
  مقياس النص السردي المغاربي

  السنة الثالثة ليسانس أدب عربي

  تحت اشراف األستاذة: فتيحة غزالي

  المحاضرة الخامسة: قضايا الرواية المغاربية                           

يعكس النص السردي املغاريب واقع بلدان املغرب العريب يف ظل التحوالت واملراحل اليت مرت ا    
تلك البلدان على مدى النصف الثاين من القرن العشرين، فكلما حتولت أسئلة املنت احلكائي تعبريا 

واقف تتعدد ملعن تلك املرحلة" فاإلشكاالت اليت تطرحها نصوص هذه الرواية للمعاجلة والتعبري عن ا
وتتنوع يف شكل من التوالد الذي يعكس مدى التطور التارخيي والفكري احلاصل يف البلدان املغاربية 

مع مراعاة نوع من التفاوت بينهما ينعكس يف وعي كتاب الرواية، ألن املمارسة الروائية تقوم على 
  .1تارخييةتاريخ الذات الكاتبة وتعرب عن قضايا اتمع ومالبسات املرحلة ال

 الهوية والتحرر: -1

تشكل عالقة املغرب العريب باملغرب أهم قضايا السرد الروائي املغريب، فهي أهم شواغل         
الكتاب يف خمتلف املراحل اليت مرت ا الرواية املغاربية منذ التأسيس مث التحول فالتجريب، ففي 

املستعمر وممارساته لكل أشكال القهر روايات املرحلة التأسيسية ركز الكاتب على صورة 
والتعذيب واالستالب، وكانت هذه هي البصمة الغالبة يف الرواية خالل مرحلة اخلمسينيات 
  والستينيات باألساس يف كل من تونس واملغرب األقصى والسبعينيات والثمانينات يف اجلزائر.

         ومتجيد  م حبصوهلا على االستقاللكما اهتم الروائيون مبوضوع النصر الذي حققته شعو
البطوالت الشعبية التحريرية لبلدان املغرب العريب، وهذا ما جعل التاريخ مهيمنا على الرواية من 

باالستعمار أبعاد جديدة يف روايات السبعينيات ، وقد اكتسبت العالقة 2حيث املضامني
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سار الذات ا، والعبري على مظاهر انكوالثمانينات من خالل الرتكيز على فكرة اهلوية، وطرق اثبا
  وخيبة اآلمال ملا كانت تتطلع إليه.

 السياسة: -2

تركز الرواية املغاربة على السياسة تركيزا كبريا، فهي أهم األسئلة اليت انبىن عليها املنت احلكائي 
 " املغاريب باعتبارها َمهًا يؤرق شواغل كتاب الرواية، وقد عبَـَر الطاهر وطار عن ذلك بقوله

لوحيد هلمومنا الباطنية والعلنية، هم كبري مثل احلب واملوت اخلبز و السياسة هي الصدى ا...
العالج.."، وهذا ما مييز عدد كبري من الروايات الواقعية النقدية واالشرتاكية وطرحها للقضايا 

. كما عرب الروائيون عن خيبة أمل النخبة املثقفة اليت ُمهشت قصدا 1السياسية يف البلدان املغاربية
سبب ببعد االستقالل، مما جعل الكثري منهم يرى أن السلطة ماهي إال امتدادا الستعمار جديد 

دى مجعل اخلطاب السردي على  وهذا ما كل الوعود اليت قطعها املسؤولون للشعوب.  اخالف
قد جاوز فكرة االحتجاج على السلطة تطبعها الذاتية واالنفعال وتفتتت الثالثة األخرية، ال العقود

  .إىل تصور البدائل املناسبة اليت ميكنها أن تغري أوضاع الشعوب املغاربية

  الصراع االجتماعي:(القضايا االجتماعية)-3

لسردي اميثل الصراع االجتماعي بني فئات اتمع املغاريب أهم القضايا اليت سجلت يف املنت      
املغاريب، ويركز كتاب هذا النمط الواقعي على إدانة الطبقة البورجوازية ، اليت تسببت يف أزمة 
األوضاع االجتماعية لطبقة الفئات الشعبية اهلشة، بدون تقدمي تصور يعرض البدائل املناسبة 

  واحللول الكفيلة بتخطي أزمة الصراع االجتماعي.

