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توطئة
استطاعت الرواية أن تظفر بقارئ أخذته إىل عواملها ،ونقلته من واقع يعيش فيه إىل واقع
الفضاء الروائي الذي قوامه السحر والدهشة ،املكان فيه أكثر اتساعا ،و الزمان متحرر من
املكان.
أراء كثرية ظهرت حول نشأة الرواية ،و برغم تضارب اآلراء ،فقد استطاعت الرواية أن تثبت
شرعيتها الفنية ،وتفاعلت مع متغريات العامل اجلديد يف بداية القرن العشرين ،وكتبت ذلك
الزمن بكل أحزانه وأفراحه ،واستأثرت باملكانة األوىل يف أدبنا احلديث.
لذلك فإن إطالق مشروع ثقايف جديد «اجلائزة الوطنية للرواية – عبد احلميد بن هدوقة-
للسيد والي والية برج بوعريريج  ،»2016جاء ليكون مبثابة نافذة جديدة لتعزيز احلضور
األدبي للرواية ملا هلا من أهمية بالغة ،و كذا لتدعيم الرواية ،من خالهلا تقدير وتدعيم
ّ
والتميز ،مما
الروائيني املبدعني اجلزائريني ،ولتحفيزهم للمضي قدما حنو آفاق أرحب لإلبداع
سيؤدي إىل رفع مستوى االهتمام واإلقبال لقراءة الرواية وزيادة الوعي الثقايف املعريف.
قراءة الرواية.
حينما نقرأ رواية ،حنن نقرأ جتربة حياة من خالل عيين شخص آخر ،وبذلك يتاح لنا
معرفة وجه آخر ال نعرفه عن احلياة ،متاما كما نشاهد فيلما عن ظروف جمتمع ،فاألعمال
األدبية الروائية العظيمة اليت كتبت بصورة جيدة متنحنا الفرصة للسفر والشعور مبشاعر
الشخصيات اليت تصفها ،وتتيح لنا اختبار األفكار اليت تطرح يف الرواية ،وريح اجلنوب خري
مثال على ذلك.
«ريح اجلنوب» رائعة من الروائع الروائية يف األدب اجلزائري ،لواحد من أبرز الكتاب
والروائيني اجلزائريني ،عبد احلميد بن هدوقة ( - )1996-1925رمحه اهلل -الذي يعد معلم
ريادي يف احلركة الثقافية اجلزائرية بوجه عام ،وصوت أدبي متفرد فيما يتعلق  -بتأسيس
وتأصيل -الشكل الروائي الفين اجلزائري احلديث بوجه خاص.
فبعد امللتقيات اليت تتناوله بالبحث والدراسة ،فإن انشاء جائزة بامسه سيكون دفعا
للحركة األدبية حمليا ووطنيا وأيضا تقديرا وعرفانا له.
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عبد الحميد بن هدوڤة
ولد األديب عبد احلميد بن هدوقة يف التاسع من جانفي  1925مبدينة املنصورة والية برج
بوعريريج  ،بعد التعليم االبتدائي انتسب إىل معهد الكتانية بقسنطينة ،ومنها انتقل إىل
جامع الزيتونة بتونس ،بعدها عاد إىل اجلزائر ود ّرس مبعهد الكتانية بقسنطينة -نضاله
ضد املستعمر الفرنسي  ،دفعه إىل مغادرة الرتاب الوطين ،بداية بفرنسا ،ثم اجته سنة 1958
على تونس ،عاد جمددا إىل الوطن مع فجر االستقالل -تقلد عديد املناصب منها :مدير املؤسسة
الوطنية للكتاب ،رئيس اجمللس األعلى للثقافة ،وعضو اجمللس االستشاري الوطين ونائب
رئيسه ،وافته املنية عن عمر يناهز السبعني سنة يف أكتوبر  ،1996واختار بريد اجلزائر
شخصية األديب عبد احلميد بن هدوقة لريمسها على الطابع الربيدي اجلديد الذي أصدره
 21سبتمرب  .2015و كان موضوع الطابع الربيدي « رجال الثقافة» حيث مت اختيار روائيني
و فنانني تشكيليني و يتعلق األمر بكل من مولود فرعون و أحممد إيسياخم وإمساعيل
صمصوم إىل جانب بن هدوقة .ورسم البورتري الفنان قمر الدين كريم .
ترك عبد احلميد بن هدوڤة إرثا أدبيا ال يفنى وما زال اىل يومنا حمط حبث ودراسات
أكادميية يف اجلزائر وخارجها ،مارس خمتلف ألوان األدب بأسلوب متميز ،له مؤلفات شعرية
وقصصية ومسرحية وروائية مشهورة ترمجت لعديد اللغات.
مؤلفاته
 اجلزائر بني األمس واليوم ،دراسة نشرت حتمل اسم وزارة االخبار للحكومة اجلزائرية املؤقتة سنة 1959 ظالل جزائرية (جمموعة قصص) نشرت يف بريوت عن دار احلياة سنة 1960 األشعة السبعة (جمموعة قصص) صدرت يف تونس عن الشركة القومية للتوزيع والنشر سنة 1962 األرواح الشاغرة (ديوان شعر) صدر يف اجلزائر عن الشركة الوطنية للنشر والتوزيع سنة 1967 ريح اجلنوب (رواية) صدرت يف اجلزائر عن الشركة الوطنية للنشر والتوزيع سنة 1971 الكاتب وقصص أخرى (جمموعة قصص) صدرت يف اجلزائر عن الشركة الوطنية للنشر والتوزيع سنة 1974. نهاية األمس (رواية) صدرت يف اجلزائر عن الشركة الوطنية للنشر والتوزيع سنة 1975 بان الصبح (رواية) صدرت يف اجلزائر عن الشركة الوطنية للنشر والتوزيع سنة 1980 اجلازية والدراويش (رواية) صدرت يف اجلزائر عن الشركة الوطنية للنشر والتوزيع سنة 1983 قصص من األدب العاملي (جمموعة قصص ترمجها الكاتب واختارها من االدب العاملي ،صدرت يف اجلزائر عنالشركة الوطنية للنشر والتوزيع سنة 1983.
