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 ملخص: -

يعد األدب النسائي مجال جدل فكري ونقدي لكونه يثير العديد من اإلشكاالت من فاتحة السؤال حول 

االسهامات الفكرية واألدبية للمرأة املبدعة إلى تداعيات األسئلة حول مدى قدرته على طرح قضايا الراهن، 

املجتمع األوروبي وامتد تأثيره إلى  خاصة أن ظهوره قد واكب التغير االيديولوجي والفكري واالجتماعي الذي عرفه

التحوالت التي طرأت، ولم تشذ عن االتصال باقي أنحاء  العالم فيما بعد، وقد واكبت الكاتبة الجزائرية هذه 

تلك، فكان لحضورها في مجال اإلبداع األدبي صيت واسع وطابع متميز؛ حيث زاحمت الرجل في   بموجة التغيير

ظل حكرا عليه، وقد استطاع خطابها النسائي الناش ئ أن يلفت االنتباه إليه خاصة  حقل الكتابة األدبية الذي

بعد أن أصبح يشكل اختالفا واضحا بالنسبة لنظيره الذكوري، وبذلك بات التوقف عند الكتابة النسائية 

ي نحاول من الجزائرية ومحاولة استقراء خطابها أمرا ملحا، من هذا املنطلق تولدت فكرة ورقتنا البحثية الت

والقصة والرواية، وذلك من خالل بيان أسباب  خاللها مساءلة خلفيات تشكل نتاجها األدبي في مجاالت الشعر 

تأخرها عن ميدان اإلبداع فيها، ثم متابعة ظروف نشأتها وتطورها إلى حين تمكنها من إثبات الوجود وتأكيد 

صائص التي تطبعها وتمض ي بها في سبيل الدخول في الكينونة، وخوضها رهان إثبات التميز، واكتسابها للخ

 جدلية االختالف واملغايرة.

 : املرأة الجزائرية، الكتابة األدبية، التأسيس، التأصيل، التميز، الخصوصية.الكلمات املفاتيح

- Abstract: 

Feminist literature was and remains a serious intellectual and critical field, 

As far as it raises many problematics about intellectual and literary contributions, 
in particular its appearance accompanied the ideological, intellectual and social 

changes that European society knew and its influence spread to the world later, the 

Algerian feminist novelist has followed those transformations, her presence in the 

field of literature’s creativity has been distinguished and widely recognized, where 

she crowded the man in the field of literary writing, her feminist nascent discourse 

has could draw attention, furthermore the attempt to extrapolate her discourse has 

become obtrusive. From this point of view, the idea for our research document was 
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generated, through which we try to ask questions about the backgrounds that 

constitute its literary composition in the fields of poetry, history and novel. 

Key words: Literary writing, Establishment, Entrenchment, Excellence, Privacy 

- Résumé :  

L'expérience littérature féminine en Algérie entre confirmation de l'existence et 

la constitution du discours 

La littérature féministe était et reste un domaine intellectuel et de critique 

sérieux, d'autant plus que cela soulève de nombreuses problématiques sur les 

contributions intellectuelles et littéraires, en particulier son apparition a 

accompagné les changements idéologique, intellectuel et social que la société 

européenne a connu et son influence s'est étendue au monde plus tard, l'écrivaine 

algérienne a suivi ces transformations, sa présence dans le domaine de la 

créativité littéraire a été distinguée et largement reconnue; où elle se pressaient 

l’homme dans le champ de l’écriture littéraire, son discours féminin naissant s’a 

pu attirer l'attention, Ainsi, l’essaie d’extrapoler son discours est devenu importun. 

De ce point de vue, l'idée de notre document de recherche a été générée, à travers 

laquelle nous essayons de poser des questions sur les arrière-plans qui constituent 

sa composition littéraire dans les domaines de la poésie, de l'histoire et du roman.  

Mots-Clés : L’écriture littéraire, La constitution, Enracinement, L’excellence, 

l’intimité  

 

 مقّدمة: -

خ بمخخلل مشاخله؛ خُث ظاهمذ  ت خمىسها في ـىاغت الخاٍس سجلذ اإلاشأة الجضائٍش

قُه معاهمت قػالت، وأبلذ بالء خعىا في مػشيت البىاء والدؽُِذ بمخخلل مُادًنها، وغبرث غً 

خمىسها الذائم في مخخلل اإلاجاالث الخُاجُت، وئلى حاهب  رلَ  قهذ ظلذ وقُه لهمُتها، ئر 

ها في أداء الىظائل الشوجُيُت البعُىت التي جإديها في الخُاة الُىمُت، سقمذ أن ًىدفش دوس 

ًان ألامش في ظابو غهذها، قممذ جٌعش  وأن ٌعخمش حعلي اإلاجخمؼ وجمادًه في تهمِؽها مثلما 

ت، مسخشة مالها مً نذساث جخُلُت وواناث  نُىد الهامؽُت وجىاقغ آلاخش غلى مىنؼ اإلاشيٍض

ا والخأظِغ لىحىدها في مجاالث ؤلابذاع ألادبي مخخزة ئًاها مىُت ئبذاغُت في ئزباث يُىىهته

ًاث اليعائُت اإلاىاهمت لخالها في  ذ اوؽؿاالتها ومػالجت هىاحعها والاهخفاس لزاتها وللخش لـش

اإلاػترى الخاـل بحن الثهاقت الزًىسٍت والخشاى الاحخماعي، وبزلَ جىظؼ هىام اوؽؿاالتها 

اًا الزاجُت الخاـت لِؽمل أخشي حمػُت غامت مىايبت وخشج غً خذود الاهخمام بالهم

ىجا مخمحزا  للمعخجذاث الىاسئت، والخؿحراث الاحخماغُت اإلاعخدذزت، لدسجل بزلَ خمىسا ـو
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في اإلاؽهذ الثهافي غامت، وفي مجاُ ؤلابذاع ألادبي خاـت، قكي ظل جضاًذ الاهخمام باظهاماث 

ة حعم يخاباتها ؤلابذاغُت والىهذًت يأدب اإلاشأة، اإلاشأة في الخشيت ألادبُت ظهشث مفىلخاث يثحر 

لت...ولئن حػذدث اإلافىلخاث  أدب ألاهثى، ألادب اليعائي/ اليعىي/ ألاهثىي، أدب ألاظاقش الىٍى

قان ألامش واخذ، ئر حؽترى في ًىنها جبرص اإلاٍاهت التي ًدخلها هزا الىىع مً الٌخابت في العاخت 

أة  ألادبُت، لدعاهم بذوسها في ئؾىائها غبر الٌؽل غً الىهذًت التي اظخىغبذ يخاباث اإلاش 

 .نماًا الشاهً، ومػالجتها مً مىظىسها الخاؿ واإلاؿُب خهبا مً الضمً

 لهذ ؼهذ اإلاؽهذ اإلاػاـش جضاًذا في ألاظماء الامػت في ظماء ؤلابذاع ألادبي اليعائي

لهشاء والباخثحن جشاوخذ بحن سوائُاث وناـاث وؼاغشاث .... اظخىػً اظخهىاب اهخمام ا

ً؛ خُث خاولً مػالجت الاوؽؿاالث العٍُىلىحُت والعىظُىلىحُت الشاهىت، ومً هزا  اإلاػاـٍش

أحي رلَ سؾبت في الىنىف  اإلاىىلو جىلذث قٌشة جىاُو مىلىع الٌخابت اليعائُت في الجضائش، ٍو

ت بالٌخابت ألادبُت، وم ذي معاهمتها في غىذ ئؼٍالُت أظاظُت جخمدىس خُى غالنت اإلاشأة الجضائٍش

ئزشاءها، وال ؼَ أن رلَ ال ًخأحى لىا ئال مً خالُ مداولت معاءلت خلكُاث حؽٍل هخاج الٍاجبت 

ت ألادبي في مجاالث الؽػش والهفت والشواًت، دون ؤلاؾكاُ غً بُان أظباب جأخشها غً  الجضائٍش

الخىىس ئلى خحن مُذان ؤلابذاع في ئواسها، زم مخابػت ظشوف اليؽأة والخأظِغ زم الخأـُل و 

 جمٌنها مً ئزباث الىحىد وجأيُذ  يعب سهان الخمحز.

