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  قراءة�لرواية��م���لألعرج�واسي��

  

شكال��ا�قصوصة�،��ون��و���أطول�القصة�القص��ة�و و�الرواية�عن�القصةختلف�ت          

يقتصر�ع���طرح�أ�م��حداث�بل�التفصيل������ما�،�و�ي�ون��ات��ا�أك���حر�ة�فال��او�أك���

 .مراحل�حيا��مع���بحياة�البطل�و�حياة�ال��صيات��خرى��مم��ا��ا�بحيث�يلّم 

�حّد        �ع�� �الرواية ��إن �الطا�ر�م�ي �الس�نما�ي''  �عب���الدكتور �بالفيلم فالقصة�'' أشبھ

  1" أشبھ�بالتصو�ر�الفوتوغرا��

ا�تختلف��ول��ا�الرواية�ا��زائر�ة�سوف�نجدو�إذا�تطرقنا�إ����عض�املوضوعات�ال���تنا     

���فعن�مواضيع�القصة�القص��ة�،�أما�السمة�البارزة�و�املش��كة��تقر�با�����دب�ا��زائري�

�املن �الصادقة ��الواقعة ��ش��اكيةعثقة �والواقعية �التحر�ر�ة �الثورة �القضايا� ،ن تكمن

،�قضية�املتناولة����الرواية�ا��زائر�ة�عموما����العالقة�ب�ن�الشرق�و�الغرب�،�قضية�املرأة�

السلطة�،�و�قضية�الكفاح�الشع���املس���و�قضية�الفالح�و��رض�و�ال���استقطبت�ا�تمام�

  . العديد�من�الروائي�ن�ا��زائر��ن�

إن�الرواية�كش�ل�من�أش�ال�التعب����د�ي�استطاعت�أن�تتعامل�مع�الكث���من�جوانب������

ر�ة�عميقة�و�عكست�لنا�عالقات�ن�واقع�ا��زائر�بو���فكري�و�برؤ�ة�ثو عا��ياة�فقد�ع��ت�

���اص�و�ا�ع�اسا��ا�ع���املجتمع�و��خر�ن�و�يمكن�الوقوف�عند�الرواية�ا��زائر�ة����

� �اثن�ن �الواقعية�:  موقف�ن �الطا�ر�وطار�و�موقف �يمثلھ �الذي ��ش��اكية �الواقعية موقف

  . �خر�نمعظم�الكتاب�الذي�يمثلھ�النقدية�

صورت�معانا��م�اليومية�و�ع��ت�عن��ة�عكست�ا�تمامات�الناس�و ا��زائر إن�الرواية�       

  . �موم�م�ا��ياتية�و�أحاس�س�م�الوجدانية�برؤ�ة�واقعية

                                                             
  . القصة القصیرة/ الطاھر مكي / د  1
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ط�الضوء�ع����عض�العناصر�امل�مة����ا��انب�البنا�ي����رواية�نحاول�أن��سلّ و�من��نا�

  .أوال�ف�بم��ة�ال�اتبعرِّ و�لكن�قبل��ذا�ارتأينا�أن��ُ . ألعرج�واسي���ل�م���

  صرح�ال�اتب          
ُ
جر�ت�معھ�أن�قراءتھ�لكتاب�ألف�ليلة�و����العديد�من�ا��وارات�ال���أ

�ذا�الكتاب�مركز�جذب��عدُّ بداخلھ��اجس�ال�اتبة�،إذ��ُ �قظتيأليلة����الشرارة��و���ال���

