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مقدمة
اسﺗطاعت الروايﺔ المغاربيﺔ المﻛﺗوبﺔ بالﻌربيﺔ الوﻗوف عﻠى
ﻗدميﮭا ﻓﻲ ﻓﺗرة وجيزة ،مؤ ّﻛدة وعيﮭا وﺣضورها وﻧضجﮭا الفﻧّﻲ،
بل وﻓﺗﺣت آﻓاﻗا جديدة وﻏير مسبوﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﻧاولﮭا لموضوعات
عذراء ضمن بيئﺔ ومﻧاخ مﺧﺗﻠفين عن مثيﻠيﮭما ﻓﻲ المشرق.
يُضاف إلى ذلك ،ﺧﺻوﺻيات الروايﺔ المغاربيﺔ من ﺣيث
ﺗﺗبوأ مﻛاﻧﺔ مميّزة ﻓﻲ األدب
األسﻠوب والمواضيﻊ ،ما جﻌﻠﮭا ّ
الﻌربﻲ المﻌاﺻر ،بل واألدب الﻌالمﻲ.
ﺗﻌﺗمد أيّﺔ دراسﺔ ﻓﻲ ﺗﻧاولﮭا لظاهرة أدبيﺔ ما أو لجﻧس أدبﻲ،
عﻠى مﺗن ،سواء ﻛان هذا المﺗن سرديا أو شﻌريا أو ﻏيره؛ ولﮭذا
ﻓسﺗﺣﺗاج أيّﺔ دراسﺔ عن الروايﺔ إلى مﺗن روائﻲ ﺗقوم عﻠيه وﺗﻧبﻧﻲ.
ومن هﻧا ﻓالب ّد أليّﺔ دراسﺔ مﻌاﺻرة عن الروايﺔ المغاربيﺔ أن ﺗﻛون
مﻠ ّمﺔ باﻹﻧﺗاج الروائﻲ المغاربﻲ ﺣﺗّى ﺗﻛون هذه الدراسﺔ
ّ
لﻛن  -من جﮭﺔ أﺧرى  -عدد الروايات الﻌربيﺔ
موضوعيﺔ.
ي
المغاربيﺔ المﺗزايد عاما بﻌد عام ،يجﻌل من الﺻﻌوبﺔ بمﻛان أل ّ
دارس  -مﮭما ﻛان  -اﻹلمام بجميﻊ عﻧاوين هذه الروايات الجديدة
الﺻادرة ،ﻧاهيك عن ﻗراءﺗﮭا أو دراسﺗﮭا.
من هﻧا ﺗأﺗﻲ أهميﺔ هذه السﻠسﻠﺔ البيبﻠيوﻏراﻓيﺔ لﻠروايﺔ
المغاربيﺔ ،ﺣيث ﻛان الﮭدف من هذا الﻌمل هو أرشفﺔ الروايﺔ
المغاربيﺔ وﺗرﺗيبﮭا بﺣسب سﻧﺔ الﺻدور األولى وإلى ﻏايﺔ سﻧﺔ
 2015بالﻧظر إلى الفراغ الﻛبير الذي ما زال يﻌرﻓه هذا المجال
عﻠى ﺻﻌيد الجامﻌات المغاربيﺔ والﻌربيﺔ بﺣيث ما زال من
الﺻﻌوبﺔ بمﻛان مﻌرﻓﺔ ما يﺻدر ﻓﻲ هذا القطر المغاربﻲ من
ﻧﺻوص روائيﺔ جديدة .ﻓجاءت هذه السﻠسﻠﺔ البيبﻠيوﻏراﻓيﺔ لﺗﺣاول
س ّد هذه الثغرة الﺗﻲ بدأت ﺗﻛبر وﺗﺗّسﻊ ﻧﺗيجﺔ الﺗراﻛم الﻛمﻲ الﻛبير
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الذي شﮭدﺗه الروايﺔ المغاربيﺔ ابﺗداء من األلفيﺔ الثالثﺔ؛ وبالﺗّالﻲ