 خلفيات جشكل ألادب النسائي في الجزائر: .1

في الجضائش غً وانؼ ظهىس وجلهي ألادب اليعائي غمىما، وما أزاسه دب اليعائي لم ٌؽز ألا 

والؿشبُت، والتي جشاوخذ بحن مً جباًً في اإلاىانل اججاهه في العاخت ألادبُت والىهذًت الػشبُت 

ُت، ىال ئلى الخأًُذ اإلاؽشوه بخىقش الخفـى ئر ًىشح هى آلاخش يثحرا مً  الشقن والخأًُذ ـو

ًاهذ  ت وألادبُت في العاخت ؤلابذاغُت، وئرا ما  ت الكٌٍش الدعاؤالث خُى ئظهاماث اإلاشأة الجضائٍش

هق سوائي وعائي مخمحز غلى معخىي  لها مً الهذساث واإلاهاساث والٌكاءاث ما ًإهلها قػال إلهخاج

 الخػامل مؼ آلُاث البىاء الكجي وجهىُاث الٌخابت العشدًت ؟

مً اإلاخكو غلُه لذي الػام والخاؿ أن البذاًت الكػلُت لئلبذاع ألادبي بمخخلل 

ًان  ًاهذ  رًىسٍت بامخُاص؛ خُث  حؽٌالجه ألاحىاظُت في الجضائش، بل وفي ًل البالد الػشبُت 

ىا بمخػت  الشحل قاجذ بابها واإلاإظغ ألبجذًاجه خاـت في مشخلت الخأظِغ ألاولى، وهى خٌم ٌؿٍش
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ذقػىا للدعاُؤ غً مذي صخخه، وهل ٌػجي الدعلُم بهزا الخىحه أن  البدث في خهُهخه، ٍو

ت ظلذ مػضولت غً قػالُاث ؤلابذاعي ألادبي؟ قمتى  وئرا لم ًًٌ ألامش يزلَ، اإلاشأة الجضائٍش

ًاهذ مالبعاث بذاًت غهذها بادسث اإلاشأة الجض  ت للمؽاسيت في الٌخابت ؤلابذاغُت؟ ويُل  ائٍش

ت في ظبُل بلىؽ مشخلت مخهذمت مً  باألدب؟ وما هي اإلاشاخل التي مش بها أدب اإلاشأة الجضائٍش

الىطج جمٌنها مً ئنشاس الىحىد وجأيُذ الٌُىىهت مً زمت ئزباث جمحز ما جٌخبه؟ وما مذي 

بت ألادبُت اليعائُت في الجضائش مً خالُ الخأظِغ لخجاسب خاـت بها في معاهمتها في ئزشاء الخجش 

 ، مخخلل ألاحىاط ألادبُت التي ايدعبذ بذوسها الخفائق التي وبػتها مىز ؤلاسهاؿ ألاُو

 ؟ الٌمي والٌُكي في هخاحها ألادبي والتي جىىسث بمشوس الضمً وحػانب اإلاشاخل والتزاًذ

 لنسائي في الجزائر:.  أسباب ثأخر ظهور ألادب ا2.1

ئن ألاظباب التي أدث ئلى جأخش ظهىس ألادب اليعائي في الجضائش، وبالخالي ؾُبذ أظماء يثحر 

مً اإلابذغاث غً الٌخابت لمً هزا الكً ؤلابذاعي اإلاخمحز يثحرة ومخىىغت، منها ما ًشجبي باإلابذغاث 

ن آلاخش بىبُػت ألاحىاط أهكعهً ومنها ما ًشجبي بىبُػت أولاع اإلاجخمؼ، بِىما ًشجبي البػ

الزاجُت منها، اإلاخفلت بزاث ألاهثى، وولػها وأؼٍاُ "ألادبُت في خذ راتها، قهي ئرن جتراوح بحن 

مػاهاتها في ظل اإلاجخمؼ الجضائشي الزًىسي، واإلاىلىغُت اإلاخػلهت بمخخلل أولاع مجخمػها، إلاا لها 

حروسة"  ، وهجمل هزه ألاظباب قُما ًلي:1مً جأزحر في أؼٍاُ مماسظتها للىحىد الٌُىىهت ـو

 أسباب خاضة باملرأة ووضعها في املجحمع: .1.2.1

حن غامت واإلاشأة خاـت خُث مىػذ مً الخػلُم - ، اهدؽاس الجهل وألامُت في أوظاه الجضائٍش

اوػذام دوسها، قال أزش لخمىسها ظىاء في الخشيت الثهاقُت أو في أي وؽاه رو وابؼ ظُاس ي و 

 .2زهافي  أو

ًاهذ حػِؾ في ولؼ احخماعي مؿلو مداـشة بالخهالُذ التي جكىيذ في اإلاشأة  - ت  الجضائٍش

تهمِؽها، مما حػلها بػُذة غً أي اجفاُ بمثُلتها في ألانىاس الػشبُت الؽهُهت التي غشقذ 

 .3خشيت وعائُت في ونذ مبٌش

ت الزي ًبذو غىفشا ؾحر واضر اإلا - ت الخكٌحر وؤلابذاع، خاـت غىفش الخٍش المذ في اوػذام خٍش

ا قهي  ت اإلاشأة، وألن الٌخابت نبل أن جٍىن جشيًُبا لؿىًٍ ت خاـت ما ًخػلو بدٍش ألاحىاء الجضائٍش

حػبحر وبىح، قان اإلاعألت جخػهذ أيثر خحن جأخز الٌخابت مىخى البدث والخالؿ مً الىلؼ 
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ت خاُ دون ولىج اإلاشأة مجا 4الاحخماعي الزي حػاوي مىه اإلاشأة ُ لزلَ قان ؾُاب الخٍش

 ؤلابذاع ألادبي.

ت غلى خعاب التزاماتها ؤلابذاغُت - وبالخالي غذم الهذسة  5اهفشاف اإلاشأة ألداء التزاماتها ألاظٍش

غلى الخكشؽ للٌخابت ؤلابذاغُت، ئلاقت ئلى غبء الىظُكت ويثرة الاوؽؿاُ بمخىلباث الخُاة 

ػهم الشوحي والكٌشي الضوحُت، وجىحههً لتربُت ألابىاء؛ خُث جفالخذ أيثر الٍاجباث مؼ ال

، وجفالخهً مؼ الىانؼ بالضواج الخهلُذي مما حػلهً 6والكجي بالضواج وباإلخفاب البُىلىجي

 ًفشقً الىظش غً الٌخابت ؤلابذاغُت.

ا مً الاهخهاد الالرع وهشوبا مً ظلىت  -
ً
غضوف بػن الٍاجباث اإلابذغاث غً الٌخابت خىق

 الشنُب.

 الجزائري: . أسباب خاضة بطبيعة املجحمع2.2.1

مُل الذيخىس "بادٌغ قىؾالي" ئلى ما ظبو ريشه أظبابا أخشي خاـت بىبُػت  ٍو

ت واإلاخمثلت في:  7اإلاجخمؼ الجضائشي أدث ئلى جأخش ظهىس الخشيت ألادبُت اليعائُت الجضائٍش

غامل الاظخػماس الزي اهخهج ظُاظت اظتراجُجُت مىاهمت للؿت الػشبُت؛ خُث ولؼ  -

ولؼ ؼّل قاغلُتها وخشيتها، مما هخج غىه جأخش ألادب الجضائشي  الثهاقت الهىمُت في

 غامت، ومً زم جأخش ظهىس الخشيت ألادبُت اليعائُت.

ًاهذ جىظش ئلى اإلاشأة هظشة دوهُت وجشي أّن وحىدها في الخشيت  - الخهالُذ الاحخماغُت التي 

صجؼ غلى الاهدالُ، ونذ قشلذ غليها ظشوف ا لػضلت والتهمِؾ الاحخماغُت ًثحر الكخىت َو

ت.  قجمذث وانتها ؤلابذاغُت والكٌٍش

ظلىت الػاداث والخهالُذ البالُت واإلاجخكت في خو اإلاشأة، والتي جهط ي بدفش مهامها في  -

الهُام باألغباء اإلاجزلُت والخٌكل باإلاعإولُاث الػائلُت، وهزا ما خكن قشؿ خمىسها 

 في ؾحرهما مً اإلاجاالث، وسبما خذ منها.

