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م*ربؿدمداود

 

 

 

معقضقسوتم ماآلن، مإدي ماألودي مبداؼوتفو معـذ ماظعربقي، مبوظؾغي ماٌؽؿقبي ماىزائرؼي ماظرواؼي سوىً
مسدؼدة،مارتؾطًممبكؿؾػماظلقوضوتماظلقودقيموماظؿورخيقيماظيتمسرصؿفوماىزائرماٌلؿؼؾي.

اٌقضقسوتماألدودقيماظيتمتطرقمإظقفومومتػوسؾمععفومػذاممومغلؿطقعمأنمغؼقل،مومبصػيمذبؿؾيمأن
ماظـقرةم مو ماظؿقرؼرؼي ماظـقرة مضؿـمعلور ماىؿوسقيمومهقالتفو مو ماظػردؼي اإلغؿوجماظروائلمػلماٌصوئر

ماإلجؿؿوسقيماظيتمأسؼؾًماإلدؿؼالل.
مع مبعقد ماظـصقص،مضدممتوػكمإديمحد مػذه ماًطوبماظروائلماظذيمتضؿـؿف مأنمػذا ماٌالحظ عمو
مظؾلؾطيم ماظشعؾقؼي ماظطؾقعي مإدي مذظؽ مؼرجع مو ماظلؾعقـوت مخالل مدود ماظذي ماألؼدؼقظقجل اًطوب
ماظـؼوصقيم ماظـقعمعـماظؽؿوبيمبقادطيمعمدلوتفو ماظلؾطيمهلذا ممممايوطؿيمآغذاك،مإديماحؿضونمغػسمػذه

ما ماهود ماظؿقزؼع، مو مظؾـشر ماظقرـقي ماظشرطي مذبوالتفو مو ماظـؼوصي م)وزارة ماألؼدؼقظقجقي ظؽؿوبمو
م(…اىزائرؼني،ماىرائدماظقرـقي

ممطونماالرتؾوطمبوظقاضعماٌرجعلمػقمدائؿوماحملقرماألدودلمهلذهماظؽؿوبوت،ماظيتمطوغًمتـطؾؼمعـفم
ومتعقدمإظقف،مبوسؿؾورهمأدودقوميفمطؾماظـؿوذجماٌؽؿقبي،مظؽـمضؿـمتصقرمإؼدؼقظقجلمؼشقدمبوظـقرتنيم

مالرتؾورفؿومععو،مطؿومطونمؼعؿؼدمآغذاك.
م متورخيقيمو مأو مذاتقي مواضعقي مإدي مروعوغلقي معـ مرؤاػو مو ماظروائقي ماظؽؿوبي مأدوظقى ماخؿؾػً مممممممضد

وماجؿؿوسقي،مومواضعقيمأدطقرؼيمأحقوغو،محقٌمأعؿزجماظذاتلمبوإلجؿؿوسل،مومرغًمسؾكمأجقائفوم
ماظؿورخيلموماالجؿؿوسلمظقرـمؼؾقٌمسـمذاتفمومؼؿػوءلممبلؿؼ ؾؾمعلقيمعـماظؿػوؤلمحبؿؿقيماظؾـوء

مبؾم ماظلقودقي، مو ماظصراسوتماالجؿؿوسقي ماظـصقصمعـ مػذه مالمؼعينمخؾق مػذا مظؽـ مزاػر. مو جدؼد
بوظعؽس،مظؼدمسرفماإلغؿوجماظروائلماىزائريمغصقصومميؽـمتصـقػفومضؿـم"األدبماظلقودلماٌؾؿزم"م

م…ظؽؾمعـماظطوػرمومرورمومسؾدمايؿقدمبـمػدوضيمومظعرجموادقينمومرذقدمبقجدرةمومشريػؿ
وزػمػمالءماظروائققنمومشريػؿمأبطوالمظعؾقامأدوارام"إجيوبقي"،متعربمسـمتعؾؼماجملؿؿعمبلعؾممومضد

ماظـؼوصقي(،م مو ماظصـوسقي مو معـفو م)اظزراسقي ماٌقودؼـ مزبؿؾػ ماظيتممشؾً ماإلجؿؿوسقي ماظـقرة ممممممنوح