ّ
اﻻطالع عﻠى جميﻊ الروايات
ﺗمﻛين الدارسين والباﺣثين من
المغاربيﺔ الﺻادرة من بدايﺔ القرن الﻌشرين وإلى ﻏايﺔ سﻧﺔ
 ،2015بﮭدف ﺗقديم دراساﺗﮭم عن الروايﺔ المغاربيﺔ بﻧوع من
الدﻗﺔ والﺗﺣديد والﺗﺧﺻيص ،بدل اعﺗمادهم عﻠى الﺗقريب والﺗﻌميم
والﺗّﺧمين ﻓﻲ ﺗﺗبّﻊ ﺻيرورة الروايﺔ المغاربيﺔ ﻓﻲ أﻗطارها الﺧمسﺔ
لجﮭﻠﮭم بﻌدد الروايات الﺻادرة وعدد الروائيين والروائيات إلى
ﻏايﺔ .2015
ﺗﻧاول هذا الجزء الثالث من سلسلة بيبليوغرافيا الرواية
المغاربية بالفﮭرسﺔ الروايﺔ الﺗوﻧسيﺔ والﻠيبيﺔ والموريﺗاﻧيﺔ إلى ﻏايﺔ
سﻧﺔ 2015؛ وبذلك ﺗﻛون السﻠسﻠﺔ البيبﻠيوﻏراﻓيﺔ بأجزائﮭا الثالثﺔ
ﻗد ﻗامت بأرشفﺔ ﻛامﻠﺔ لﻠروايات المغاربيﺔ بأﻗطارها الﺧمسﺔ .ولقد
ﻗمت بجﻌل ﻓﮭارس الروايﺔ الﺗوﻧسيﺔ والﻠيبيﺔ والموريﺗاﻧيﺔ ﻓﻲ ﻛﺗاب
واﺣد ﻛإجراء شﻛﻠﻲ ﻓقط ﻓرض ﻧفسه بإلﺣاح ،ﺣيث ّ
إن عدد
الروايات الﻠيبيﺔ والموريﺗاﻧيﺔ ﻗﻠيل جدا إلى درجﺔ اسﺗﺣالﺔ جﻌﻠﮭا
وأﺧص بالذﻛر الروايﺔ الموريﺗاﻧيﺔ الﺗﻲ ﻻ
ﻓﻲ ﻛﺗاب عﻠى ﺣدة؛
ّ
يﺗجاوز عددها الخمس والثالثين ( )35رواية فﻘط ،بيﻧما وﺻل
عدد الروايات الﻠيبيﺔ إلى مائة وخمس وتسعين ( )195رواية.
سمت الﻛﺗاب إلى ثالثﺔ أﻗسام بﺣسب األﻗطار المغاربيﺔ
وﻗد ﻗ ّ
سمت ﻛ ّل ﻗسم
الثالثﺔ لﻠروايات (ﺗوﻧس – ليبيا  -موريﺗاﻧيا) ،ث ّم ﻗ ّ
األول عﻠى ﺗرﺗيب المﺗون الروائيﺔ
إلى ﻓﺻﻠين اعﺗمدت ﻓﻲ الفﺻل ّ
ﺗرﺗيبا ﺗاريﺧيا ،من ﺣيث ّأول سﻧﺔ لﻠﻧشر مﺻﺣوبﺔ بﻌﻧوان الروايﺔ،
ث ّم مؤلّفﮭا وﺗاريﺦ ﻧشرها ودار الﻧشر والمديﻧﺔ ث ّم عدد ﺻفﺣاﺗﮭا.
بيﻧما جاء الفﺻل الثاﻧﻲ من الﻛﺗاب مﺗض ّمﻧا جميﻊ الروائيين
المدوﻧﺔ
(ذﻛورا وإﻧاثا) مرﺗّبين ﺗرﺗيبا ألفبائيا مﻊ جميﻊ رواياﺗﮭم
ّ
ﻓﻲ هذا الفﮭرس مرﺗّبﺔ ﺗرﺗيبا ﺗاريﺧيا بﺣسب سﻧﺔ الﺻدور األولى.