لهامؽُت للمشأة، وبالخالي إلاداوالتها ؤلابذاغُت، قٍل مداولت منها لخجاوص ألاظىاس الىظشة ا -

التي وّىنىها بها ججػلها مً اإلاىبىرًً لخدل غليها لػىت اإلاجخمؼ، وهى ما غبرث غىه 

ئخذي اإلاخمشداث اإلاخجاوصاث لؤلظىاس غلى ئزش ولىحها غالم الٌخابت ؤلابذاغُت، وهي 

م ًىوغ" قكي مػشك ئحابتها غً العإاُ الزي لىاإلاا جىاجش وشخه غلى  الٍاجبت "مٍش
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ألادًباث قُما ًخق اإلاػُهاث التي جدعبب في حػثر خىاهً في مجاُ ؤلابذاع ألادبي، 

ًاهذ دسوبي في هزه اإلاذًىت الجمُلت 8واإلاخمثل في "هل هىاى ما ٌػترك دسبَ" ، جهُى :"

ًاهذ غزابا، الىهاًدا...  ا وغهباث، 
ً
خاـت غىذما بذأث، قهذ ؾفذ حُجل ًلها أؼىاً

في دوامت مً الهُل والهاُ، لٌىجي لم أظدعلم، ناومذ في هذوء وماصالذ ئلى أن أهخفش 

 .9لىحىدي"

لت. -  هُمىت ألادب الزًىسي لكتراث صمىُت وٍى

نلت الاخخكاء ؤلاغالمي بٌخاباث اإلاشأة بؽٍل خاؿ، ًماف ئلى رلَ نلت الصخل ألادبُت  -

شامت الشنابت غلى ًل مداوالتها ؤلابذاغُت وحػشلها لالهخهاد ال اإلاخخففت آهزاى،  ـو

 لص يء ئال لٍىنها ـادسة مً لذن امشأة.

هزا قُما ًخق ألاظباب _الخاـت باإلاشأة وباإلاجخمؼ _التي أدث ئلى جأخش ظهىس ألادب   

ىاظه في اليعائي الجضائشي، وخالذ دون ولىج اإلاشأة لػالم ؤلابذاع ألادبي بمخخلل حؽٌالجه وأح

ُت بػن ألاحىاط  ماف ئلى ألاظباب العابهت، أظبابا أخشي جشجبي بخفـى ونذ مبٌش، ٍو

ًالشواًت مثال والتي ظىداُو بُانها الخها.  ألادبُت 

 . واقع ألادب النسائي في الجزائر) الحأسيس والحأضيل(:3.1

الث الاظخػماس، ولم -مً الىاضر أن أولاع اإلاجخمؼ الجضائشي اإلاضسٍت  وهى الزي غاوى ٍو

ت العىداء وما هخج غنها  ًًٌ لجشاخه أن جبرأ ختى جكخو حشح آخش ظل ًذمي حعببذ قُه الػؽٍش

اء ماف ئلى رلَ ولؼ اإلاشأة قُه، وهي التي لم جىفل  -مً نخل لؤلسواح وئصهام لذماء ألابٍش ٍو

ر غاهذ مً التهمِؾ وؤلانفاء، قٌُل لها أن جىفل يمبذغت جخخز مً الٌخابت ًاوعان ئ

وظُلت للبىح وؤلاقفاح، للىحىد بالهىة والكػل بػذ حؿُِب وحجب دام خهبا مً الضمً؟ جلَ 

ت اإلابذغت، وأظبابا أخشي ال ًدعؼ اإلاهام  ألاظباب اإلاخػلهت باألولاع التي حػاٌؽها اإلاشأة الجضائٍش

ت؛ خُث ؼاءث ألانذاس أن لزيشها، خالذ د ون ظهىس مبٌش لؤلدب اليعائي غىذ الٍاجبت الجضائٍش

ًىلذ مخأخشا غً ألادب اليعائي غىذ بىاث حيعها وهظحراتها في بالد اإلاؽشم واإلاؿشب الػشبُحن، 

ويأهه في رلَ ًدبؼ هامىط -اإلاعمى بالشحالي ئن صر الخػبحر –ويزا غً ألادب غىذ الشحل 

و الشحل)آدم( نبل اإلاشأة)خىاء( إلاا للخالو مً خٌمت في خلهه، وبالخالي الخُاة الزي نط ى بخل

قان مُالد ألادب اليعائي في الجضائش ال ًدُذ غً هزا الػشف، مثلما ال ًدُذ غً الهاهىن 
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ت الزًىسٍت(، التي حعدىذ ئلى مبذأ  -الىبُعي اإلاخػاسف غلُه خاـت في اإلاجخمػاث الػشبُت )ألابٍى

ت ال ًاهذ له أظبهُت ؤلابذاع في مجاُ ألادب، التراجب وأولٍى شحل غً اإلاشأة في ًل ش يء، وبالخالي 

في مهابل جأخش اإلاشأة غىه، والخهُهت ئن هزا الخأخش ال ًإخز غليها، ونذ ؾذا داقػا الهىالنت 

 أقمل وأنىي.

ت ً، -سؾم ًل الظشوف اإلاضسٍت التي غاؼتها اإلاشأة الجضائٍش ًاهذ حػاوي مً اظخػماٍس ئر 

س الاخخالُ الزي خاُ دون حػلمها وصاد في أمُتها مً حهت وحعبب في ظىء أولاغها مً اظخػما

حهت أخشي، واظخػماس اإلاكاهُم الزًىسٍت اإلاعدبذة، والىظام ألابىي اإلادعلي الزي غشلها إلاا 

ت ئال  ٌعمى بالىأد الكٌشي وألادبي؛ خُث خاُ دون مؽاسيتها في قػالُاث الخُاة ألادبُت والكٌٍش

غلذ ـىتها وخاولذ ئظماغه مػلىت جمشدها غلى ألاظىاس اإلاكشولت غليها مً خالُ ولىحها أنها أ

ًان ئغالن مُالد ألادب اليعائي في الجضائش، الزي ٌػذ مخأخًشا  غالم الٌخابت ؤلابذاغُت، وبزلَ 

ب واإلاىلؼ غلى خاسوت ألاد"هىًغا ما ئرا ما نىسن بمثُله في الػالم الػشبي )اإلاؽشم زم اإلاؿشب(، 

الجضائشي اإلاػاـش قال ؼَ أهه ًذسى جماًما خلى العاخت مً الفىث اليعائي ...نبل 

، وما وحذ مىه قُما بػذ ًإيذ أهه "ظل خاقًخا في العاخت ألادبُت باللؿت الػشبُت 10الاظخهالُ"

ت 11" ، قال ًٍاد ًجذ أراًها ـاؾُت أو ختي ًجذ الشواج الالئو سبما لٍىهه ًكخهش للجشأة والخٍش

ت ًبذو غىفًشا ؾحر الالص  مخحن باغخباسهما نىام ؤلابذاع ألادبي بػذ اإلاىهبت، غلما أن غىفش الخٍش

ت ، مما حػلها جشي في الٌخابت ألادبُت 12واضر اإلاالمذ خاـت قُما ًخػلو باإلاشأة في ألاحىاء الجضائٍش

مىكزا للخشوج مً نىنػت الدجب والتهمِؾ، ومىخى البدث غً الخالؿ؛ خالؿ جأخش في 

هو، ألن ـىتها "ظّل بػُذا غً العاخت، وهزا ما ًجػلىا ههُى ئن هزا ألادب ولُذ الخد

 .13العخِىاث، وبفىسة أدم هى مً مىالُذ العبػُىاث غذا الشواًت"

ت في معحرة   ئن ألاظباب العالكت الزيش مجخمػت أدث ئلى حػثر خىى اإلاشأة الجضائٍش

ت ؤلابذاع ألادبي؛ خُث حػلتها جمط ي قيها بخىى متردد ة ؾحر زابخت جكخهش للثهت والجشأة والخٍش

الالصمت، يُل ال؟ وهي التي جخدٌم قيها الػاداث، وحعٌذ ـىتها الخهالُذ الشزت، وجتربق بها 

أغحن الشنُب مً ًل حهت، وجخىغذها ألانالم الىانذة، وحػُهها آلاساء الالرغت، وجذجبها العخائش 

زًىسٍت اإلادعلىت، قهذ وىنىها بأظىاس غالُت مً اإلاعذلت، وحػُو قاغلُتها الهُىد والهمبان ال

ًل حاهب ًدظش غليها ججاوصها، وهي راث ألاظىاس التي  خالذ دون ظهىس مبٌش ونىي لؤلدب 
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ًاهذ قُه هظحرتها في اإلاؽشم واإلاؿشب الػشبي نذ ممذ  ت في ونذ  اليعائي لذي الٍاجبت الجضائٍش

ىاها هدى حػلخه ًخمحز غلى معخىي بابذاغها ألادبي نذما ئلى ألامام، وساخذ جخدعغ خ

 ممامُىه وجُماجه، وغلى معخىي آلُاث بىائه الكجي.