حيازة األرض من طرف فئات االقطاعية ووصولية وانتهازية زمن  ويركز الكتاب أيضا على إشكالية
االستقالل، فعمد كتاب الرواية الواقعية إىل تعريف هذا الوضع اجلديد الذي برز يف مرحلة 

) 1974و"الزلزال" ( لعبد الحميد بن هدوقة"االستقالل، ويظهر ذلك يف رواية :" ريح اجلنوب 
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يفيد أن قضية األرض إال  وهذا ما) للطاهر وطار، 1980" (و"العشق واملوت يف الزمن احلراشي
  متحررة من الرأمسالية. اليت متثل الطليعة جلزائر اشرتاكية  االشرتاكيةيف ظل القوى 

  قضية المرأة:-4

رة عن د ضمن الروائي املغاريب وقد عرب الكاتب رشيد بوج سجلت قضية املرأة حضورا الفتا      
ضمن شواغل الروائيني املغاربة لقوله " وأنا واعي أن الطاقات املوجودة لدى ومكانتها دور املرأة 

إىل املفقود  بح اتمع العريب نفسهتفجرت فسوف ير  العربية، سوف تتفجر يوما، وإذا ما املرأة
   1 سينتفع ا الرجل قبل غريهوسوف تكون الصورة نسائية اليت  ،يومنا هذا

وقد صورت الرواية املغاربية الوضع املتأزم للمرأة من خالل عدة مناذج تعكس حقيقة         
ا ودورها االجتماعي يف جمتمعات التزال تنخفض من دور املرأة وقيمتها فنجد مناذج للمرأة وضعه

  األمية ومناذج للمرأة املتعلمة وإن تفاوتت درجة تعليمها.

رواية  يرأة يف رواياته وجعلها أساسية، ففعلى قضية امل وقد ركز عبد احلميد بن هدوقة        
على قضية التوازي بني قضية املرأة واألرض مما جعل حترير األرض "ريح اجلنوب" يركز على رواية 

ينهض معادال لتحربر املرأة ، ويف رواية "بان الصبح" يعرض خمتلف أشكال الصراع اليت ختوضها 
ها ا وقدرا على الفعل والتحرر من كل القيود اليت يفرضها عليمن أجل إثبات ذاا وتأكيد كيا

  اتمع.

وينضاف إىل جممل هذه القضايا قضايا أخرى عربت عنها رواية التجريب اليت تنطلق من         
  مبدأ املساءلة وإعادة القراءة عرب أشكال من احملاور اادلة.

  : اتجاهات الرواية المغاربية 6المحاضرة رقم                     
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عدة اجتاهات حتدد مساره الفكري منذ بداية تشكله مع منتصف  يتقاسم املنت السردي املغاريب
، وميكن إدراجها ضمن ثالثة اجتاهات أساسية هي: اجتاه سينيات من القرن املاضي إىل اآلناخلم

  مجاليا ولغويا.ميثل جتاوزا لالجتاهني السابقني فكريا و  التقليد، اجتاه التحول، واجتاه التجريب، الذي

 اتجاه التقليد: -1

هذا االجتاه بالوعي النقدي املبسط ملكونات العمل الروائي، ويقوم على منظور  ويتميز          
 ية الثالثية (مقدمة، عقدة، حل)، ويهيمن علىكالسيكي يف تصور النص الروائي القائم على البن

 الكالسيكي املهيمن على السرد العارف بكل حيثياته وتفاصيله. اخلطاب السارد

وقد تزامنت نشأة هذا اجلنس األديب مع حصول بلدان املغرب العريب على استقالهلا ولذلك        
لفرنسي، ا والبطويل ضد االستعمار النضايلجند هذا االجتاه يركز خباصة على فكرة استعادة التاريخ 