ﻛ ّل هذا ﺗسﮭيال لﻠدارسين والباﺣثين وطﻠبﺔ الجامﻌات ،لﻠﻌودة إلى
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روائﻲ مﻌيّن ﺣيث سيجدون جميﻊ رواياﺗه مرﺗّبﺔ بﺗاريﺦ الﺻدور
األول .ومن هﻧا ّ
ﻓإن أيّﺔ دراسﺔ أﻛاديميﺔ جادة عن ﺻيرورة الروايﺔ
المغاربيﺔ ،ﻻب ّد لﮭا من اﻻعﺗماد عﻠى هذا الفﮭرس والذي سﺗجده
ﺧير عون لﮭا.
بيﻧما الﮭدف الضمﻧﻲ لﮭذا الﻛﺗاب  -مﻊ أجزائه األﺧرى الﺧاﺻﺔ
باألﻗطار المغاربيﺔ المﺗبقيﺔ  -هو ﺧﻠق لُﺣمﺔ بين الروائيين
المغاربيين ﻓﻲ القطر الواﺣد أو ﻓﻲ األﻗطار المغاربيﺔ الﺧمسﺔ؛
وذلك بجﻌل هذا الﻛﺗاب وسيﻠﺗﮭم لالطالع عﻠى ما ﻗدّمه مواطﻧوهم
اآلﺧرون ﻓﻲ القطر الواﺣد أو ﻓﻲ األﻗطار المغاربيﺔ األﺧرى .ﻓال
يﺻبح الروائﻲ بمﻌزل عن إﺧواﻧه الروائيين ،وإﻧما يسمح له هذا
الﻛﺗاب باﻻطالع عﻠى ما جادت به ﻗريﺣﺔ زمالئه اآلﺧرين.
ﻓالفائدة الﻛبيرة لﮭذا الفﮭرس ﺗﻛمن ﻓﻲ إﺗاﺣﺗه لﻠروائﻲ المغاربﻲ
ّ
اﻻطالع عﻠى عﻧاوين الروايات
(ﻧاهيك عن الدارس والباﺣث)
الجديدة وسﻧﺔ طبﻌﮭا بل وعدد ﺻفﺣاﺗﮭا أيضا ،إضاﻓﺔ إلى أسماء
أﺻﺣابﮭا ودور الﻧشر الّﺗﻲ طبﻌﺗﮭا؛ مما يجﻌﻠه عﻠى اﺗّﺻال دائم
بﻛ ّل ما يﺗﻌﻠّق بإﺻدارات الروايﺔ المغاربيﺔ وزمالئه الروائيين
والروائيات سواء ﻓﻲ ﻗطره أو ﻓﻲ األﻗطار المغاربيﺔ األﺧرى.
وهذا من شأﻧه أن يﺧفّف من عزلﺗه األدبيﺔ ويﻧقص ﻓﻲ الوﻗت ذاﺗه
من أ ّميﺗه المرﺗبطﺔ بجﮭﻠه باﻹﺻدارات الروائيﺔ الجديدة وأسماء
الروائيين القدامى والجدد .وﺣيﻧما يﻠﺗقﻲ بأﺣد هؤﻻء الجدد ﻓﻲ
ﻓإن ّ
مﻠﺗقى أو ﺗﻛريم أو مﻧاسبﺔ ثقاﻓيﺔ ماّ ،
اطالعه عﻠى عﻧاوين
ّ
واطالع اآلﺧر عﻠى عﻧاوين رواياﺗه يﺧﻠق مﻧاﺧا
روايات اآلﺧر
مﻧاسبا لﻠﺗقارب والﺗواﺻل بدل اﻻبﺗﻌاد والﺗﻛبر والجفاء .باﻹضاﻓﺔ
ّ
المطﻠﻊ  -أثﻧاء اﺧﺗياره لﻌﻧوان جديد لروايﺗه -
إلى جﻌل الروائﻲ
يجﺗﻧب ﺗﻛرار عﻧاوين الروايات المغاربيﺔ الﺗﻲ سبقﺗه.