ت خىك ؾماس ججشبت ؤلابذاع ألادبي التي ظل مىنؼ العُادة  لهذ اغتزمذ اإلاشأة الجضائٍش

ل، خاـت بػذ خشيت الىعي والُهظت التي ؼهذتها غلى  ت قيها خٌشا غلى الشحل لضمً وٍى واإلاشيٍض

ت الؿشبُت، مما حػلها حعي أهمُت الٌخابت ألادبُت ؾشاس هظحراتها  الػشبُاث مخأزشاث بالخشيت اليعٍى

في الخػبحر غً خالها ووشح نماًاها وهىاحعها، ويزا اإلاؽاسيت في قػالُاث الخُاة مً خالُ 

ًان  وشح نماًا الشاهً، وما لزلَ مً دوس في الخأظِغ لىحىدها في العاخت ؤلابذاغُت، وئر 

قان الخاُ  ،14أن" الفىث اليعائي في ألادب الجضائشي ظل بػًُذا غً العاخت"هىاى مً ًإيذ 

لم ًظل يزلَ، ئر ؼهذث الخشيت اليعائُت في الجضائش دقًػا يبحرا؛ خُث جكخهذ اإلاىاهب يعُل 

 .15م1979حاسف خاـت في مجاالث الؽػش والهفت والٌخابت الشوائُت التي ظلذ ؾائبت ختى غام 

ؤلاسهاـاث ألاولى لؤلدب اليعائي الجضائشي، والزي ًخىلب الخذنُو في هزا قُما ًخق 

ت، وبمػجى أصر أولى مداوالتها لئلبذاع في  ؼأهه أيثر الىنىف غىذ بػن هخاحاث اإلاشأة الجضائٍش

 ألاحىاط ألادبُت اإلاخخلكت للخػشف غلى البذاًت الخهت لهزا الىىع مً ؤلابذاع ألادبي ؤلاوعاوي.

 :ة ومجاالت إلابداع ألادبي )القطة والشعر والرواية(الكاثبة الجزائري .2

ويثحًرا ما  ئن اإلاخدبؼ إلاشاخل وؽأة وجىىس ألادب الجضائشي ًلخظ أهه هخاج رًىسي بامخُاص،

ًان ألامش ًخم بص يء مً  ػالج بػن نماًا اإلاشأة، وئن  ًان الشحل قيها ًخٍلم بفىث ألاهىزت، َو

ت لم جشك بزلَ، وأغلىذ سقمها للتهمِؾ الخدكظ ومً مىظىسه الخاؿ، قان اإلاشأة  الجضائٍش

ما  ًاهذ جشي قُه حػٍى الزي النخه في حل مجاالث الخُاة، ومجاُ ؤلابذاع ألادبي خاـت، لٍىنها 

غً مداوالث الدجب التي أظذلذ غليها وغلى ملٍاتها ونذساتها وأغانذ جىلػاتها، قاغتزمذ 

اد، وما لبثذ أن انخدمذ ظ اخت ؤلابذاع ألادبي بٍل أحىاظه. وهزا ما الىنىف لٍل رلَ باإلاـش

ًإيذ أن الػىفش اليعائي نذ ؼاسى في وؽأة وجىىس ألادب الجضائشي  بؽٍل مػخبر وأبلى قُه الء 

ت خحزا واظػا مً الىخاج ألادبي  خعىا؛ خُث  ؼؿلذ الٌخابت ؤلابذاغُت لذي الٍاجبت الجضائٍش

 مخىىغت، جىىع ألاحىاط ألادبُت وحػذدها. الجضائشي الػام، ئر خاولذ الخأظِغ لخجاسب ئبذاغُت

 . الحجربة الشعرية النسائية في الجزائر:1.2
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ًاهذ قُه  ت نذ جأخشث غً مُذان ؤلابذاع ألادبي غمىما في ونذ  ًاهذ اإلاشأة الجضائٍش ئرا 

هظحرتها الػشبُت واإلاؿاسبُت نذ بلؿذ قُه مبلؿا خعىا، قمً الىبُعي أن جخأخش غً ججشبت يخابت 

جباغا لزلَ هظشا لؤلظباب والظشوف العابهت الزيش، ومً وايبذ هزه الخشيت ؤلابذاغُت الؽػش ئ

ًاهذ بادسة  ًاهذ جماسظها بؿحر اللؿت الػشبُت الكفخى، وبالخالي قهذ  اث  مىز بذاًتها مً الجضائٍش

ت اليعائُت في الجضائش باللؿت الكشوعُت، أي أن الؽػش اليعائي اإلاٌخىب باللؿت  الٌخابت الؽػٍش

الكشوعُت أظبو في الظهىس مً رلَ الزي ًٌخب باللؿت الػشبُت الكفخى بالشؾم مً ًىنها اللؿت 

اث يً ممً ٌػؽً خاسج أسك الىوً أو أنهً مً  الشظمُت، مما ٌػجي أن الؽاغشاث الجضائٍش

ت، ونذ خهو  الالحي جلهحن حػلُما بؿحر اللؿت ألام وبهحن وقُاث للؿت حػلُمهً في ئبذاغاتهً الؽػٍش

لىخاج الؽػشي اليعائي باللؿت الكشوعُت الترايم الٌمي والٌُكي الزي ٌعمذ بالخذًث غً ا

ًان رلَ مؼ بػن الؽاغشاث اإلاخمحزاث أمثاُ: آظُا حباس،  ت وعائُت في الجضائش، و ججشبت ؼػٍش

 وؾحرهما يثحراث. وهادًت نىذوص...

لؽاغشة "مبرويت أما ما يخب مىه باللؿت الػشبُت الكفخى، قُمًٌ الهُى ئن دًىان ا

م ٌػذ البذاًت الخهت للؽػش اليعائي الجضائشي، 1969بىظاخت "اإلاػىىن ب"بشاغم" والفادس ظىت 

خ ـذوس دًىانها نذ جلى قترة ما بػذ الاظخهالُ مباؼشة، وما ؼهذجه  ولػل اإلامحز في ألامش أن جاٍس

ها الاحخماغُت، قهذ اإلاشخلت مً جشدي في ألاولاع غلى ـػُذ حمُؼ اإلاجاالث الخُاجُت خاـت من

ًان ًخلهى حػلُما أحىبُا،  ت الخػلم  ىن غمىما ٌػاهىن في ألامُت، ومً أجُدذ له قـش ًان الجضائٍش

ت يزلَ، وبالخالي قان جىحهها لئلبذاع الؽػشي مً حهت،  وهى ما ًفذم غلى اإلاشأة الجضائٍش

ئت جدعب له ًاهذ جىمئ ومماسظتها لها باللؿت الػشبُت مً حهت أخشي، ٌػذ مبادسة حٍش ا ، ولئن 

ئلى مداوالث ئزباث الىحىد وجأيُذ الٌُىىهت في ظل اظخمشاس حهىد تهمِؽها مً نبل آلاخش 

الزًىسي، قانها جدمل يزلَ هىغا مً الخدذي لآلخش الاظخػماسي الزي حعبب في أمُت حػلذ 

اإلاعخدُل،  معاهمتها في ؤلابذاع الكٌشي وألادبي أمش ؾحر مخىنؼ، بل ئهه ًٍاد أن ًٍىن لشب مً

ت أن جبحن  متها، ولشبما أسادث اإلاشأة الجضائٍش ؾحر أن ما خفل نذ يعش أقو الخىنؼ وأظهش نىة غٍض

له  مً خالُ رلَ أن النهىك باإلاجخمؼ وئـالح ما أقعذه ظٍُىن بىجحر أظشع وأقمل مما 

ا في قترة وححزة بػذ الاظخهالُ؟  ًخخُله، يُل ال وهي جفذس هخاحا ئبذاغُا ؼػٍش
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هه ئلى الىىس، ونذ ظاغذها في وئرا  ًان دًىان الؽاغشة "مبرويت بىظاخت" نذ وحذ وٍش

رلَ اؼخؿالها في مجاُ ؤلاراغت وغذم اههىاغها غً أحىاء ؤلابذاع، قان الىخاج الؽػشي 

اث نذ ظل مؿمىسا بعبب الاقخهاس للىظائل وؤلامٍاهاث اإلاعاغذة غلى  اث أخٍش لٍاجباث حضائٍش

سخمها -الحي ظلذ أغمالهً خبِعت ألادساج الؽاغشة "صلُخت العػىدي"اليؽش، ومً الؽاغشاث ال