 النسر والعقاب (قصة لالطفال بااللوان) صدرت يف اجلزائر عن الشركة الوطنية للنشر والتوزيع سنة 1985 قصة يف ايركوتسك (مسرحية سوفياتية مرتمجة) صدرت يف اجلزائر عن الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 1986 دفاع عن الفدائيني (دراسة مرتمجة عن عمل قام به احملامي فريجيس) نشرت يف بريوت سنة  1975وسلمت هذهالدراسة إىل منظمة التحرير الفلسطينية.
 ًغدا يوم جديد (رواية) صدرت يف اجلزائر سنة  1992يف بريوت عن دار األدب سنة 1997
 -امثال جزائرية ،صدر يف اجلزائر ،عن اجلمعية اجلزائرية للطفولة سنة 1993
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الجائزة الوطنية «عبد الحميد بن هدوقة للرواية»
للسيد والي والية برج بوعريريج
يعلن السيد والي والية برج بوعريريج عن اجلائزة الوطنية «عبد احلميد بن هدوقة
للرواية» ،واليت تهدف إىل:
 1التحفيز على اإلبداع وتدعيم روح املنافسة بني الروائيني اجلزائريني. 2اإلسهام يف تطوير اإلنتاج الروائي يف اجلزائر 3تشجيع وتقدير املوهوبني املتميزين يف جمال الكتابة الروائية 4-استثمار الطاقات اإلبداعية وإغناء املكتبة اجلزائرية بأعمال روائية جديدة.

شروط املشاركة:
 .1تفتح املسابقة لكل الروائيني اجلزائريني من اجلنسني.
 .2جيب أن يكون نص املشاركة جديدا
 .3املشاركة مفتوحة للرواية املكتوبة باللغة العربية الفصحى او الفرنسية ،على أال
يتجاوز النص املقدم  450صفحة عادية ،وال يقل عن  100صفحة.
 .4جيب أن تتوافر يف النص الروائي الشروط اجلمالية والفنية العامة للرواية.
 .5أن تكون الرواية بلغة عربية فصحى أو فرنسية أكادميية إال ما تقتضيه الضرورة
الفنية من استعمال بعض األلفاظ العامية يف احلوار أو السرد ،وأن تكون هادفة وواضحة
الفكرة.
 .6على املشارك أن يلتزم يف النص املقدم بالقيم اإلنسانية والوطنية األصيلة مع خلوها مما
يتعارض مع اآلداب العامة.
 .7أال يكون النص قد قدم ملسابقة أخرى ،ويستبعد من املسابقة النص الذي اشرتك يف
إعداده أكثر من شخص واحد.
 .8يقدم العمل يف ثالث نسخ ورقية  .21-29,7وحمفوظا يف قرص مضغوط ،حبيث يطبع
وحيفظ النص حبرف تايم  Times New Romanقياس  16ليسهل قراءته يف خمتلف أجهزة
التحكيم ،مع ترك مسافة مزدوجة بني السطور تقدر بـ  1,5سم وضبط هوامش الصفحة على
املقياس  2,5سم  ،مع وضع أرقام الصفحات يف اهلامش السفلي للصفحة.
قيمة اجلوائز :حتدد قيمة اجلوائز على النحو اآلتي:
اجلائزة األوىل بقيمة  500.000,00دج
اجلائزة الثانية بقيمة  300.000,00دج
اجلائزة الثالثة بقيمة  200.000,00دج
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شروط عامة
على كل املشاركني يف اجلائزة الوطنية عبد احلميد بن هدوقة للرواية للسيد
والي والية برج بوعريريج مراعاة الشروط التالية:
ً
سردا بسريته الذاتية مشتملة على :االسم الكامل
 .1يرسل املشارك باللغتني
كما هو يف وثيقة اهلوية ،تاريخ ومكان امليالد ،عنوانه الدائم وبريده
االلكرتوني،ورقم هاتفه ،إضافة إىل قائمة جململ إنتاجه ومساهماته العلمية
والفكرية ،وصور فوتوغرافية حديثة.
 .2يرفق العمل املشارك باستمارة املشاركة وهي مبثابة تصريح شريف بأن
العمل املشارك به مل يسبق له الفوز بإحدى اجلوائز احمللية أو الدولية ،ويف حالة
ثبوت العكس فإن جلنة انتقاء األعمال للمشاركة احلق يف اعتبار الرتشح الغيا،
 .3ال حيق ملن أسهم يف حتكيم األعمال املرشحة التقدم للمشاركة يف املسابقة.
 .4تنتقل ملكية األعمال الفائزة إىل اجلهة املنظمة.
 .5ال تلتزم اجلهة املنظمة بإعادة العمل املشارك سواء فاز أم مل يفز.
 .6يودع ملف الرتشح على مستوى مديرية الثقافة لوالية برج بوعريرج،
الكائنة باملركب الثقايف عائشة حداد طريق جمانة  ،أو عن طريق الربيد العادي
على نفس العنوان.
 .7آخر موعد الستالم األعمال املشاركة يوم  2016/09/30وال يقبل أي ترشح
وال يرد عليه بعد هذا التاريخ.
 .8يعلن عن نتائج املسابقة خالل الدورة اخلامسة عشر من امللتقى الدولي عبد
احلميد بن هدوقة.
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