وﻗد اسﺗبﻌدت من هذا الفﮭرس الروايات المﻛﺗوبﺔ ﻛﻠّﮭا بالﻠغﺔ
الدارجﺔ والروايات المﺗسﻠسﻠﺔ لألطفال والشباب ،عﻠى أساس أﻧّﮭا
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ﻻ ﺗﻧﺗمﻲ إلى جﻧس الروايﺔ بشﻛل ﺧاص وإﻧّما هﻲ أﻗرب إلى
ﻗﺻص األطفال أو المراهقين.
وﻗد ﺻادﻓت ﻓﻲ بﻌض األﺣيان عدم ذﻛر دار الﻧشر ﻓﻲ بﻌض
بالرﻏم من ﺗﺻفﺣﻲ لمواﻗﻊ
الروايات الﺻادرة ﻓﻲ طبﻌاﺗﮭا األولىّ ،
مﻛﺗبات وطﻧيﺔ وأجﻧبيﺔ عديدة ولﻛن ﻻ ﺗذﻛر شيئا عن دار الﻧشر
لبﻌض الروايات .ولﻌ ّل السبب راجﻊ إلى ّ
أن ﻧفقﺔ طبﻊ هذه
الروايات ﻛاﻧت عﻠى ﺣساب المؤلفين أﻧفسﮭم وليس عﻠى ﺣساب
الدار وإﻧّما ﻗامت هذه الدور لﻠﻧشر بطبﻊ عمﻠﮭم ﻓقط (مجرد
مطابﻊ) ،ما جﻌل اسم الدار ﻏير وارد عﻠى واجﮭﺔ الروايﺔ أو عﻠى
الﺻفﺣﺔ األولى مﻧﮭا؛ من هﻧا أُﻏفل ذﻛر الدار ﻓﻲ الفﮭارس
والمﻛﺗبات؛ ﻓقمت بﻛﺗابﺔ عبارة( :دون دار ﻧشر).
ﻛما اسﺗﻌﻧت أيّما اسﺗﻌاﻧﺔ بشبﻛﺔ األﻧﺗرﻧت ،ﻓﻲ البﺣث عن
روايات ﺗوﻧسيﺔ وليبيﺔ وموريﺗاﻧيﺔ أﺧرى وﺗاريﺦ ﺻدورها األول،
ﺣيث اسﺗفدت اسﺗفادة ﻛبيرة جدا من مواﻗﻊ ﻛثيرة لمﻛﺗبات ﻓﻲ
الﺗﺣقّق والمقارﻧﺔ بين ﻛثير من المﻌﻠومات الﺧاﺻﺔ بالروايات
وطبﻌاﺗﮭا وعدد ﺻفﺣاﺗﮭا ،وسﻧﺔ ﺻدورها األول ودار الﻧشر.
ومن بين هذه المواﻗﻊ الﮭامﺔ جدا ﻓﻲ عمﻠﻲ هذا ،أذﻛر موﻗﻊ دار
الﻛﺗب الوطﻧيﺔ الﺗوﻧسيﺔ وموﻗﻊ المﻛﺗبﺔ الوطﻧيﺔ المغربيﺔ .لقد ﻛان
لﻠشبﻛﺔ الﻌﻧﻛبوﺗيﺔ ﻓضل ﻛبير ﻓﻲ ﺗﺻﺣيح بﻌض األﺧطاء ﻓﻲ
األول لبﻌض الروايات،
الفﮭرس والﺗّﺣقّق من ﺗاريﺦ الﺻدور ّ
والبﺣث عن عدد ﺻفﺣات الروايات بطبﻌﺗﮭا األولى.