ًان بامٍانها جهذًم -هللا ، والتي غشقذ بٍىنها ناـت وهانذة أيثر مً ًىنها ؼاغشة، والخهُهت أهه 

ت ؾحر أن اإلاىث ؾُبها غً ظاخت ؤلابذاع ألادبي غمىما والؽػش  الٌثحر للٌخابت اليعائُت في الجضائٍش

ا.  خفـى

ت اليعائُت في الجضائش بػذ ولػل ا لجذًش بالزيش في هزا اإلاهام هى أن الٌخابت الؽػٍش

م  بذأث جخىالى الخجاسب 1970الاظخهالُ خاـت ظلذ جكهش للمداوالث ؤلابذاغُت، ئال أنها وبػذ 

ت اليعائُت في الجضائش، ونذ شجؼ غلى رلَ جأظِغ اإلاجالث اليعائُت اإلاخخففت، والتي  الؽػٍش

ت للمشأة يمداولت إلاىاحهت الػهباث التي  يثحرا ما أخزث غلى غاجهها مهمت وؽش الىخاج الؽػٍش

غشنلذ معاسها وئزباجا لخمحز ئبذاغها يزلَ، ومً اإلاجالث التي ٌعشث ظبل اليؽش، وقخدذ 

ت"، وال أدُ غلى أهمُت اإلاهام التي  و ولىج مجاُ الؽػش غلى مفشاغُه "مجلت الجضائٍش وٍش

اث الىاوو، وسجلهً اإلاػشف  جٌكلذ بها مً اظمها، قهذ ًاهذ بمثابت لعان اإلابذغاث الجضائٍش

ت وأقسخذ لها اإلاجاُ  باـذاساتهً، واإلاخلذ لىخاحهً ؤلابذاعي؛ خُث اخخميذ ألانالم الؽػٍش

واظػا لليؽش مخلفت ئًاها مً غهبت اغترلذ ظبُل ئبذاغها، وفي مهابل رلَ ظلذ غهبت 

ػه للخخكي مً خالُ الٌخابت بأظماء معخػاسة، بِىما الشنُب نابػت جىجش الىكغ ؤلابذاعي وجذق

حعبب في أخُان أخشي في اههىاغه وجىنل بػن الؽاغشاث غً الػىاء ألادبي غلى نلتهً 

ت مما حػلها  آهزاى. ومً ألاظماء التي ؾُبتها الظشوف الهاظُت التي غاؼتها اإلابذغت الجضائٍش

م ًىوغ"، والتي ظ بو لها أن وؽشث أُو نفُذة لها بػىىان جيسخب مىه مجبرة ؾحر مخحرة "مٍش

ًان رلَ ظىت  م، بُذ أنها ظشغان ما جىنكذ غً يخابت الؽػش، مثلما قػلذ 1975"أًً"، و

 الٌثحراث.

ًاهذ مددؽمت ومخزبزبت في     ت في الجضائش  وبالخالي قان الاهىالنت ألاولى للخجشبت الؽػٍش

مًٌ خفشها في أظماء نلُلت مماقت ئلى جلَ التي ريشث؛ خُث أـذس الؽاغشة  آلان هكعه، ٍو

م بػىىان "غلى مشقأ ألاًام"، أّما زاهيهما قهذ ـذس 1972"أخالم معخؿاهمي" دًىانها ألاُو ظىت 
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يب ألاغشجي" بػذ رلَ دًىانها" 1976ظىت  م، وحاء بػىىان "الٌخابت في لخظت غشي"، لخفذس "ٍص

 .16م1980ًا أهذ مً مىا ًٌشه الؽمغ" ظىت 

وال ؼَ أن اإلاعخجذاث الىاسئت غلى ـػُذ الخُاة الاحخماغُت والعُاظُت والثهاقُت في 

ت اليعائُت نذما ئلى ألامام، لخٍىن قترة  الجضائش، والخدعً في أولاغها نذ دقؼ بالخجشبت الؽػٍش

ًاث اليعائُت مً مٍاظب خعيذ  الثماهِىاث الاهىالنت الخهت لها خاـت في ظل ما خههخه الخش

وانؼ اإلاشأة غمىما، لخظهش بزلَ أظماء مبذغت المػت في ظماء الؽػش اليعائي الجضائشي جشيذ 

ت مً نفائذ، بل ودو  دت الؽػٍش ً مخػذدة ألاؾشاك، لخضاهت ألادب أحمل ما حادث به الهٍش اٍو

 ومخىىغت ألالىان، مدؽػبت اإلاىالُؼ.

غلى هزا الىدى مط ى الىخاج الؽػشي اليعائي الجضائشي ًتزاًذ يما ؼِئا قؽِئا هدُجت 

ت غلى ؤلابذاع قُه، قمارا غً معاهمتها في مجاُ الهفت؟  جضاًذ ئنباُ الٍاجبت الجضائٍش

 الكحابة القططية النسائية الجزائرية: .2.2

ًاهذ "صهىس أّما غً  ئبذاع اإلاشأة في قً الهفت قٍان ألاظبو صمىُا مهاسهت بالؽػش، و

ًان رلَ  ُل الىائم" و وهِس ي"  قاجدت بابه، ئر يخبذ مجمىغت نففُت غىىهتها ب "الـش

م، وحػذ أُو مجمىغت نففُت جخىقش غلى الخفائق الكىُت، ألهىا ئرا ما خاولىا 1967ظىت

هش لبػن الخفائق الكىُت لىحذها أغماال أخشي ظابهت جدبؼ الٌخابت الهففُت التي نذ جكخ

خ للهفت اليعائُت ألنها لم جشم في هظشهم ئلى  لها، ؾحر أن يثحرا مً الىهاد لم ًأخزوا بها في الخأٍس

جىىع في معخىي ؤلابذاع الكجي اإلاىلىب، ئر بذأث بعُىت غلى معخىي ممامُنها لٍىنها ال 

ها لم جُى يبحر اهخمام لخهىُاث الدؽٌُل العشدي، ويثحرا جخىظؼ في الىشح، يما أننماًاها وال 

ًاهذ خىابُت الىبرة،  اث البىاء الكجي للهفت، قمً خُث الؽٍل  ما أهملذ بػن معخٍى

ًاهذ مىبرا  مهضومت الفىسة، لػُكت الخبَ وؤلاخٍام الكجي، أما مً خُث اإلادخىي قهذ 

ت ، وال حؿذو أن جٍىن بذاًت خهت 17ووظُلت للىغظ وؤلاسؼاد جمهذ دسب الهفت اليعائُت الجضائٍش

وجشظم أقهها، في خحن دغا البػن آلاخش ئلى لشوسة ئدساحها ياسهاؿ أولي للكً الهفص ي 

اليعائي في الجضائش، مبرسا رلَ بأهه مً الىبُعي أن جكخهش اإلاداوالث ؤلابذاغُت ألاولى لمً أي 

"ضورة التي ظهشث في ؼٍل حيغ أدبي لبػن خفائفه الكىُت، ولزلَ قان اإلاداولت ألاولى 

ـــ "حىاًت أب" 18قططية" ، والتي وؽشث في مجلت لمً سيً" مً 19للهاـت هكعها واإلاػىىهت بـ
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؛ ٌػخبران 20ـمُم الىانؼ" في ؼهش ماسط مً العىت هكعها، ويزا هخاحها اإلاػىىن ب " ألامىُت"

ت؛ خُث قخدا باب ؤلابذاع قيها غلى مفشاغُه لخخىالى  بذاًت خهُهُت للهفت اليعائُت الجضائٍش

ذاساث بػذ رلَ.  ؤلـا

والخهُهت أن هزه الىخاحاث _اإلازًىسة آهكا_ وغلى حػذدها واخخالقها في مذي جىقشها غلى 

الخفائق الكىُت للهفت في ؼٍلها اإلابعي أوال، أو في ؼٍلها اإلاٌخمل الىطج الخها، حؽترى 

ت ًاوػت أزمشث حهىد ها اإلاميُت والدة الهفت حمُػها في ًىنها ـذسث مً لذن ناـت حضائٍش

و البذاًت والخأظِغ زم الخىىس  ت بػذ غعش مخاك، ئر خىذ لها وٍش الكىُت غىذ اإلاشأة الجضائٍش

ىال ئلى الاغتراف وئنشاس الخمحز مً خالُ أغماُ خالذة في ظماء ؤلابذاع الهفص ي اليعائي.  ـو