                                                                                                                                                                 
*

.جوععيموػران،مبوحٌممبرطزمماألحبوثميفماألغـروبقظقجقوماالجؿؿوسقيموماظـؼوصقيم–عؽؾػمبوظدروسمبؽؾقيماآلدابموماظؾغوتموماظػـقنم 
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وتماظلقودقيمومبوظؿوظلمبـوءم"ذبؿؿعمعـوظل"،مظؽـمععمحؾقلماظـؿوغقـوتموماظؿلعقـوت،مبؾغًماظصراس
مصوخؿؾًمعقازؼـماظؼقىم مإديمضقوممغظوممدقودلمجدؼد. متدسق مععمزفقرمضقىمدقودقيمجدؼدة أضصوػو

ومػؽذامبدأتماظرواؼيممظيتماسؿؿدميفمعرحؾيماظلؾعقـوتاظلقودقيمظصوحلماظرتاجعمسـماًطماظلقودلما
ؽ"مإذمسربتماىزائرؼي،معـمجراءمػذهماظظروفماىدؼدة،متعرفمعومميؽـمتلؿقؿفمبـم"عرحؾيماظش

غصقصفومومبطرقمزبؿؾػيمسـمػذاماظقضعماٌؿلزمماظذيمبؾغمذروتفمععمبداؼيماظؿلعقـوتماظيتماتلؿًم
بودؿعؿولماظعـػماظرعزيمومماٌودي،مأيماإلشؿقولماظلقودلماظػرديموماىؿوسل.مإغفومعرحؾيمتداخؾم

م.اٌػوػقؿمومزسزسيماظقؼقـوتمومشقوبماألعـموماإلدؿؼرارماظلقودلموماإلجؿؿوسل

 العنف و النص الروائي :

سرفماجملؿؿعماىزائريمسؾكمعرماألزعـيماظؿورخيقيماٌؿعوضؾي،مسـػومعؿعددماىقاغى.مومإذامطونم
مزسزسيم مسؾك مؼؼقم مصنغف مهلو، معالزعو مو ماٌكؿؾػي ماظؾشرؼي ماجملؿؿعوت متقاجد مرؾقعي معـ اظعـػ،

مجدؼد.ماإلدؿؼرارماظذيمضدمميقزماظعالضوتماإلجؿؿوسقيمأومؼعقدمصقوشؿفومعـ
ومظعؾماًصقصقيماظيتمؼؿؿقزمبفوماظعـػماظذيمؼطؾعماجملؿؿعماىزائريماٌعوصر،موعؾماظؿلوؤلم

مذرسقومعـماظـوحقيماٌعرصقيموماظؿورخيقي.
(،م5511-5382جيىماظؿذطري،ميفمػذاماإلووه،مأنماىزائرمعرتممبرحؾيمرقؼؾيمعـماإلدؿعؿورم)

م مو ماظؼؿع مأدوظقى مطؾ ماألخري، مػذا مصقفو ماظلؽونمادؿعؿؾ مضد ماظـؼويف ماظؿقؼري مو ماظقحشل اظؼؿؾ
(،محقٌمذػىمضققؿفوماآلالفم5510-5511رؼرؼيم)ـؾيمايربماظؿقـؿمعرحـد.مثـاألصؾقنيمهلذاماظؾؾ

ماظرعزيمضدػو،م مظؾعـػماٌوديمو مادؿعؿوهلؿ مو ماظػرغلقي مظإلدارة مػمالء عـماىزائرؼني،مظؽـمعؼووعي
ماظق ماظقدقؾي مبوسؿؾوره مإجيوبقو، مو مذرسقو ماظيتمطون ماظؿعلػقي ماٌؿوردوت مو ماظظؾؿ مسؾك مظؾؼضوء حقدة

ممتقزتمبفومػذهماإلدارة.
ومععمحصقلماىزائرمسؾكماإلدؿؼاللمومذروسفوميفمتلدقسماألجفزةماظلقودقيمظؾدوظيماظقرـقي،م
ادبذماظعـػماظرعزيموماٌوديمبنيمأصرادماجملؿؿعماىزائريمأدوظقىمأخرى.مومظؽـمػذامالمؼعين،م

مظلوبؼؿني،مإنماظلؽونماألصؾقنيمهلذاماظؾؾد،مملمميوردقامسـػومضدمبعضفؿ.خاللماٌرحؾؿنيما
ظؼدمطونمػذاماظـقعمعـماظعـػماظداخؾلماٌقجفمعـمررفمجزائرؼنيمضدمجزائرؼنيمآخرؼـمعقجقدا،م
عـذمبداؼيماغطالقماظعؿؾماٌلؾحم)اإلضؿؿولمبنيماٌصوظقنيموماىؾفقؼني،مذبزرةمعؾقزة،ماشؿقولمسؾونم

(؛مظؽـمػذهماٌؿوردوت،مومإنمطوغًمػوعشقي،مصنغفوم…طوظطؾؾيماظذؼـماظؿقؼقامبوظـقرةمرعضونمومشريػؿ
مزؾًميفمسدادماٌلؽقتمسـف.