(التقليدي) احنساره وتالشيه يف كل من املغرب وتونس وليبيا، فإنه يتواصل ولكن شهد هذا النمط 
خلصوصية املنت السردي اجلزائري الذي جيعل تسمية الثورة خالدة يف  اية اجلزائريةد اآلن يف الرو حل

  . 1نصوصه

النمط األول من الرواية التقليدية، جند كل من حممد  وهو-الوطنيةومن أبرز رواد الرواية        
العروسي املطوي، وحممد خمتار يف تونس وعبد احلميد بن هدوقة والطاهر وطار يف اجلزائر، وعبد 

  ليبيا. يف العموديالكرمي غالب ومبارك ربيع يف املغرب األقصى، وحممد على عمر وحممد صاحل 

رواية املغربية جل موضوعام من التاريخ النضايل لشعوم أو من وقد استلهم جيل الرواد يف ال       
  خالل جتارم اخلاصة إبان مرحلة االستعمار اليت استهدفت بلدام.

وجيسد النمط الثاين رواية السرية الذاتية اليت تعكس تواصل الذات مع الواقع و املتخيل،ـ وحياكي       
يام لطه حسني وزينب حملمد هيكل وعصفور الشرق لتوفيق هذا النمط النموذج املشرقي كرواية األ

احلكيم وغريها من الروايات السريذاتيةـ، وميكن أن متثل للرواية السريذاتية يف املغرب بكل من نصوص 
واخلبز  لعبد المجيد بن جلون) 1957ويف الطفولة ( لتهامي الوزاني )1942( وايةالز 
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لمحمد ) 1990)، زمن األخطاء(1986)، الشطار(1985)، السوق الداخلي(1982احلايف(

) 1990واوراق(لعبد القادر الشاوي، ) 1989)، ودليل العنفوان(1986( وكان وأخواا، شكري
يف املغرب األقصى ورجع ليلى أبو زيد ) 1993، ورجوع إىل الطفولة(لعبد اهللا العروي

  بتونس. المطوي لمحمد لعروسي) 1992الصدى(

يتميز هذا االجتاه بضيق أفق اإلبداع اليت تتجاوز الرؤية البسيطة واحملددة للواقع، وعجزه عن فهم      
  .1االستقاللإشكاالت تلك املرحلة اجلديدة اليت أعقبت مرحلة 

  اتجاه التحول:-2

ويستمد هذا االجتاه أسئلة متونه السردية من إشكاالت واقع اتمعات العربية وتغرياا على      
مجيع األصعدة السياسية فالثقافية واالجتماعية، إذ كان من الضروري أن يعدل املبدعون طريقتهم يف 

ية اليت متر خيتناول قضايا جمتمعام حبث تكون طرائق جديدة قادرة على طرح إشكاالت املرحلة التار 
ا بلدام منذ مطلع السبعينات من القرن املاضي وميكن أن نتحدث عن منطني من هذا االجتاه كان 

  اكية.الواقعية النقدية والرواية الواقعية االشرت رواية :الهلما كبري األثر يف رصد تلك التحوالت ومها 

الجتماعية من موقع اسية واوتغرياته السي حتوالتهلنقدية تتعامل مع الواقع يف الواقعية افالرواية      
املساءلة اليت تطرح القضايا املستجدة طرح اشكايل يتجاوز الرصد اىل النقد ويتخلى مع املوقف 

فيعلن املواجهة ، اليت تكرس عالقة االختالف، والصدام القائم بني كتاب هذه الرواية،  املصاحلة
همشني، وقد كانوا يتوقعون أن يكونوا يف الطليعة يف مرحلة والواقع خاصة بعد أن وجدوا أنفسهم م
  .2البناء والتشيد تمعام عقب استقالهلا

إن التحوالت االجتماعية والسياسية خالل فرتة التسعينيات والثمانينات من القرن السابق        
ملبادرة يشه، من امجدوى فكره وانتاجه ومن مث يشعر باالزدراء واالحتقار وعدم جعلت املثقف 

االقتصادية واإلنتاج الصناعي والزراعي، مما دفع بكتاب هذا النمط الواقعي النقدي إىل تعرية واقع 
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اخللل االجتماعي والسياسي ونقده وادانته ورفضه، وهذا ما يربر صيغ السب والشتيمة أحيانا للسلطة 
  .اليت هي سبب تأزم املناخات االجتماعية حبسب هؤالء الروائني