بابه ،ئر أبذث  ولم ًهخفش أمش ؤلابذاع في الهفت غلى "صهىس وهِس ي" باغخباسها قاجدت

ت اإلابذغت غمىما مداوالث حادة في هزا اإلامماس سؾم "اقخهاسها يهاـت ئلى جمثل  اإلاشأة الجضائٍش

ذ ًل  غملها الهفص ي، وسظم مالمذ أبػاده بعبب غذم جمٌنها مً أدواتها الكىُت؛ خُث جـش

ش اإلاظاهش التي ال ٌؽذها ببػمها سابي يبحر، قُجيء غملها خُيئز م هؽم البىاء ال حهذها في جفٍى

ت ؾحر اإلاٌخملت 21ًفمذ أمام الىهذ الكجي" . هزا غً ؤلاسهاـاث ألاولى للهفت اليعائُت الجضائٍش

ا "مهاسهت بالهفت الشحالُت الهفحرة التي ٌػىد ظهىس  ًُ مً الىاخُت الكىُت، واإلاخأخشة صمى

ت الخهُهُت للمداولت ئسهاـاتها ألاولى ئلى ما نبل الخشب الٍىهُت الثاهُت... في خحن جأخشث البذاً

 .22مؼ أُو ـىسة نففُت لضهىس وهِس ي" 1955الهففُت اليعائُت ئلى ظىت 

ا قخػىد ئلى ظىت  ًُ أما غً البذاًت الخهت، وبالؽٍل واإلاممىن الهفص ي اإلاٌخمل قى

ت، مؼ ًل مً  1974 مثلما ظبو وريشها، لخخىالى بػذها اإلاجمىغاث الهففُت اليعائُت الجضائٍش

ًان لها هخاج نفص ي  "صلُخت العػىدي_  
ً
سخمها هللا_، حمُلت صهحر...ئلخ ، قضلُخت العػىدي مثال

ا، ئر ًىذسج "في مشخلت مخىىسة في الهفت الػشبُت اإلاػاـشة في الجضائش  ًُ ا، وظابو صمى ًُ مخمحز قى

و اليؽش مىز بذاًت العخِىاث، أي أنها غشقذ الٌخابت  وخاـت ئرا غلمىا أن صلُخت غشقذ وٍش

هها لئلبذاع في الكً الهفص ي مً خالُ غملها 23ُ أو مػه"نبل الاظخهال ؛ خُث جدععذ وٍش

خ للكً الهفص ي 1969اإلاػىىن بــــ "مً البىل" الفادس ظىت  م، ئال أنها يثحًرا ما تهمل في الخأٍس

اليعائي الجضائشي سؾم جمحزها ألنها سخلذ مبًٌشا، وسبما ولىال رلَ لٍان لها دوًسا باسًصا في مجاُ 

ت، قهي "لم جًٌ في نففها هاؼئت، ولم جًٌ مهلت وال ؾشو في الهُى الهفت ا ليعائُت الجضائٍش
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ئنها ولذث ناـت، وسخلذ ناـت دون أن ٌؽحر ئلى نففها أخذ ئال بٍلماث نلُلت، ولػل مجلت 

 .24آماُ نذ اهخبهذ ئليها، وأنشث مىز غهذها ألاُو مػترقت بمىهبتها ونذستها غلى ؤلابذاع"

ت، قالى حاهب "صهىس وهِس ي" و"صلُخت هزا قُما ًخق  ظهىس الهفت غىذ اإلاشأة الجضائٍش

ت، مثل  العػىدي"، هجذ أنالما أخشي ًاوػت ألكذ الٌثحر للخجشبت الهففُت اليعائُت الجضائٍش

ًاهذ بذاًتها مؼ "لً ًىلؼ الهمش" ظىت  م، 1972"حمُلت صهحر" التي وؽشث يثحًرا مً الهفق، و

 غً أظماء أخشي سائذ
ً
ة في هزا اإلاجاُ؛ خُث ظىؼ هجمها في ظماء ؤلابذاع الهفص ي قمال

 اليعائي في الجضائش مثل: خحرة بؿذود، لُلى بً ظػذ الُػهىبُت...ئلخ

ت في قً  مً خالُ ما ظبو جخطر لىا ولى بؽٍل حضئي ؤلاظهاماث ألاولى للمشأة الجضائٍش

ُت بػن مهىماتها وؼ شووها الكىُت ما الهفت، التي نذ ال حعخىغب لفؿش حجمها ولخفـى

جشوم اإلاشأة الخػبحر غىه مً هىاحغ وسؤي ونماًا مخىىغت، مما حػلها جخجه مً غالمي الؽػش 

 والهفت ئلى غالم ؤلابذاع الشوائي. قما هى وانؼ الشواًت اليعائُت في الجضائش؟

 الرواية النسائية الجزائرية:. 3.2

هاسهت مؼ ظهىسها في اإلاؽشم أو اإلاؿشب حػخبر الشواًت اليعائُت في الجضائش خذًثت اليؽأة باإلا

الػشبي، بل ئنها مخأخشة خهُهت غنهما خاـت ما يخب منها باللؿت الػشبُت، غلى اغخباس أن اإلاشأة 

ت مبًٌشا، قالكاسم الضمجي يبحر بحن بذاًت نهمتها ونهمت هظحراتها في  ت لم حػشف النهمت اليعٍى الجضائٍش

جضائش غشقذ بؿُاب اليعاء غً مُذان الػمل اليعىي، ومُذان اإلاؽشم واإلاؿشب الػشبُحن، رلَ أن ال

ت نذ جأخشث غً 25الىماُ بالهلم، وىاُ الثلث ألاُو مً الهشن الػؽٍشً ًاهذ اإلاشأة الجضائٍش ، وئرا 

مُذان الىماُ بالهلم في قجي الؽػش والهفت، قانها نذ جأخشث غىه أيثر قُما ًخػلو بىلىحها غالم 

ُو أن هبحن أهم ألاظباب التي أدث ئلى رلَ، والخاـت بىبُػت الجيغ الٌخابت الشوائُت، وظىدا

 الشوائي في خذ راجه.

 أسباب ثأخر ظهور الرواية النسائية الجزائرية: . 1.3.2

مًٌ خفشها قُما ًلي:  ٍو

وبُػت الجيغ الشوائي التي جهخط ي غذدا أيبر مً ألاخذار والصخفُاث وألامٌىت...مما -

ًخىلب نذساث ئبذاغُت ومهاساث قىُت للخدٌم في صمامه، وللخمًٌ مً بىاء مػماسه، وحؽُذ ظشخه، 

وئخٍام لبىه غلى هدى ًجػله ممحًزا في الػامل مؼ جهىُاث الٌخابت العشدًت، وفي وشح الهىاحغ 
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ؿاالث، وهى ألامش الزي نذ ال ججُذه امشأة ظلذ مؿُبت غً الكػالُاث ألادبُت والثهاقُت والاوؽ

غهىًدا مً الضمً، وئن قػلذ قال ًٍىن رلَ بزاث الهعي الزي ًكػله آلاخش الزًىسي، وهى الزي 

 ًان ألاظبو في الىقىد ئلى غالم الشواًت.

اث غلى الفمىد في وح - ه أبجذًاث الكً الشوائي وجٌُُل غذم نذسة بػن اإلابذغاث الجضائٍش

مىهبتهً مػه، وما ًإيذ هزا الاقتراك جىنل بػن الٍاجباث غً الػىاء الكجي والىهذي 

ًاهذ في الؿالب حسجُل لخجشبت  الخهُهي بػذ حسجُل ججشبتهً ؤلابذاغُت ألاولى، والتي 

خُاجُت أو راجُت في نالب قجي؛ خُث ظهشث يػمل هاجر عجضن غً جٌشاسه غلى هكغ 

، مما ًإيذ نفش الىكغ العشدي لذي بػمهً، وغذم جمٌنهً مً الاظترظاُ قُه 26اإلاعخىي 

بما ًخىلبه الكً الشوائي مً مإهالث ونذساث جظهش غلى معخىي ممامُىه أو جهىُاث 

 حؽٌُله العشدي.

ىجر في  - ا ًإظغ لىحىده، ٍو ًُ ا هىغ ًُ ؾُاب الترايم الٌمي والٌُكي الزي ًكشص هخاحا سوائ

اإلاٍاهت الالئهت، وبالخالي الاغتراف اإلابخغى، وهزا ما أزش ظلًبا غلى نُمت الٌخابت الكىُت اقخٍاى 

اث الالحي لم ًجذن جهالُذ ئبذاغُت ًداوسنها مً أحل الخجاوص  غىذ الشوائُاث الجضائٍش

هاد اإلاجخل مؼ الشواًت اليعائُت غامت، وهزا ما  ماف ئلى هزا وراى حػامل الىُّ والخجذًذ، ٍو

غامل سدع حعبب في حػثر خىاها وخاُ دون جمٌُنها مً ئزباث وحىدها، وجدهُو اغخبر 

الخىىس الزي سظمخه الشوائُاث إلاعاسهً ؤلابذاعي، وبلىؽ ألاهذاف اإلاعىشة له، وجدهُو 

 جضاًذ ألاغماُ الشوائُت اليعائُت يما وجىىسها يُكا.