مظؾطوػرم م"اظاّلز" مرواؼي مخبوصي مو مسـفو مسربت مو ماألحداث مػذه ماىزائرؼي ماظرواؼي مدفؾً ممممممظؼد
ماظؿصػقيماىلدؼيمٌؿـؾلمومرور،ماظيتمأذورتمإديماًالصوتماظداخؾقيماظيتمسرصؿفوماظـقرة،مومطقػممت

ماظقلورماىزائريماظذؼـماظؿقؼقامبوظعؿؾماٌلؾح.
ماظـقرةم ميف مذورطً ماظيت ماظؿقورات مزبؿؾػ مبني ماألؼدؼقظقجقي مو ماظلقودقي ماظصراسوت مبروز إن

،مجعؾم"اإلذيوعماظقرين"مؼؿصدعمومؼػؼدمععـوه.مومتالحؼًماألحداثمعـذم5510اٌلؾقيمعـذمصقػم
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؛مإديمأنمأحؽؿم…معوميؼفمعـمضؿعمومتعذؼىموماشؿقوالمتمظؾؿعورضنيموم5511جقانمم55اغؼالبم
اظـظوممسؾكمصؽوتمزبؿؾػيمعـماظشعىماىزائريمبؼؾضيمعـمحدؼد،محقٌمدقطرمايزبماظقاحدمسؾكم

مطوصيماظـشوروتماظلقودقي.
مبوسؿؾورػوم ماظلقودل، ماظعـػماظلقودلمميسمآغذاكمدقىمصؽوتماجملؿؿع ماظؾداؼي، ميف ملمؼؽـ،

ماظـظ ماٌطوظؾيمتعقد مأو ماظقرين" م"اإلذيوع مسؾك متؿؿرد مأن مهوول مأو مظؾـظوم ماظشعؾقي ماظؿقجف ميف ر
مبوظؿعددؼيمايزبقيموماظدميؼرارقي.

ومزؾماألعرمسؾكمحوظف،مإديمبداؼيماظـؿوغقـوت،مصؼدمسرفماظشورعماىزائريمسدةماغؿػوضوتمذعؾقيم
اظيتمم5533أحداثمأطؿقبرممومعومطوغًم…ومشريػوم5530،مومأحداثموػرانم5532)اظربقعماظرببريم

مداخؾم مسؿقؼو ماظقرين"مومهدثمذرخو م"اإلذيوع مشؾًمطؾماظرتابماظقرين،مإالمظؿعؾـمسـمغفوؼي
اظـلقٍماإلجؿؿوسل.مومطونمظؾقرطيماإلدالعقيمدورامطؾرياميفمتعؿقؼمػذاماظشرخ،معـمخاللماظطروحوتم

ماظ مغفوؼي معـذ ماظلقودقي ماظلوحي ميف مبؼقة ماظيتمررحؿفو ماظؿلعقـوت.ماألؼدؼقظقجقي مبداؼي ممممـؿوغقـوتمو
مومػؽذاممشؾماظعـػماظلقودلموماألؼدؼقظقجلمطؾمصؽوتماجملؿؿعماٌكؿؾػي.

ماغطالقم مدؾؼمأنماجملؿؿعماىزائري،مضدمتعرضمظؽؾمأذؽولماظعـػماظداخؾلمعـذ ومؼؿضحمممو
خؾلماظذيماظعؿؾماٌلؾحمضدماحملؿؾماظػرغلل،مإديماآلن.مومظؽـماٌلؿقىماظذيمبؾغفمػذاماظعـػماظدا

ميقزمػذهماٌرحؾيماظؿورخيقيمايوظقي،مميـؾمزوػرةمخطريةمبؾمإذؽوظقيماجؿؿوسقيمعـماظصعىماظؿؽفـم
بـؿوئففماآلغقيموماٌلؿؼؾؾقي.مممومدصعممبكؿؾػماظؾوحـنيميفمحؼقلماظعؾقمماإلجؿؿوسقيموماإلغلوغقيمإديم

