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 المعاصرة في الرواية الجزائرية استعادة األندلس
 ((..البحث عن يوتوبيا جديدةرحلة والفردوس املفقود، نوستالجيا ))

 وطين ملتقى                           

 0202أبريل  02 االثنين                                               

 اخ،ــــلضى انّهغ -تماػح انًػاضلاخ 

ًّغ انًؾاتل _ انمغة انظايؼٙ انظـٚـ  ٔيظ

 

 ــــــــــــــ 0انًهرمٗ ؿٚثاطح

ّٕن  -فٙ انلٔاٚح انؼلتٛح انًؼاطلج إنٗ كهًح يفراغٛح  األَـنش جيفلؿ دذػ

ٔذرّٕنـ  ،ٔانػٍُٛ ٔاأليم انػضلج ٔانضٛاعلتح يٍ يضغؿاّنح، ذركّصف فٛٓا يشاػل 

 يُٓا يٕالف يرضاكتح نمضٛح يُرٓٛح فٙ انزيٍ غاضلج فٙ انٕطـاٌ.

ػظلا تؼـ ػظل،  ذٓايفلؿ ذركلك، شرٗ َظٕصْكقا ذٕاذلخ األَـنش فٙ 

يٍ  إنٗ يفٕٓو انٓلٔب ٔٚضهًٓا انٕكشح فٙ انلٔاٚح انؼلتٛح يٍ طٛم إنٗ طٛم، نرشٛل

  انًفمٕؿ. زيٍ انُٕصرانظٙانإنٗ انًرـاػٙ انًرمٓمل انٕالغ 

تـكطاخ  الميٓاف انًؼاطلجاألَـنضٛح ْٕٔ انًفٕٓو انق٘ كافك انلٔاٚح 

ذضًٍ إصماعا  ٔيُٓا يا، طـٚـج أَـنشاَثؼاز فكلج  ذضًٍفًُٓا يا  ،يرفأذح

 انظزاةلٚح انـًٚملاعٛح انشؼثٛح ًٕٓكٚحانظ

 ٔماكج انرؼهٛى انؼانٙ ٔ انثػس انؼهًٙ

 ذهًضاٌ –طايؼح أتٙ تكل تهماٚـ 

 مخبر الذراسات األدبية والّلغوية األنذلسية
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ذؼثٛلا كُاةٛا  أٔ ذٕشٛما ذاكٚؾٛا تايرٛام،يُٓا يا طاء ٔ ،ٓا انًاضٕٙالغ غانٙ ػهٗ ميُن

   فلؿٔصٓا انًفمٕؿ ػهٗ غٛل يا أنفُاِ فٙ ػًم صاتك يؼٕٓؿ ! ػٍ

تليزٚرٓا انصمافٛح  نرظثع انلٔاٚح انؼلتٛحفٙ  األَـنش صًلخْكقا اصُر

فٙ انؼٕانى انضلؿٚح نـٖ انؼـٚـ يٍ انلٔاةٍٛٛ  ايضرؼاؿٔعُا كٔاةٛا  ٔانراكٚؾٛح

  ٍٛ.يٍ لثم يظـكا ذؾٛٛهٛا نكراب صاتمانًؼاطلٍٚ، كًا كاَد 

فٙ  نًػأنح اصرؼاؿج األَـنش صلؿٚاُػأل إٚظاؿ ذفضٛل صٔفٙ ْقا انضٛاق 

ٔاألصثاب انرٙ ذمف ٔكاء اَثؼاز ْقا  ،فٙ انظزاةل كراتاخ تؼض انلٔاةٍٛٛ انًؼاطلٍٚ

 ! االْرًاو تشكم يفاطب

"فاطؼح انهٛهح انضاتؼح تؼـ 0  كـ انًرٌٕ انلٔاةٛحتؼض  ْٕٔ يا ذشٓـ تّ

 "انقكٔج"، نًلماق تمغاط "َٓأَـ"، نٕاصُٛٙ األػلج "انثٛد األَـنضٙاألنف" ٔ"