 . نشأة وثطور الرواية النسائية الجزائرية:2.3.2

ابو ًجػلىا هجضم ًهُىا بأن الشواًت اليعائُت في الجضائش نذ جأخشث في ئن الىشح الع

كها حيعا أدبُا معخدذزا،  الظهىس، بل ئنها ظلذ مؿُبت جماما، ؾحر أن رلَ ال ًىكي أهمُتها بـى

وال ًهلل مً نذسجه غلى اظدُػاب هىاحغ اإلاشأة واوؽؿاالتها، بل غلى الػٌغ مً رلَ؛ خُث 

غلى أدًباث الجضائش الالحي ًٌخبن بالػشبُت مً ظلىت ئؾشاء ما " -ائيالجيغ الشو  -أـبذ ًماسط

ًالؽػش، والهفت الهفحرة  قخئذ جخػاظم بدٌم جدُى وعبت مهمت منهً غً ألاهىاع الخهلُذًت 

والخاوشة ئلى المشب في معالَ الشواًت، التي وحذن قيها أقو يخابت أسخب ألنها جمخلَ الهذسة 

لىاحمت غً غذد مً ألاولاع ؤلاؼٍالُت التي جمحز وحىدها الاحخماعي غلى اظدُػاب همىم اإلاشأة ا
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في اإلاشخلت الشاهىت، ويأن جخىم جلَ ألاحىاط ؤلابذاغُت في الخهل ألادبي نذ لانذ بهً، 

 .27قاظخػمً غنها بالخدُى ئلى الشواًت"

 –ائي وال ؼَ أن لهزا الخدُى ؤلابذاعي مبرساجه مثلما له هخائجه، "ئر ٌؽٍل ؤلابذاع الشو 

ت غالمت جدُى داُ في معحرتها ؤلابذاغُت" -رو اللعان الػشبي ، قكي هزا الىىع 28للٌخابت الجضائٍش

ت يؿحرها مً  -الشواًت –والؽٍل ألاحىاس ي ؤلابذاعي –اليعائي  –ألادبي  وحذث اإلاشأة الجضائٍش

تها، وجكصر غً  ًي جهُى هٍى دواخلها، اإلابذغاث مخىكًعا أيبر للبىح وؤلاقفاح، ومعاخت أوظؼ 

دتها، لخػبر غً هىاحعها واوؽؿاالتها مً خالُ ما جيخجه مً أغماُ سوائُت  وجىلو الػىان لهٍش

ت غلى نلت الشوائُاث، "قكي صمً الثىسة _مثال_  حػذ بذاًت خهت ليؽأة الشواًت اليعائُت الجضائٍش

س وهِس ي، جٍاد جخلى العاخت مً الفىث اليعائي الجضائشي ما غذا بػن الٍاجباث أمثاُ: صهى 

خ لهزه الخجشبت "ًهترن 29وصٍيب ؤلابشاهُمي" ِهّشون أن الخأٍس ًُ ، وهى ما حػل بػن اإلاهخمحن 

م، 1979؛ خُث جىالػىا أُو سواًت" مً ًىمُاث مذسظت خشة" ظىت 30بمشخلت اظخهالُ الجضائش"

غلُت ولم جًٌ ألاظماء التي يخبذ الشواًت غلى نلتها مػشوقت باإلاعخىي الزي ًجػلها خالشة وبكا

ً، ئر ٌػذ  ت خذًث الػهذ لمً جهالُذ "نبل نهاًت الػهذ الػؽٍش ؤلابذاع الشوائي للمشأة الجضائٍش

الٌخابت التي دأبذ غلى مماسظتها _الؽػش و الهفت_، قهذ ؼهذ بذاًت حؽٍله في الػهذ ألاخحر مً 

"ً خهلت ، ئال أن ما يخب مً هفىؿ سوائُت لم ًلخكذ ئلُه يظاهشة زهاقُت مع31الهشن الػؽٍش

وىاُ جلَ الخهبت، ئر اسجبىذ بما ٌػِؽه اإلاجخمؼ الجضائشي مً أولاع ووايبذ ًل 

معخجذاجه، خاـت ما حػلو منها بأخذار الدعػُىاث؛ خُث جضاًذث ألاغماُ ؤلاحشامُت، وجٍازشث 

ت بمىأي غما ًجشي، قما  ألاخذار الذامُت، وؼاغذ اإلاجاصس الجماغُت، ولم جًٌ اإلاشأة الجضائٍش

ذ ـىسة ًان لها  هدُجت جأزشها بعىء ولؼ البالد والػباد ئال أن اجخزث مً الهلم وظُلت لـش

اإلاجخمؼ الهاجمت واإلاىحػت بٍل آالمه وغىكه وحثثه، وللخػٍشل بىلػه وجدلُله بػشك الػلل 

وحصخُفها وانتراح الذواء والخلُى اإلاىاظبت، قجادث الهشائذ اليعائُت بأسوع الىفىؿ 

ًان لها ؼشف إلالمت هزه الؽظاًا واخخمان هزه ألاخذار بهلم أهثىي حضائشي  الشوائُت التي 

مشهل الخغ، مثل نلم أخالم معخؿاهمي، وصهىس وهِس ي ،وقمُلت الكاسوم، وصهشة 

 دًَ...وؾحرهً يثحراث.
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وال ؼَ أن ظىء ألاولاع الاحخماغُت والعُاظُت في الجضائش هدُجت الكاحػت الٌبري التي 

ت بها بعبب جكص ي ظاهش -أإلاذ  ة ؤلاسهاب، وما ماسظه مً أغماُ ئحشامُت في خهبت لهبذ بالػؽٍش

ًان مدكضا لئلبذاع الشوائي لهذسجه غلى اظدُػاب مثل هزه اإلاىالُؼ، التي ؼٍلذ  -العىداء

قُما بػذ مادة دظمت لٌثحر مً اإلابذغاث الالحي خاولً الؿىؿ في ؾماس هزه ألاصمت، وسـذها 

هخمحن مً اإلاخخففحن ًهشون أن مُالد الىق الشوائي مً ًل حىاهبها لذسحت حػلذ بػن اإلا

تزاًذ يما غلى الىدى اإلاىلىب؛  ًان ًيخظش جأصما في ألاولاع  ًي ًخىىس يُكا ٍو اليعائي الجضائشي 

ت العىداء أـىاجا سوائُت ؼابت مؤلث أظماؤها ـكداث الجشائذ  خُث قجشث أخذار الػؽٍش

ذ ألاولاع بخكػُل نذساتها واظخؿالُ  واإلاجالث ودوس اليؽش ألنها أخزث غلى غاجهها مهمت ـس

ت ئلى مفاف ألاغماُ الخالذة واإلاخمحزة في  مهاساتها، ويزا الاسجهاء بهزا الكً غىذ اإلاشأة الجضائٍش

 بىائها العشدي وفي ممامُنها وجُماتها.