مغؿوئففو.ماإلػؿؿوممبفومومربووظيماإلجوبيمسـمعوػقؿفومومخؾػقوتفومومأدؾوبفومو
إنماظعـػمؼؼؿضلم"صؽرةماإلغزؼوجمأومزبوظػيماٌعوؼريمأوماظؼقاسدماظيتمتعنيماظقضعقوتماٌؼدرةمبلغفوم
رؾقعقي،مسودؼيمأومذرسقي.متقجدميفمصؽرةماظعـػ،مصؽرةماالخؿاللمأوماالضطراب،مأطـرمأومأضؾمزرصقيم

م.أومعلؿدمييمظـظومماألذقوء"
رقوتفومضقؿومضدمتؽقنمإجيوبقيمأومدؾؾقيمإغطالضومعـممومسؾكمػذاماألدوس،مهؿؾمصؽرةماظعـػميف

ماٌقضعماظذيمحيؿؾفماألصرادمأوماجملؿقسوتماظذؼـمميوردقغفمضدماآلخرؼـ.
ممومغظرامظؽقنمطؾؿيم"سـػ"معؿعددةماظدالالتمومدبضعميفمععوىؿفومظؾعدؼدمعـماظـظرؼوتماظعؾؿقيم

ومسؾؿماظلقودي(،ممظـػسمومأغرتوبقظقجقو،ومتؼوربفومزبؿؾػمسؾقمماإلغلوغقيم)عـمسؾؿمإجؿؿوع،مومسؾؿما
صننماإلػؿؿوممبفومطظوػرةمإجؿؿوسقيمحدؼٌمجدا،مإذامادؿــقـومبعضماألسؿولماظػؽرؼيماظيتمخصصًم
مبقلم موجقن مرغقلمجريار مو مجقروجمصقرؼؾ، مو مصروؼد، مدقؼؿقغد م)صرؼدؼرؼؽمأنؾز، ماٌقضقع هلذا

م(.…دورترموماظرتبـمؼوعنيمومأغومأرؼـد
ماظصدد، تشريمصراغلقازمإؼرتلمإديمأنماظؽؾؿيمغػلفومشريمعقجقدةمطؿدخؾميفماٌقدقسيمموميفمػذا

م مظلـي مرؾعؿفو ميف مذظؽ مو مأوجفوم5511اظعوٌقي، مادبوذػو ماظعصرو مػذا ميف ماظظوػرة مػذه مبروز مظؽـ .
عؿؾوغقيمومعؿـقسي،مجعؾمايدؼٌمسـفومؼلخذمحصيماألددمعـماظرباعٍماإلسالعقي،مومؼشغؾمودوئؾم

مؼيمبشؽؾموادع.اإلتصولماىؿوػري
                                                                                                                                                                 
1- Michad, Yves.– Violence (Encyclopedia Universalis). - Paris – France, P. Editeur, 1996  
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مزبؿؾػم مايربميف ماظعـػمو مسوجلمعقضقسوت مضد ماظروائل ماألدب مأن مند ماظصدد، مػذا ميف و
ماظيتمتعرضًمٌقضقعماىرمييم ماظؾقظقلقي ماظرواؼي مند ماظؾشرؼي،مو ماظيتمسرصؿفو مممماٌراحؾماظؿورخيقي

ماظـقعمعـماألدبم"ععمتطقرماٌراطزمايضرؼيماظؽربى:ماظيت مػلمسؾورةمسـموماظؼؿؾ،مومضدمزفرمػذا
ومإديمجوغىماظرواؼيماظؿورخيقيمأيماظيتمتعؿينمبويربموماظؼؿولمبنيم عؿوػوتمعالئؿيمظؼقومماىرميي"

ماظرواؼيماظؾقظقلقيمند،مأدبماظرسىماظذيم ماٌؿصورسيمحقلماٌصوحلمايققؼي،مو اظدولماٌؿـوصليمو
م.ؼؿؿـؾميفماظؿعوعؾمععماألدورريماٌكقػيموماألعقاتموماألذؾوح

ماظصـػمعـماألدب،مٌومؼؿضؿـفمعـمسـػمومرسى،مملمؼعرصفماألدبماىزائريماٌؽؿقبمإ نمػذا
ماإلدؿعؿورم مضد ماٌلؾقي ماظـقرة مإدي متشري ماظيت ماظرواؼوت مبعض مسدا مصؿو مضؾقال، مإن ماظعربقي بوظؾغي

ماظػرغلل،مصننماظعـػماظيتمتشؿؿؾمسؾقفمػقمعقجفمضدماآلخر،مأيماحملؿؾماظػرغللمومرعقزه.