ال  انًػلٔصح"، هًٍٛ تٍ ػهٕن "األَـنش أصفاك فٙ انقاكلج" ،نلتٛؼح طهغٙ

 0فلَضٛحّهغح انانت يكرٕتحضف إنٗ فنك؛ يا ْٕ  ..ثهماصى يغزٔشٍ" نغلَاعح ذشثّ

 Les amants de"ػشاق للعثح ٔ ،َٕك تٍ يانكأل" ,Ô Mariaأٔ ياكٚا "كلٔاٚح 

Cordou," ٔاّلؿج، أيٛلج أَـنضٛح ٔلٚـ تٍ ٕٚصف، نف"WELLÂDA, PRINCESSE 

ANDALOUSE," ..نلتٛؼح ػثـ انظًـ 

ُّأفنك   طاكخفٙ انظزاةل، انرٙ  ظ انضٕء ػهٗ انلٔاٚح األَـنضٛحنرضهٛ صؼٛا ي

ٚظـ َفضّ أياو إَراج ذؾٛٛهٙ  تاخانق٘  ،انؼلتٙ شٓـ إلثاال الفرا يٍ انماكاذ

يؼٓا تاػرثاكْا يكَٕا أصاصٛا  ْاّيح ذـػِٕ نهرفاػم ذاكٚؾٛحٔإتـاػٙ نػمثح 

ّٛال . .نػضاكذّ انػانٛح فٙ انٕلد انق٘ شكهد فّٛ فٙ  تـأ ٚفرل، ًا أٌ االْرًاو تٓاص

 .انًصمفحُؾثح انانملٌٔ انًاضٛح يػٕك اْرًاو ٔاشرغال 

كهٛح اٜؿاب ت يٍ ْقا انًُغهك، آشل يؾثل انـكاصاخ األؿتٛح ٔانّهغٕٚح األَـنضٛح

 تؼُٕاٌا ٔعُٛيهرمٗ أٌ ٚؾّظض  ،طايؼح أتٙ تكل تهماٚـ_ ذهًضاٌ ،ٔانّهغاخ

انًؼاطلج )َٕصرانظٛا انفلؿٔس انًفمٕؿ،  انلٔاٚح انظزاةلٚحفٙ اصرؼاؿج األَـنش »0
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انـكرٕكاِ فٙ  عهثحفاةـج ذكُٕٚٙ ن كُشاط «ٔكغهح انثػس ػٍ ٕٚذٕتٛا طـٚـج(

ذللٛح يؼاكفٓى انؼهًٛح، ٔكتظ ألطم  ٔفنك اخ انًٕامٚح نًٕضٕع انًهرمٗ،رؾظظان

 يظال انثػس.ضثمح ػٍ انًٕكٔز األَـنضٙ تًا ْٕ غـٌٚس ٔيثركل فٙ ًان يؼاكفٓى

 ــــــــــــــ انًػأك انًمرلغح0

 انؼلتٛح ٔانًغاكتٛحفٙ انكراتح انلٔاةٛح األَـنش كغفلج  انًػٕك األٔل0

 فٙ انلٔاٚح األَـنضٛح انظزاةلٚح ٙؾٛٛهانّرٔ ٙاكٚؾانًػٕك انصا0َٙ انّر

ّٚح فٙ انلٔاٚح األَـنضٛحانصانس انًػٕك  انظزاةلٚح 0 انـالنح ٔانليز

 انظزاةلٚح فٙ انلٔاٚح األَـنضٛحانغٛلٚح انٕٓٚح 0ٔ انلاتغانًػٕك 

 انظزاةلٚح فٙ انلٔاٚح األَـنضٛح انؾظٕطٛح ٔانؼانًٛح0 انؾايشانًػٕك 

   ــــــــــــــ شلٔط انًشاككح0

ـّو انثاغس يهؾظًا نثػصّ تئغـٖ انّهغاخ انرانٛح0 )/ 1 انؼلتٛح، اإلصثاَٛح، انفلَضٛح، ُٚم

كهًح ذشًم كاّل ي0ٍ انؼُٕاٌ، انًػٕك  333(، ػهٗ أٌ ال ٚمّم أٔ ٚزٚـ ػٍ ٔاإلَظهٛزٚح

ـّانح، ٔلاةًح يٕطزج تًظاؿك ٔيلاطغ انثػس، ٔٚرّى إكصانّ  يلفًما انًمرلح، انكهًاخ ان

 إنٗ انؼُٕاٌ اإلنكرلَٔٙ اٜذ0ٙتاصرًاكج انًشاككح 

E- mail  : hichem-andalous@hotmail.fr 

كٌٕ َضؾح يٍ يهؾض انثػس تانّهغح انؼلتٛح تانُضثح نهثػٕز انًمـيح / ػهٗ أٌ ذ2

 .تئغـٖ انّهغاخ األطُثٛح

 .طفػح، يرضًُح انًلاطغ ٔانًظاؿك فٙ آؽل انثػس 23/ ال ذرظأم انثػٕز انًمثٕنح 3

 ــــــــــــــ ْاّيح0 ذٕاكٚؼ

  0 ٌ11/01/2020ذاكٚؼ اإلػال 

  0 15/02/2020آؽل أطم نرضهى انًهؾظاخ 

  0 21/02/2020انلّؿ ػهٗ انًهؾظاخ انًمثٕنح 

  0 31/03/2020آؽل أطم نرضهى انًـاؽالخ 
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  004/04/2020انلّؿ ػهٗ انًـاؽالخ انًمثٕنح 