ت  ئرن قدهبت الدعػُىاث حػذ بدو قترة اهبثام أو لىهل اوػخام الشواًت اليعائُت الجضائٍش

ٌخىبت باللؿت الػشبُت غلى ًذ حُل مً الشوائُاث بكمل اوالغهً غلى ما خههه حيغ الشواًت اإلا

ب باخثاث غً  في ألادبحن الػشبي والػالمي مً جىىس، ومً خالُ اهكخاخهً غلى باب الخجٍش

ت جمٌنهً مً النهىك بيخاحهً للخام بشيب الشواًت الػاإلاُت دون ججشد  أظالُب وأؼٍاُ حػبحًر

ت الػشبُت، وجم رلَ في نالب سوائي قجي، وهخاج مدلي أـُل، وبهلم أهثىي واع نادس غلى  مً الهٍى

شاغاث... وهزيش في هزا الفذد  الٌؽل غما ًفىشع في سخم اإلاجخمؼ الجضائشي مً جىانماث ـو

بػن ألانالم مماقت ئلى ظابهتها، والتي أضخذ حسجل خمىسها بهىة في مفاف ألاظماء 

ت هدى: قاومت الػهىن، ًاظمُىت ـالر، ؼهشصاد الالمػت في ظماء الشوا ًت اليعائُت الجضائٍش

 صاؾش، خعِبت مىظاوي، ظاسة خُذس...ئلخ

ئن اإلاخدبؼ ليؽأة الشواًت اليعائُت في الجضائش ًجذ أن البذاًت الخهت إلبذاع اإلاشأة 

ت في ئواس هزا الجيغ ألادبي حػىد ئلى ظىت  اث م؛ خُث ـذسث سواًت "مً ًىم1979ُالجضائٍش

ًاهذ قاجدت ؤلابذاع الشوائي في الجضائش ئال أنها ظلذ  مذسظت خشة" للشوائُت صهىس وهِس ي، ولئن 

ذوس أي سواًت  الىخاج الىخُذ خالُ قترة العبػُيُاث والثماهِىاث التي لم حؽهذ بذوسها والدة ـو

ئُت م التي جمحزث بفذوس سواًخحن، ئخذاهما للشوا1993وعائُت، وظل الخاُ يزلَ ئلى ؾاًت 

"، وألاخشي للشوائُت "أخالم معخؿاهمي"، والتي جدمل  هكعها، وحاءث بػىىان "لىهجت والؿُى
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ًاهذ "أخالم معخؿاهمي" مً ألاظماء الباسصة في مجاُ الؽػش  غىىان "رايشة الجعذ"، وئرا 

اليعائي، قان جمحزها في مجاُ الشواًت بػذ جدىلها لئلبذاع في ئواسها أيعبها ـِخا واظػا خاـت 

ػذ جخالي هخاحاتها الشوائُت مؽٍلت زالزُت سوائُت حػذث ؼهشتها خذود اإلادلُت ئلى الػاإلاُت؛ خُث ب

ش" ظىت 1996أسدقذ بايشتها الشوائُت بشواًخحن هما: "قىض ى الخىاط" ظىت  م، و"غابش ظٍش

م بػىىان:" سحل وزالر 1997م، لخفذس الشوائُت "قاومت لػهىن" أُو سواًت لها ظىت 2003

ضة" ظىت وعاء"، و  م، أما غً "قمُلت الكاسوم" قلم جخأخش يثحرا غً سيب 1999سواًت "غٍض

ًان 1999الشواًت اليعائُت؛ خُث أـذسث أُو سواًت لها بػىىان "مضاج مشاههت" ظىت  م، وئرا 

الىخاج الشوائي اليعائي الجضائشي في هزه اإلاشخلت ًبذو مددؽما، ئر ظاس بخىى مثهلت بفػىبت 

ابت آلاخش الزًىسي، وئخٍام العُىشة غلى اإلاشأة الٍاجبت، قان ألالكُت الظشوف، وجضاًذ سن

ً أخذزذ زىسة في ًل اإلاجاالث، وؼهذث جكخو  الجذًذة، وبالخدذًذ الهشن الىاخذ والػؽٍش

اإلاىاهب الشوائُت، وغشقذ جىامُا متزاًذا مهاسهت بدهب ظابهت؛ خُث سجل جفاغذا ملخىظا في 

 ؼ ألاصمت الىوىُت ومىايبت لها.يم الشواًاث الفادسة جضامىا م

 خاثمة: 

مً خالُ ما ظبو هخلق ئلى أن الٌخابت اليعائُت في الجضائش، وبالشؾم مً جأخش ظهىسها 

مهاسهت بىظحرتها الؿشبُت والػشبُت وختى اإلاؿاسبُت، ئال أنها حػذ بدو ججشبت سائذة خههذ في آلاوهت 

ا متزاًًذا ـاخبه بلىؾها رسوة الىطج الكجي والجمالي، ونذ أـبدذ جمثل غالم ًُ ت ألاخحرة جىام

جدُى هىعي في اإلاؽهذ الثهافي الجضائشي؛ خُث أباهذ اإلاشأة قيها غً سخابت قٌشها ونذساتها 

ؤلابذاغُت التي مٌىتها مً انخدام مجاُ الٌخابت ألادبُت التي ظلذ خًٌشا غلى الشحل، والخهُهت 

أهه وبالشؾم مً أن الىخاج ألادبي اليعائي الجضائشي أنل بٌثحر مً هخاج الشحل الجضائشي 

ا، وجلَ ظاهشة مػشوقت حػىد ئلى الفػىباث الىىغُت الخاـت التي حػترك ظبُل اإلاشأة  خفـى

ذة وحذًشة بالذساظت باغخباس ما  ت ججعذ ظاهشة أدبُت قٍش الٍاجبت، قان الٌخابت اليعائُت الجضائٍش

خملخه مً مإؼشاث جدُى في خاسوت ألادب الجضائشي، قلم حػذ هىغا مً اإلاماسظت ًهخفش غلى 

ل /الٍاجب، وئهما ؼذث ئليها اهخمام اإلاشأة /الٍاجبت، وأؾشتها بخىك ؾماسها، هزا باإللاقت الشح

ُتها؛ خُث جىاولذ اإلاشأة قيها نماًا مخىىغت،  ئلى ما جدمله مً غالماث جمحز ؼٍلذ خفـى

وباألخق نماًاها مً خالُ ئبشاص غالنتها بالشاهً، مما حػلها جلبعها سداء الخجٍشب ؼٌال 
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والزي ًكخذ باب الذساظت غلى مفشاغُه للٌؽل غما جفىبـ به الٌخابت اليعائُت ومممىها، 

ت غلى اخخالف أحىاظها ألادبُت مً خفائق جثبذ جمحزها، وجششخها للذخُى في حذلُت  الجضائٍش

 الاخخالف واإلاؿاًشة.
 :إلاحاالت والهوامش -

                                           
ت،  - 1 بىؼىؼت بً حمػت، ظشدًت الخجٍشب وخذازت العشدًت في الشواًت الػشبُت الجضائٍش

 .67-66، ؿ 2005، جىوغ ، 1اإلاؿاسبُت للىباغت واليؽش،ه
بادٌغ قىؾالي، الخجشبت الهففُت اليعائُت في الجضائش، ميؽىساث اجداد الٌخاب  - 2

حن، داس هىمت، ه  .9، ؿ 2002، 1الجضائٍش
 .9اإلاشحؼ هكعه، ؿ - 3
ت،  - 4 ) بدث مهذم لىُل ؼهادة قمُلت ملٌمي، بيُت الىق الشوائي غىذ الٍاجبت الجضائٍش

خار الذيخىس: غماس صغمىػ، حامػت اإلااحعخحر في ألادب الػشبي الخذًث(، ئؼشاف ألاظ
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خكىاوي بػلي، معاساث الىهذ ومذاساث ما بػذ الخذازت )جشوٍن الىق وجهىٍن الخىاب(،  - 6

 .187، ؿ 2007، ألاسدن، 1أماهت غمان الٌبري،  ه
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أخمذ دوؾان، لفىث اليعائي في ألادب الجضائشي اإلاػاـش، الؽشيت الىوىُت لليؽش  - 8

 .9، ؿ1982والخىصَؼ، الجضائش، )د.ه(، 
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 .8أخمذ دوؾان، الفىث اليعائي في ألادب الجضائشي اإلاػاـش، ؿ  - 10
ت )دساظت ههذًت( داس ؾُذاء  - 11 ذة ئبشاهُم مىس ى، صمً اإلادىت في ظشد الٌخابت الجضائٍش قٍش

 .21هـ( ؿ 1433-م2012، غمان ، )1لليؽش والخىصَؼ،ه
ت، ؿ - 12  .02قمُلت ملٌمي، بيُت الىق الشوائي غىذ الٍاجبت الجضائٍش
 )اإلاهذمت(. 08أخمذ دوؾان، الفىث اليعائي في ألادب الجضائشي، ؿ  - 13
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 غىاـشه وخفائفه الكىُت، وظمي يزلَ ألهه يهخم بالخذر هكعه ال بخىىسه.
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 .229،ؿ 1978الىوىُت لليؽش والخىصَؼ ،
 .187خكىاوي بػلي، معاساث الىهذ ومذاساث ما بػذ الخذازت، ؿ  - 26
ت، ؿ  - 27 بىؼىؼت بً حمػت، ظشدًت الخجٍشب وخذازت العشدًت في الشواًت الػشبُت الجضائٍش
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ل  9-8العػىدي(، اإلاشيض الجامعي، خيؽلت )  .34(، ؿ 2003أقٍش
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