محمد الصالح الجابري، ومحمد الهادي بن صالحن وعمر وميكن أن منثل هلذا االجتاه بكل من : 

محمد و يف اجلزائر،  والحبيب السائح، وواسيني االعرج وجيالني خالصيف تونس  بن سالم

وأحمد نصر إبراهيم يف املغرب األقصى  عز الدين التازي والميلودي شغموم زفزاف ومحمد

  يف ليبيا. الفقيه

يفسر تركيز هؤالء الكتاب على الصراع القائم بني السلطة  ما ان منظورهم السليب للسلطة هو    
  والفئات االجتماعية وحتليالم لشخصية املثقف وعالقاا بالسلطة يف هلجة ثقافية .

صوصه ال ذلك ان ن اما النمط الثاين (الرواية الواقعية االشرتاكية) فقد جتاوز النمط الواقعي النقدي،
تتوقف عند قراءة الواقع وانتقاده بل تتجاوزه لرسم الوعي باملستقبل وذلك باالعتماد على املفهوم 

العلمي الطي جاءت به النظرية االشرتاكية، لكن نصوص هذا النمط تبقى حمدودة ونذكر منها 
)، 1975الزلزال ()، و 1980(للطاهر وطار)، والعشق يف الزمن احلراشي 1972روايات : الالز(

 ).  1989)، وجتربة يف العشق(1980)، واحلوات والقصر (1978وعرس بغل (

  :اتجاه التجديد 3 -

جديد بتأسيس الكتابة الروائية فيه على مبدأ البحث أمال يف الت ويتميز هذا االجتاه عن سابقيه       
واملغايرة، وهو ما جيعله يف حالة تشكل دائمة ومستمرة ال تستقر على حال واحدة، فسمة التجاوز 
اليت اتصف ا كتاب هذا االجتاه التجديدي تعكس نزعة املنت الروائي املغاريب إىل مراجعة السائد 

  نظر يف املألوف. الروائي وإعادة ال

وقد مثل ذلك دعما كبريا للجيل اجلديد من الكتاب على جتاوز إشكاالت التغريب ومسخ مقومات 
الكيان العريب واهلوية احلضارية والبحث عن مشروع روائي جديد يقوم على التأصيل من خالل 

 ين بوجاهالح الدوص الحوار فرج: الرجوع إىل الرتاث بفكر وتصور واع، وميثل هذا االجتاه كل من
 ورشيد بوجدرة وواسيني األعرج وإبراهيم سعدييف تونس،  وهشام القروي وإبراهيم الدرغوتي



ومحمد عز الدين التازي وأحمد المديني يف اجلزائر،  مستغانمي ومحمد ساري وأحالم

  يف ليبيا.  األقصى وإبراهيم الكونييف املغرب  وبن سالم حميش والميلودي شغموم

             

  : التجريب في الرواية المغاربية:07المحاضرة رقم                       

ألنه يعمل على ابتكار طرائق جديدة يف أمناط التعبري الفين  ،التجريب قرين اإلبداع            
لب يتط ااملتخيلة، فهو جوهر اإلبداع عندما يتجاوز املألوف والسائد ويغامر يف املستحيل وهو م

وحيتاج التجريب يف الرواية كما يف غريها إىل تدمري ، 1الستهداف اهول الشجاعة والقوة الكافية 
سلطة املألوف الفين ثقافيا اجتماعيا وذلك بالبحث عن كل ما هو جديد، غري ذلك الذي كان 

معروفا من ذي قبل، وهذا ما يقتضي من الروائي البحث عن الكمال الفين الذي ميكن أساسا يف حبثه 
  . 2نتالي سروتعلى حد تعبري  املتواصل عن أشكال وأمناط سردية جديدة

 فرج الحوارباملغاريب جمموعة من الكتاب، منثل هلم وميثل هذا النمط التجرييب يف املنت الروائي         
ي االعرج ومحمد سار  ورشيد بوجدرة وواسينييف تونس،  وهشام القروي وإبراهيم الدرغوتي