وﻻ أﻧسى أن أُو ِّ ّجه شﻛري الجزيل وﺗقديري الﻌميق لجميﻊ
الروائيين والروائيات المغاربيين  -وهم أﻛثر من  300روائﻲ
وروائيﺔ  -الّذين اﺗّﺻﻠت بﮭم  -ﻓﻲ هذه السﻧوات السبﻊ من البﺣث
 سواء عن طريق الﮭاﺗف أو البريد اﻹلﻛﺗروﻧﻲ أو عبر مواﻗﻌﮭمالﺧاﺻﺔ ،والّذين اسﺗجابوا لﺗساؤﻻﺗﻲ وسارعوا مشﻛورين
بﺗزويدي بالبياﻧات الدﻗيقﺔ الﺧاﺻﺔ برواياﺗﮭم المﻧشورة من ﺣيث
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الﻌﻧوان ودار الﻧشر والسﻧﺔ وعدد الﺻفﺣات ،وذلك بالرﻏم من
مسؤوليات بﻌضﮭم والﺗزاماﺗﮭم المﮭﻧيﺔ .وهذا يد ّل عﻠى مدى ما
ﺣس ﺣضاري راﻗﻲ وﺗواضﻊ مﻌرﻓﻲ يﺣسبان لﮭم.
يﺗمﺗّﻌون به من ّ
ﻲ الﺗوﻓيق
وهللا ول ّ
ﺗﻠمسان ﻓﻲ  31مارس 2018
أ.د .شريف بموسى عبد الﻘادر
أسﺗاذ الروايﺔ المغاربيﺔ والسرديات
بقسم الﻠغﺔ الﻌربيﺔ وآدابﮭا
ﻛﻠيﺔ اآلداب والﻠغات
جامﻌﺔ ﺗﻠمسان /الجزائر
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يتألف هذا الكتاب من  248صفحة
اجعله ملكاً ومتعةً ومعرفة

(غوغل بوكس وبالي ستور وكيندل تتيح مطالعة جانب
محدود من الكتاب مجانا)
ن
ن
واألمام .اضغط
الخلف
صورتي للغالف،
(أمازون تعرض
ي
ي
ر
عىل أحدهما لتى األخرى)
(يمكنك أن تطلب الكتاب من المؤلف ر
مباشة ،بالكتابة إليه
عىل العنوان أدناه):
cherifabdelkader9@gmail.com

ال ر
ناش ال يبيع أي نسخ.
الموزعون الحرصيون لهذا الكتاب هم:

أمازون ،كيندل ،غوغل بوكس ،وبالي ستور
ونوافذهم مفتوحة ن يف أرب ع جهات األرض ،وعىل مدار الساعة.

Bibliographic Index
of the Tunisian, Libyan
& Mauritanian novels
BY:
Dr. Cherif Bemmoussa Abdelkader

الفهرس البيبليوغرافي
للرواية التونسية والليبية
والموريتانية

للروائ
الكبية لهذا الفهرس تكمن يف إتاحته للدارس و
الفائدة
ر
ي
ّ
المغارئ االطالع عىل عناوين الروايات الجديدة وسنة طبعها بل
ي
وعدد صفحاتها أيضا ،إضافة إىل أسماء أصحابها؛ مما يجعله عىل
ّ
ّاتصال دائم ّ
بكل ما يتعلق بإصدارات الرواية المغاربية وزمالئه
الروائيي والروائيات سواء يف قطره أو يف األقطار المغاربية
ر
ّ
األخرى .وهذا من شأنه أن يخفف من عزلته األدبية وينقص يف
الوقت ذاته من ّأميته المرتبطة بجهله بإصدارات الروائية
الروائيي القداىم والجدد.
الجديدة وأسماء
ر

E-KutUb

آالف الكتب،
للك وقت ومن آي ماكن