 .�ھ�من�الكتابة�و�ا��يالف�ذا�النص��و�الذي�ساعده�و�قرَّ . بال�سبة�لل�اتب

  : مؤلفاتھ

����و���و�كأ��ا�تختصر�) ألم�الكتابة�ع���أحزان�املنفى( �عت���مجموعتھ�القصصية�

و�لذلك�يمكننا�حصر��ثار�املنجزة�وفق��سلسل�ا�الزم���كما�. قدر�املؤلف�مع�الكتابة�

  : ي���

 ) 1980(امر�صوب�البحر�تمن�أوجاع�رحل��وقا�ع:البوابة�الزرقاء� -

 )1981( ا��شة�ية�ذطوق�الياسم�ن�،�وقع��ح -

 ) 1982( ما�تبقى�من�س��ة��خضر�حمروش� -

 ) 1983( �غر�بة�صا���بن�عامر�الزوفري�–نوار�اللوز� -

 ) 1984( مصرع�أحالم�مر�م�الود�عة� -

 ) 1990( ضم���الغائب�الشا�د��خ���ع���اغتيال�مدن�البحر� -

 ) 1993( رمل�املاية��–الليلة�السا�عة��عد��لف� -

 ) 1995(مرئيات�اليوم�ا��ز�ن��–سيدة�املقام� -

 )1997( ذاكرة�املاء�محنة�ا��فون� -

 ) 2001( شرفات�بحر�الشمال� -

 ) 2004( ك�أبواب�ا��ديد�لمسا�–كتابة��م��� -

 ) 2008( سونات�أشباح�القدس��–كر�ما�تورديوم� -

 ) 2011( رواية�جملكية�أرابيا�م�شورات�ا��مل� -



ــ���موّج�ة�لطلبة�السنة�الثالثة����قراءة�� :دروس�ع����رضية�����دب�ا��زائري� رواية��م���لألعرج�واسي���ـ

ــ��أ2022/  2021: م�د��  ل��أدب�ولغة�ــ��ل�ســـــا�س ــ 	العابـــــدي. د.ــ
 

 4 

 ) 2013( رواية�مملكة�الفراشة� -

 ) 2013( خر�ف�نيو�ورك��خ���/: ا��زء��ول / رواية�رماد�الشرق� -

 ) 2013(الذئب�الذي�ن�ت����ال��اري�: ا��زء�الثا�ي�/ رواية�رماد�الشرق� -

 ) 2014( �ا�كما�اش��ت���ضمن�سلسلة�د�ي�الثقافية�ُ شرواية�س��ة�املنت���ع -

 ) 2015( املؤسسة�الوطنية�للفنون�املطبعية� –رواية�ح�اية�العر�ي��خ��� -

 ) 2016( دار��دب�ب��وت��–رواية��ساء��ازانوفا� -

تنوع�ا�من�أجل�تجديد���ساق�أش�ال�كتاباتھ�و �كشف�تطور تو�عندما�تقرأ�أعمال�ال�اتب�  

  . الكتابية�و�أش�ال�ا

��انت� و�يمكن�أن�نذكر ��شر�غر�ية�فع���أنھ ����دور ��شرت س�يل�املثال�لھ�روايات�أخرى

،�م��جمة�إ���اللغة�الفر�سية�ببار�س� les gardiennes des ombres" اللظالة�حارس''رواية�

  . 1999إ���أن�طبعت�باللغة�العر�ية�سنة�

،�و�ال����شرت�����خرى�م��جمة�إ��� les miroirs des aveugles" مرايا�الضر�ر'' ثم�رواية�

  .اللغة�الفر�سية

ب�شر�ا�باللغة�الفر�سية�،�و����'' اللظحارسة�ال'' بفضل�رواية��1996غامر�ال�اتب�سنة�����

ال���دفعت�بال�اتب����ترجمتھ�أعمالھ�إ���اللغة�الفر�سية�إذ�صدرت�الطبعة��و���ل��جمة��

  .  2001،�مثال�إ���سنة� fleur d’amandier ) نوار�اللوز (

مضطرا�إ����ن�باه�إ����عض�امل�ونات��ھيجد�القارئ�نفس'' عرج�� نصوص�وسي������إن�        

راد�رت�ب�،�من�نص�إ���آخر�،�و�من�عنوان�إ���عنوان�آخر�الفنية�و�املوضوعاتية�امل��ددة�بأطّ 

راد�،�مصنفة�جميعا�تص�يفا�واحدا�،�و�من�سبة�ان�سابا�واحدا��و�ج�س�الرواية،�ب�نما��طّ 

ت�اد�تجمع�النصوص��ل�ا�،�ع���ال��وص�الروائية�و�سطوة�الذات�الرت�ب����املوضوعات�و 

اختالف�عناو���ا�و�تفاصيل�ا،�ضمن�م�ن��روا�ي�واحد�،�أو�نص�روا�ي�واحد�مفرط�الطول�و�

  2''الرتابة�و�التكرار

                                                             
  2011، سنة  3590مجلة الحوار المتمرن العدد : قراءات في عالم الكتب و المطبوعات : عبد هللا الشطاح   2
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  رواية��م���

  لواسي����عرج�/  مسالك�أبواب�ا��ديد�

  