 ل روائي جدود :انبثاق حق

ذفدتماٌرحؾيمايوظقي،مأيمغفوؼيماظؿلعقـوت،مذبؿقسيمعـماظـصقصماظروائقيماٌؽؿقبيمبوظؾغيم
ماظيتمتعقشفوم ماٌػفعي ماألوضوع مزؾ ميف ماىؿوسقي مو ماظػردؼي ماٌصوئر ماظيتمتؿقدثمسـ مو اظعربقي،

مرعقزماظدوظيماىزائرؼي.اىزائرمعـذمبداؼيمتدصؼماظعـػماٌلؾحمضدماظػؽوتماإلجؿؿوسقيماٌكؿؾػيمومضدم
ماألدبماظروائلم مهؿؾمبصؿوتمجِقؾمعـماألدبوء،مؼؽؿىمألولمعرة ماظؽؿوبوتمبلغفو مػذه ممتؿوز و

مأوال.
ثوغقوم:مغشرتمػذهماألسؿولمطؾفومضؿـمدورمغشرمخوصي،مأيمملمهؿضـفومعمدلوتماظدوظيمبصػيم

معؾوذرة،مممومميـقفومادؿؼالظقيمطؾريةميفماظـشرموماظؿقزؼع.
هؿؾمػذهماظـصقصميفمعضؿقغفو،مأرروحوتمجدؼدة،متعقدماظـظرميفماظعدؼدمعـماظؼضوؼومثوظـوم:م

ماظػؽرؼيموماألؼدؼقظقجقيماظيتمدودتمومتؽردًميفماظلوحيماظـؼوصقي.
رابعوم:موربمػذهماظـصقصمطؿوبيمجدؼدة،مميؽـمتلؿقؿفوم"بعـػماظـص"مألغفومتعقدماظـظرميفم

مأزعؿ مبؿالحؼ ماٌعروصي ماظؿؼؾقدؼي متشظلماظؽؿوبي معؿشظقي، ماظـصقصماىدؼدة مصفذه مأحداثفو. مو فو
ماظذاطرةموماظذات.

ماظؽؿوبوتمبػؽيمععقـيمعـماجملؿؿع،مومػلمصؽيماٌـؼػنيماظيتمذؽؾًمطؾشم م:متعينمػذه خوعلو
مصداءمظؾصراعماظدائرمحوظقومبنيماظدوظيماىزائرؼيموماىؿوسوتماإلدالعقيماٌلؾقي.

مؾمعـمرواؼيتم"اإلغزالق"ميؿقدمسؾدماظؼودر،م"وماٌرادقؿمومتـطؾؼمػذهماٌالحظوتماألوظقيمسؾكمط
موماىـوئز"مظؾشريمعػيتماٌعـقؿنيمبوظدرادي.

                                                                                                                                                                 
2- Raimond, Michel.- Le roman.- Paris, Armand Colin, 1989.- p.31. 
3- Todorov, Tzvetan.- Introduction à la littérature fantastique.- Paris, Editions du Seuil, 1970.- p. 81. 
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 الكتابة و املوت :

مطؿوبيم متؽقن مأن مظـػلفو مترؼد ماٌقتماجملوغل، مزعـ ميف ماظؽؿوبي مإذؽوظقي ماظروؼؿون، مػوتون تطرح
ماظقحقم*إدؿعفوظقي ماظقدقؾي مػل ماظؽؿوبي مإن ماظؽورثي. مضد مظؿفووزمذفودة ماظؽوتى ماظيتمميؿؾؽفو دة

ربـؿفمومتؾطقػماألجقاءماظرتاجقدؼيماظيتمتعقشفومصؽوتماجملؿؿعماٌكؿؾػي.متعؾـمػذهماظؽؿوبيمثقرتفوم
وممتردػومسؾكماٌؽرسموماظلوئدمظؿؽلرماظطوبق.مإغفومطؿوبيمتػفرماظذاطرةموماظـصميفمحبٌمسـقػمسـم

ماٌعـك،ماٌعـكماىدؼدماٌكؾصمعـماظرتاجقدؼو.
ـدعومؼقاجفماظؽوتىمأوماٌـؼػمبصػيمسوعي،ماإلشؿقولماجملوغل،مومؼدصعممثـمأخطوءماظلقودقنيمس

ماظذؼـمملمؼعرصقامتلقريماألزعي،مالمميؾؽمعـمودقؾيمدقىمعقاجفؿفمػذاماظقضعمبوظؼؾؿموماظؽؿوبي.
يفمزؾمػذهماألجقاءماًوغؼيموماٌرسؾي،متؿققلماظؽؿوبيمإديمغقعمعـماظصراخماٌقجفمضدماظصؿًم
ماجملزرةم ميف ماٌؿلؾؾني مػمالء متعرؼي مإدي ماظؽؿوبي مترعل مصقفو، معؼرت مو مبوىرميي متـدؼد مإدي اظؼوتؾ،

ماظقحشقيماظيتمؼؿعرضمهلومأوظؽؽماظذؼـمالمميؾؽقنمعـمدالحمدقىماظؽؾؿي.
اٌالحظمأنمرواؼيتم"االغزالق"موم"اٌرادقؿموماىـوئز"متعوىونمعقضقعماغؾـوقماظؽؿوبيميفمزؾمأجقاءم

مدقىمماالشؿقول ماظؼدر مػذا معـ مهلو معػر مال مبوظؼؿؾ معفددة ماظرواؼؿني مذكصقوتمػوتني مإن ماظؼؿؾ. و
مممورديماظؽؿوبي.

ومتؿضؿـمػوتونماظرواؼؿونمعقضقعماظؽؿوبي،مطؿؿورديماجؿؿوسقيمومدقودقي،مخوصيمبػؽيماجؿؿوسقيم
تظفرمػذهمماحرتصًماظؼؾؿمومدكرتفمظػضحماظقاضعماٌرؼر،مومتطرحموزقػيماألدبمومسالضؿفمبوٌؾؿؼك.

اظؽؿوبيمومتؾنيمسـمسفزػومومضقوظؿفومأعوممسـػمومػقلمايربماٌقجفيمضدممموردقفو،مإغفومضؿؾم
مرعزيمألؤظؽؽماظذؼـمميوردقنماظعـػماٌلؾح.

إغفومطؿوبيمجـوئزؼي،متعؾـمسـمحدادػومومسـمدقداوؼؿفوماظؼوتؾي،مظؿقدثمذرخوميفماظـظومماظرعزيم
ماٌمدسمسؾكماظزؼػموماًدؼعي.

 و عنف الذاكرة :الق""االنز

ميفم ماظذؼـماسؿربوا تـؼؾمرواؼيم"االغزالق"ماظؼورئمإديمأجقاءماظرسىماظذيمتعقشفمصؽيماظصقوصقنيم
ماإلدالعقنيمإديم موصقل مدون محيقل مسوئؼو ماإلرػوبماٌلؾح، مبداؼي مو ماظلقودقي ماألزعي ماغػفور بداؼي

متش مو ماظؽوصقي مالممتؾؽمايؿوؼي ماظػؽي مػذه مظؽقن مغظرا مو مظدىماىؿوسوتماظلؾطي. مدفؾي مأػداصو ؽؾ
ماإلسالعلم ماٌلؿقى مسؾك مػوعو مأعرا مأصؾح مجلدؼو متصػقؿفو مو مبفو ماٌس مصنن ماٌلؾقي، ممممممماإلدالعقي

موماظدسوئلمهلذهماىؿوسوت.

                                                                                                                                                                 

ضعمايوظل،مومضدمغشرتميفمععظؿفومزفرتماظعدؼدمعـماظرواؼوتماظيتممتؿوزمبفذهماظصػي،موماظيتمأرادتمأنمتؽقنمذوػدةمسؾكماظقم*
.Algérie. Littérature / Action آطلققنم-بوظؾغيماظػرغلقيمضؿـمذبؾيم"اىرييمظقؿرياتقر

.5553اىزائر،معـشقراتمعورؼـق،م–اإلغزالق.مم-سؾدماظؼودر،مريقد.4
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هوولماظرواؼيمإسودةمطؿوبيماظؿورؼخميفمرحؾيمذوضيمومثوضