراق الهجرة أحيانا نصيب المرء. أشعر أن رياح القدر التي حكمت علي يوما ب: 13ج
. هذا الحبيب حكمت علي أيضا بالرحيل من الوطن والعيش بعيدا في بالد المهجر

أن أرضى به.  نصيبي وعلي  

 وعه فيأنا أهديت الجزائر معجم الزاد للمترادفات والمتجانسات العربية وهو األول من ن
ا ووقتوكلفني جهدا كبيرا  صفحة. 911الجزائر وبالد المغرب العربي ويقع في أكثر من 

لى التقرب ما زلت أتطلع إلى تواصل الهيئات الثقافية معي ومساعدتي ع طويال. واليوم
ارج الديار. ني أستطيع أن أمثل الجزائر أفضل تمثيل خأجزائر والمواطن الجزائري. و من ال

هم.. بريطانيا الحرية واإلنسانية واحترام أفكار اآلخرين ومعتقدات مبادئبريطانيا علمتني 
أحترم علمتني أني لست وحدي في الوجود والبد أن أفكر في من هم حولي وأحترمهم و 

 تفكيرهم ونمط حياتهم. 

طانيا مع أني تعودت على نمط العيش في بري ما أتطلع إلى العودة إلى الجزائر يوما
فكيرا مختلفا ني أصبحت أفكر تمن التأقلم في بلدي لسوء الحَ أل اوأصبحت أعاني أحيان

ي ليال ونهارًا. عن تفكير بعض الناس. لكن تبقى الجزائر في نفسي، أطير إليها بوجدان  

ين ف بوجود روائيين وشعراء وكتاب قصة ومسرح جزائري: هل يمكن االعترا14س
 مهجريين ؟ وهل يمكن أن نطلق على أدبهم تسمية األدب الجزائري المهجري ؟

نين األدب المهجري موجود وله سمات تميزه عن األدب المحلي. وخير دليل الح: 14ج
وطان في ى األإلى الوطن الذي يتجسد في أعمالي. وهل يمكننا أن نشاهد حنينا جارفا إل

لف بالنسبة أعمال الروائيين المحليين؟! بالطبع ال ألنهم يعيشون في األوطان واألمر مخت
ل األدب لنا،وهذا مجرد مثال. فالبد من االعتراف بهذا األدب. وبالتأكيد يمكننا أن نقو 
 المهجري الجزائري في إشارة إلى أدباء جزائريين يحيون في بالد المهجر. 

ك في مشروع أدبي جديد ؟ وهل سيكون مختلفا عم سبقه ؟ أم أن : هل بدأت15س
 ستستمر بنفس األسلوب وعلى نهج الواقعية؟
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يخائيل أكتب اآلن رواية حوارية على منوال "يا ابن آدم"  لألديب المهجري الرائع م: 15ج
ية تبادلها بطال أخرى ستكون رواية مقتبسة من قصة حقيقية وفيها رسائل حقيق نعيمة. مرة

وع الصداقة في القصة في بريطانيا. وتقع أحداث القصة كلها في بريطانيا. وتتناول موض
ق الحكيم وال هذا العصر. بدأت أفكر في الرواية الخيالية وأنا من المعجبين بخيال توفي

ة واقعية على أدبي الخيالي. لكن قبل ذلك أود كتابة روايأدري كيف يكون رد المجتمع 
  ربما األخيرة بعنوان "فتاة من النمسا"مباشرة بعد نشر الرواية الجديدة.

 أعالم جزائرية أدبية في المهجر:

 أ/ الشعراء:

(. أزراج عمر :1     

 
  سيرة موجزة- CV 

(: شاعر و ناقد ثقافي  Azerradj Ouamarاللقب واالسم : أزراج عمر ) 
 / بجاية / الجزائر مكان 31/16/8626الجنسية:جزائري/بريطاني تاريخ الميالد : 

 .م8619بريطانيا منذ -: لندن اإلقامة
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 :السيرة العلمية

شهادة جامعة كامبريدج للكفاءة في اللغة االنجليزية/ معهد ستانتون للدراسات  -
-8611لندن / بريطانيا / - Stanton Schoolof English studiesاالنجليزية/ 

8661. 

 –دبلوم الدراسات العليا في الدراسات الثقافية ] النَرية و التاريخ [باللغة االنجليزية  -
 8662 –8663 -بريطانيا –/  East London Universityجامعة شرق لندن / 

جوليا  دراسة ، ومذكرة بعنوان: ) الغرابة وأخالقيات التحليل النفسي في كتابات -
 كريستيفا.(

جامعة  –شهادة الماجستير في الدراسات الثقافية ] النَرية و التاريخ[ باللغة االنجليزية -
 - -86628660 –بريطانيا  –لندن East London Universityشرق / 

األطروحة:) تأثير عالقات االستعمار في تشكيل الفلسفة ما بعد البنيوية في الفكر 
 صر : حالة الجزائر نموذجا.(الفلسفي الفرنسي المعا

 Kent University Atجامعة ِكْنت/  –شهادة دكتوراه حلقة ثالثة باللغة االنكليزية -
Canterbury –  " 3119–3112بريطانيا/ في "الدراسات ما بعد الكولونيالية - 

دراسة ، وأطروحة بعنوان: ) إعادة موقعة أصول نَرية ما بعد الحداثة عند جان 
 الغربي( طار وميشال فوكو وجاك دريدا : نقد التمركزفرانسوا ليو 

دبلوم الدراسات العليا في الفلسفة األوروبية الحديثة باللغة االنجليزية / جامعة  -
دراسة ، ومذكرة بعنوان : ) وحدة  3112/بريطانيا Sussex Universityساسكس 

 مانويل كانط .(إذات و التجربة الممكنة في فلسفة ال

معهد فرويد للتحليل  –ات العليا في التحليل النفسي الفرويدي / الالكانيدبلوم الدراس -
 -م3119-بريطانيا -لندن - FreudienInstitut of Psychoanalysisالنفسي 

دراسة نَرية وممارسة إكلينيكية، ومذكرة بعنوان:) مشكلة الجبرية في نَرية الذات 
 –عند جاك الكان ( 

جامعة كنت  –ات الكولونيالية و ما بعد الكولونياليةطالب دكتوراه فلسفة في الدراس -
Kent University At Canterbury –  / عنوان  -) ا  -...." 3112بريطانيا



144 
 

األطروحة : ) تأثير حركة التحرر الوطني الجزائري في الفلسفة الفرنسية المعاصرة / 
 لم تناقش بعد .(

 :السيرة المهنية

-8621والية بويرة و والية تيزي وزو/الجزائر/ –مدَرس ثم مستشار دائم للتربية الفنية  -
8611 

 8610-8618الجزائر العاصمة /  –صحفي و كاتب دائم بمجلة المجاهد األسبوعي  -

الجزائر العاصمة /  –أمين وطني منتخب للعالقات الخارجية باتحاد الكتاب الجزائريين  -
8618-8610 

 م 8661-م8619و كاتب متعاون دائم بمجلة الدستور الدولية/ بريطانيا/ صحفي -

 -بريطانيا -صحفي و كاتب دائم ثم متعاون دائم بجريدة " العرب العالمية" /لندن -
البريطانية و BBCمعلق سياسي و ثقافي متعاون مع إذاعة  -إلى يومنا هذا.  8668
قناة الرابعة البريطانية(، و الفضائيات ) ال ITNالبريطاني ، و تلفزيون  BBCتلفزيون 
مراسل متعاون مع اإلذاعة الجزائرية من بريطانيا /  -، MBC ،ANB  ،ANNالعربية 
8666- 3113 

مؤسس، ومستشار لمجلة "معالم" الفصلية المحكمة والمتخصصة في ترجمة  عضو -
 3188-3181الجزائر /  –الفكر العالمي الصادرة عن المجلس األعلى للغة العربية 

 –اإلذاعة الجزائرية  –القناة الثانية  –منتج برنامج أنوار " ثفاث" باللغة األمازيغية  -
3116- 3188 

  3183-3116 –الجزائر  –وثقافية أسبوعية / جريدة الخبر  كاتب زاوية فكرية -

 3182-3183 –الجزائر  –كاتب مقال ثقافي وأدبي أسبوعي / جريدة وقت الجزائر  -

رئيس تحرير  -م إلى يومنا هذا  3182مستشار تحرير مجلة " الجديد" / بريطانيا/  -
 إلى يومنا هذا. 3180مجلة " الترجمان الجديد " / بريطانيا / 

 :العضوية في الهيئات والمنظمات
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عضو اتحاد كتاب آسيا  -عضو األمانة التنفيذية باتحاد الكتاب الجزائريين / الجزائر  -
عضو المكتب  -عضو الجمعية الفلسفية القارية / لندن / بريطانيا  -سيا وأفريقيا / رو 

التنفيذي باتحاد األحزاب التقدمية واالشتراكية لدول حوض البحر األبض المتوسط سابقا ) 
 -عضو المكتب التنفيذي بجمعية الثقافة العربية / لندن / بريطانيا  -حَل اآلن ( / مالطا 

 ة/ تونسعضو بمؤسسة إبراز الثقافي

 :الكتب و المطبوعات

 الشركة الوطنية للنشر / الجزائر -و حرسني الَل ديوان شعر -

 –الشركة الوطنية للنشر/الجزائر  -الجميلة تقتل الوحش )ديوان شعر( -

 –الشركة الوطنية للنشر / الجزائر  -العودة إلى تيزي راشد )ديوان شعر( -

 –لبنان  -بيروت –دار بيسان للنشر  –)ديوان شعر(  الطريق إلى أثمليكش -

 –وزارة الثقافة و الشركة الوطنية للنشر / الجزائر  -الحضور )مقاالت أدبية( -

 –وزارة الثقافة الجزائرية / الجزائر –أحاديث في الفكر و األدب  -

 –بيروت  -دار رياض للنشر –منازل من خزف  -

 –نفسية للثقافة ]قيد الطبع[  دراسة تحليلية –سلطة الالوعي  -

 رسالة ماجستير –تأثير حركة التحرر الجزائري على تشكيل ما بعد البنيوية الفرنسية  -
 باإلنكليزية ]قيد الطبع[ 

 -الجزائر  -دار كليك للنشر –ترجمة عن االنجليزية  –قصيدة من الشعر الغربي  26 -
نشرت في الصحف والمجالت المحكمة إلى جانب األعمال المذكورة أعاله فقد أنجزت و  -

عشرات الدراسات الثقافية واألدبية والفكرية والسياسية ، و الترجمات األدبية والفلسفية من 
اللغة اإلنكليزية إلى اللغة العربية ، فضال عن كتابة ونشر المقال اليومي والمقال 

 إلى يومنا هذا.8661األسبوعي بجريدة) العرب العالمية ( من عام 

 :الجوائز المتحصل عليها -

 8612اتحاد كتاب آسيا و إفريقيا /  -جائزة "اللوتس" العالمية لآلداب  -
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 8660جائزة الدولة الجزائرية التقديرية لآلداب/  -

 :اللغات

 األمازيغية والعربية والفرنسية واالنكليزية
 من مؤلفاته:
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عياش يحياوي : (.3  

 
 

 من مؤلفاته :
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(. صالح الدين مرزوقي :3  

 
 من مؤلفاته:
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 ب/ الروائيون:

(. عمارة لخوص:1    

 
 

 من مؤلفاته:  
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154 
 

 
(. رابح فياللي :2  

 
 من مؤلفاته :  
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كتاب القصة:(. ج    

 جنات بومنجل :

 
 من مؤلفاتها:  
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 فهرس الموضوعات 
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 621.......................................أ/ الشخصيات الرئيسية ....    
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 628............................ة ...........ب/ الشخصيات الثانوي    
 663 -621...................................................... الوصف -4
 668 -663......................................................... اللغة -5

  602................................................................. خاتمة

601.....................................................المصادر والمراجع   

660................................................................. ملحق  

863 ...................................................فهرس الموضوعات   