  0 ٗ05/04/2020إكصال ؿػٕاخ انًشاككح ٔتلَايض انًهرم 

  020/04/2020 انًهرمٗ ذاكٚؼ اَؼماؿ 

ًّح0   ــــــــــــــ يالغظاخ يٓ

ّٛـاخ  ٔانّضاؿج )األصاذقج ٔانثاغصٍٛ ٔعهثح انـكاصاخ انؼهٛا( األؽق ٚلطٗ يٍ انض

 : تانًالغظاخ اٜذٛح

 .ًٙذؾضغ طًٛغ انثػٕز نهرػكٛى انؼه 

 .ـّج ٔانًٕضٕػٛح ٔاالنرزاو تانؼهًٛح ٔانًُٓظٛح  ذػل٘ انظ

 .ٗصرُشل انثػٕز انًمثٕنح ضًٍ كراب ؽاص تأػًال انًهرم 

 ذرػًم انظٓح انًُّظًح يظاكٚف اإلٕٚاء أٔ اإلػاشح. ال 

  ــــــــــــــ انلةٛش انشلفٙ نهًهرم0ٗ

 )يـٚل انظايؼح(أ. ؿ. كثٛل تٕشلٚظ 

  ــــــــــــــ ـ0ٗـــــكةٛش انًهرم

  )انًـٚل انشلفٙ نهًؾثل(أ. ؿ. تٕيـٍٚ كلٔو 

 ؿ. ْشاو تٍ صُٕصٙ

 ــــــــــــــ انّهظُح انرُظًٛٛح0

 )طايؼح ذهًضاٌ(طٛالنٙ تهٓاشًٙ  ذهًضاٌ( )طايؼحؿ. ػثاصٛح تٍ صؼٛـ 

 ذهًضاٌ()طايؼح  تلتاكنغفٙ  )طايؼح ذهًضاٌ(ؿ. فرػٛح ػثـ انكايم 

 )طايؼح ذهًضاٌ(صًٛح نكػم  )طايؼح ذهًضاٌ(ؿ. ػثـ انكلٚى يكٙ 

 )طايؼح ذهًضاٌ(فاعًح انزْلاء يٛضأ٘  )طايؼح ذهًضاٌ(أ. يػفٕػ صانًٙ 

 )طايؼح ذهًضاٌ(تشلٖ تغـاؿ٘  )طايؼح صؼٛـج(أ. يػًـ طغٛل 

 )طايؼح ذهًضاٌ(فاعًح انزْلاء يكضانٙ  )طايؼح ذهًضاٌ(أ. غايـج ذالثاٚد 

 (آنٛكاَرٙح )طايؼ ػٛضاَٙيػًـ  )طايؼح ذهًضاٌ(غضٍٛ غاج صهًٛاٌ 

 )طايؼح صٛـ٘ تهؼثاس(َضًٛح ػٛاؿ  )طايؼح ذهًضاٌ( تٕصؼٛـغضٍٛ 

 ذٛاكخ( )طايؼحػهٙ نشٓة  )طايؼح ذهًضاٌ(غُاٌ يظغفٗ 

 )طايؼح ذٛاكخ(أغًـ غًايح  )طايؼح ذٛاكخ(يػًـ صؼٛـاَٙ 
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 ــــــــــــــ انّهظُح انؼهًٛح0

 )طايؼح ذهًضاٌ(ؿ. يػًـ تٍ صٓهح شاَٙ  )طايؼح ذهًضاٌ(أ.ؿ. تٕيـٍٚ كلٔو 

 )انًلكز.ج ػٍٛ ذًٕشُد( ؿ. ْٕاك٘ طاٚى )طايؼح ذهًضاٌ( أ.ؿ. ػثـ انظهٛم يظغفأ٘

 )طايؼح ذهًضاٌ(ؿ. فؤاؿ تٍ يؼًل  )طايؼح ذهًضاٌ( أ. ؿ. يػًـ تٍ ػًل

 )طايؼح طٛظم(تشٛل أػثٛـ ؿ.  )طايؼح ذهًضاٌ(أ. ؿ. ؽُاشح تٍ ْاشى 

 )طايؼح ذهًضاٌ(ؿ. ْشاو تٍ صُٕصٙ  )انًلكز.ج ػٍٛ ذًٕشُد(أ.ؿ.آيُح تٍ يُظٕك 

 )طايؼح ذهًضاٌ(ؿ. غًـٚح مؿاو  )طايؼح ذهًضاٌ(أ. ؿ. غٕذٙ غظٕ٘ 

 )طايؼح ْٔلاٌ(ؿ. صًٛلج يانكٙ  )طايؼح يضرغاَى(ٚإٚط أ. ؿ. طؼفل 

 )انًلكز انظايؼٙ تلٚكح( ؿ.فاعًح م. ػغٛح )طايؼح انثهٛـج(ؿ. صٛـ٘ يػًـ تٍ كؼثح 

 يٛهح(طايؼح )ؿ.شٓلماؿ تٕصكاٚح  يٛهح(طايؼح )ؿ. مْٛلج تٕمٚـ٘ 

 

 ــــــــــــــ نالذظال ٔانًلاصهح0

 0انًهرمٗ نًُّضكانثلٚـ اإلنكرلَٔٙ 

E- mail  : hichem-andalous@hotmail.fr 

Port : 0 798 677 102 

 
 
 

 

 