'' ال�و������صية�أإن�موضوع�الرواية�يتصل����صية�عظيمة����تار�خ�ا��زائر�ا��ديث�

  . و�بطوالتھ�ذات�الشأن�الكب��'' �م���عبد�القادر�

مفعم�بروح�املغامرة�متجاوزا�الواقع��حاول��عرج�واسي���بناء�نصھ�بناء�متم��ا����قالب�ف��ّ 

� ��م���ا�. املألوف �ج�اد �رحلة �عن �ف��ا �و يتحدث �ا���اد �تار�خ ��� �و�دوره التحر�ر��زائري

و��انت��ذه�الرواية����الرواية�ا��امسة�عشر��2005رواية��م���عام�و��شرت�،ا��زائري�

  .صفحة��554من�الروايات�و��عمال�الكتابية�،�جاءت����

عرج�وسي��،�كما�أن��رتباط�� إن�ال�و�ة�و��نتماء��ما�ال�اجس�ا��اضر����جميع�روايات�

أ�م�القضايا�ال���أثارت�ا�تمام��بال��اث�و�استدعاء�التار�خ�و�محاولة�توظيفھ����الرواية��من

حاول�ف��ا�كتابة�التار�خ�العام�ل��زائر�و�تار�خ�'' �م���مسالك�أبواب�ا��ديد"فرواية�. ال�اتب�

� �سنة �القادر�من ���1832م���عبد ��1847إ�� �الشعبية ��م���مقاومتھ �قيادة �زمن كما�. أي

ك�العالقة�ا��ميمة�ب�ن�عبد�استطاع�ال�اتب�من�خالل��ذا�النص�أن�يث���قضية�تتعلق�بتل

  ) .ديبوش( القادر�و��سقف�املسي���مو�س�يور�

سي�����صية��م���عبد�القادر�توظيفا�فعاال����الرواية�عرف�من�خاللھ�اقد�وظف�الو ���

�جون� �مثل �املحور�ة ��خرى �ال��صيات �ببعض �محيطا �العدو�، �ضد �و�مقاومتھ ��اعتھ

  . لز�ارة��م��  أمبوازالتھ�من���ن��و�ي�مساعد�مون�سي�يور�ديبوش����تنق

سي���ع���أنھ���صية�اعرج�و � أما�مو�سي�يور�ديبوش�أسقف�ا��زائر�سابقا�فقد�صوره�

 . عتان�باإليمان�با��م�شا��ة�مع��م���عبد�القادر����أ��ما���ص�تان�ن�يلتان�م�شبّ 
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���ضرب�العدو�،��مر��سي���خيانة�السلطان�املغر�ي�الذي�لم��ساند��م�� اصرح��عرج�و ��

��ن��عد�ا����أمبواز�دون�تلبية�. الذي�جعلھ��س�سلم��عد�خمسة�عشر�سنة�من�املقاومة�

  .و��ان�يق����وقتھ�مع�ديبوش�و�غ��ه�من��سرى . املستعمر��بھر�َد الوعود�و�غَ 

�الو  �تطرق �م��ااكما �أخرى �مواضيع �إ�� �و�: سي�� �الدي�ية ����سانيةالقضايا وطرح�.و�املرأة

أسلوب�ف���أحداثا�تتعلق�بكيفية�إطالق�سراح��م���عبد�القادر�من���ن�أمبواز�و�الذي�ب

�يرسل�ا� ��ان �رسائل �خالل �من �يبوش ���اد �قام �و�محاوالت �طلب ��عد �نابوليون �يد �ع�� �ان

  . إليھ

  : ة�أقسام�ثإ���ثال�امجاء�الكتاب�إذن�مقّس 

 باب�املحن��و��� -1

 باب�أقواس�ا��كمة� -2

 مل�الك�باب�املسالك�و�ا -3

  : أما�ال��صيات�التار�خية�و�السياسية�البارزة�����ذه�الرواية�ف�انت��التا���

 �م���عبد�القادر� -1

 حاكم�الغرب�ا��زائري�: الشيخ�م���الدين� -2

 نابوليون�بونابارت�الثالث� -3

  أنطوان�أدولف�ديبوش� -4

����الرواية�حيث�ال��ستطيع��ملام� �ال�تأث���ل�ا إ���جانب���صيات�أخرى�محور�ة

  . بجميع�ال��صيات�التار�خية�ال���وظف�ا����روايتھ

  