دة والميلودي شغموم وأحمد المدني وأحمد برايف اجلزائر،  سعدي وأحالم مستغانمي وإبراهيم

 والصادق النيهوم وإبراهيم الكوني وموسىيف املغرب  حميش ومحمد عز الدين التازي وبن سالم

  يف موريتانيا. ولد انبو

لتفرد اة مناذج روائية جتريبة من خالل نزعتها التأصيلية اليت تروم من خالهلا وميكن متيز عد     
نزعتها التجديدية اليت تقوم على منجزات العلم احلديث وبذلك منيز بني واخلصوصية، أو من خالل 

  منوذجني أساسني:

وتسعى هذه الرواية من خالل نزعتها التأصيلية إىل التعامل مع الرتاث على  رواية توظيف التراث:-1
 داختالف مراجعه وتشكالته حبثا عن منوذج حداثي جديد يتجاوز النموذج الكالسيكي الغريب وحي

                                                           

  4.: لذة التجريب الروائي، ص  صالح فضل -1 
  .363: اجتاهات الرواية املغاربية، ص   بن مجعة بوشوشة -2 



األسلوب عرب  حداثته استنادا على اللغة ومن سلطته على الكتابة املغاربية، حبيث يهدف إىل حتقيق 
اسرتجاع النص الرتاثي ومتثله الستعاب بعض قضايا الواقع والتعبري عنها بأشكال مجالية جديدة جتدر 

  اهلوية الثقافية واحلضارية أمام التحديات الغربية املعاصرة.

ربة حممود املسعدي املرحلة التأسيسية هلذا النموذج السردي القائم على توظيف مادة ومتثل جت     
الرتاث، وذلك يف روايته " حدث أبو هريرة قال" ومولد النسيان، كما مثلت هذا النموذج التأصيلي 

لطاهر ل يف الرواية املغاربية نصوص كثرية يف فرتة الثمانينات والتسعينات منها رواية: "احلوات والقصر"

طاهر الويل ال")، والذي وظف العجائيب واألسطوري يف عامل الرواية، وكذلك روايته 1980( وطار
استثمر فيها الرتاث الشعيب ووقائع من التاريخ العريب  ) واليت1990( "يعود إىل مقامه الزكي

امر ر بن ع: نوار اللوز(وتغريبة جعف واسيني األعرجاإلسالمي، ومن هذه النماذج كذلك روايات 
 1990بين هالل، ورواية رمل املاية (فاجعة الليلة السابعة بعد األلف) الزوفري) اليت استثمر فيها سرية

) 1985( وارلفرج الحلقيامة" ا و "النفري كذلك رواية  ،واليت استثمر فيها حكايات ألف ليلة وليلة
ة احليوان، الذي يبين روايته على حكاي للصادق النهيوم "اتاناحليو "الذي استثمر فيها لغة االعجاز و

على صيغة احلكاية الشعبية وعواملها  والذي اشتغل للميلودي شغموم) 1982واملنسية واألبله (
  . 1العجائبية

ويقوم هذا النموذج السردي يف أساسه على املنجزات العلمية يف خمتلف  رواية الخيال العلمي:– 2
فاق آااالت، حيث يطلع األدباء املهتمني ذا اال على مراجع علمية ينطلقون منها الستشراف 

َعِلَيه و فضاءات كونية أوسع، وقد استطاع أدب اخليال العلمي أن يتنبأ ببعض املنجزات العلمية اليت  
 السابق ضربا من اخليال كالصعود إىل القمر واخرتاق آفاق الكرة األرضية واكتشاف عامل كانت يف
  الفضاء.

 آالنو يبلركيف بروز هذا الشكل السردي احلداثي إىل كتاب الرواية الغربني أمثال: ويرجع الفضل    
هذا  وقد بدأ و غريهم ، سامويل جونسونو  أرمانوس داروينو  وجورج ويلز وجول فيرن بو

                                                           

  . 35-32بوشوشة بن مجعة التجريب و ارتاحاالت السرد الروائي املغاريب ص-1 



) فكان يركز على رحالت االبطال باملناطيد والغواصات والطائرات، مث 17النمط كالسيكيا يف ق(
انتقلت إىل الواليات املتحدة األمريكية يف ثالثينيات القرن املاضي دون أن تضيف جديدا واضحا، 

لتعمق يف اخليال ا الفين حني عمد املبدعون إىل واالكتماللكن بعد احلرب العاملية الثانية بدأ النضج 
) 14يصعب تصورها. مث انتقل منط الرواية العلمية إىل األدب العريب خالل القرن(آفاق   وطرق

ميالدي من القرن املاضي وكان غريبا عن الذهنية العربية ومازال حلد اآلن يعاين الغربة والتهميش رغم 
)،وشاعر على 1972رير قمري()، وتق1958وجود بعض النماذج القليلة نذكر منها : رحلة الغد(

، وامليت احلي لنهاد شريف) 1972)،وقاهر الزمن(1972)، وسكان العامل الثاين(1972القمر(
  ).1972(لسيد مكاوي

وال تكاد الرواية املغاربية تتجاوز نظريا املشرقية يف نقص روايات اخليال العلمي بل ندرا مقارنة     
) 1974غري ثالث روايات يف هذا اال وهي: إكسري احلية( باإلنتاج الروائي الغزيز، فال جند

وسندباد ألحمد عبد السالم البقالي،  )1976األزرق ( الطوفان، والجباليمحمد العزيز ل
وهو ما يؤكد هامشية هذا النوع السردي ضمن تيار التجريب للطيب التريكي، ) 1978الفضاء(

 الروائي املغاريب.

              

  العشرية السوداء) : رواية التسعينيات في الجزائر ( 8المحاضرة رقم                 

تعد مرحلة التسعينات من القرن املاضي من أحلك وأصعب املراحل اليت مرت ا اجلزائر         
سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، واليت مست شرائح اتمع وخاصة الطبقة اهلشة اليت دفعت مثن ذنب 

ال دخل هلا فيها سوى أا تعيش يف أرض اجلزائر، وقد اختذت الرواية اجلزائرية موضوع األزمة اجلزائرية 
  مدارا هلا تولدت عنه أسئلة متوا السردية.

إن اإلرهاب ليس حدثا بسيطا يف حياة اتمع، وال يقاس باملدة الزمنية اليت قضاها وال بعدد اجلرائم 
 كل تلك ، لكن عندما يتعلق اإلرهاب باجلزائر فإنه يتجلى يفحشيتهاو  و بفظاعتهااليت يرتكبها، بل 

املظاهر جمتمعة، لكن العنف مل يكن الطابع والسمة الوحيدة اليت طبعت مرحلة التسعينات يف اجلزائر 



فلم تكن أزمة أمنية فقط بل كانت أيضا أزمة التحول حنو اقتصاد السوق وتسريح العمال وإلغاء 
  1).1992تخابات (االن

ري املمكنة وغ لقد فتحت تلك الوقائع األعني على حقائق جديدة خرقت كل التوقعات        
املمكنة، فكانت األزمات تتواىل ومل يكن الروائي بعيدا عنهما فانعكست تلك الوقائع على جتربته 

  يقتل من؟الروائية اليت حاولت إجياد حلول وتفاسري مقنعة للسؤال املسيطر أنذاك من 

 يف واسيني األعرجوقد مثل هلذا النوع من الكتابة جمموعة من الروائني  وعلى رأسهم:           
)، سيدة 1990)، فاجعة الليلة السابعة بعد األلف (رمل املاية) (1989روايته "ضمري الغائب"(

)، 2001)، حارسة الظالل (2001( شمال)، شرفات حيى ال1997)، ذاكرة املاء(1991املقام (
)،عابر 1996)، وفوضى احلواس(1993يف الثالثية: ذاكرة اجلسد( أحالم مستغانميوأيضا 
)، 1994( )، تيميمون1990يف روايته فوضى األشياء( رشيد بوجدرة)، وكذلك 2003سرير(

)،الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي 1995يف: الشمعة والدهاليز ( الطاهر وطاروأيضا الروائي 
يف عواصف جزيرة  جياللي خالص)، 2006)،الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء(1999(

)، 1997يف بذاك احلبيب ( الحبيب السائح)، 2000)، احلب يف املناطق احملرمة(1998الطيور(
  ).2002( متاسخت دم النسيان)، 2002تلك احملبة(

كما أسهم إىل جانب هؤالء الروائيون الكبار املؤسسني جيل جديد من كتاب الرواية            
منثل هلا وهي روايات تفاوتت قيمتها اجلمالية و الشباب الذين تواترت نصوصهم لتواكب حمنة اجلزائر، 

لعز ) 2000()، الفراشات والغيالن2003) ورأس احملنة (2000بروايات: سرادق احللم والفجيعة (

) 2000)، شاهد العتمة (2000)، وأرخبيل الذباب (1998، و املراسيم واجلنائز(الدين جالوجي
لسفيان ) 2002)، وكواليس القداسة(2001( لمراد بوكرزازة، وشرفات الكالم لبشير مفتي

  . زردادقة

                                                           

  رواية اجلزائرية وتغريات الواقعال شادية بن حيي:-1 



يف رواية  الفاروقفضيلة  )،1993يف لوجنة والغول( زهور ونيسيومن األصوات النسوية نذكر     
)، 2000لصمت(يف رواية حبر ا وياسمينة صالح)، 1999)، وميزاج مراهقة (2002اخلجل(

  ).  وقد متيزت تلك املتون السردية املختلفة جبملة من املواصفات منها:2006ووطن من زجاج (

توظيف لغة مشحونة باألمل حتمل الكثري من التشاؤم والسوداوية واخلوف من اهول،  -1
هول ة واخلوف من االرؤي الرتباكإلضافة اإلغراق يف اهول والغموض لغة وفكرا با

وصعوبة فهم ما جيري يف الكواليس السياسية والعسكرية، فقد كان الروائي غري مقتنع 
 بأجوبة السياسي اليت تناقض الواقع املعاش. 

يف هذه الفرتة على حالة الرعب الدموية اليت عاشها املثقف والصحفي  ركز أغلب الروائني -2
اللذين كانا مهددين يف كل حلظة باالغتيال من طرف اجلماعات اإلرهابية اليت استهدفت 

بار يف اإلذاعة تنقل األخ لرشيد بوجدرةالنخبة املفكرة يف اجلزائر. فكانت رواية تيميمون 
 أنواعهم. مبقتل العديد من املثقفني بشىت

هناك روايات ركزت على فكرة اغرتاب املثقف وهجرته من أرضه ووطنه هربا من التصفية  -3
 يف رواية سيدة املقام وحارسة الظالل واسيني األعرجاجلسدية واحلجر الفكري، وقد ركز 

 على مناذج تطرح أزمة املثقف واغرتابه عن وطنه واغرتابه فيه عن طريق القمع والتهميش.
الروائية يف هذه الفرتة االستعجال، فليس كل ما كتب مقبول فنيا، إذ غلب على الكتابة  -4

نلمس الكثري من الروايات مشحونة بالتوترات النفسية احلادة اليت حتكي أمل اهلوان واليأس 
 دون حتديد البؤرة اليت يتمركز حوهلا اخلطاب يف ضبابية للرؤية وزئبقية للمعىن. 

واصفا ذلك النوع من املرويات االستعجالية بقوله:" وإذ يل أقرأ كتابات  شمرزاق بقطاويقول 
مستعجلة يظن أصحاا أم يعاجلون صلب املوضوع واملعروف يف تاريخ الرواية العاملية أن 

اإلجنازات الروائية تكون بعد مرور فرتة زمنية من وقوع األحداث الفعلية، بعد هدوء الرباكني 
  1ي كتب عن زحف نابليون على روسيا بعد ستني سنة من احلرباالجتماعية فتلستو 

                                                           

  :رواية األزمة عمر بوذيبة-1 



          

  

  

  

  

   

     

          

  

        

  

 


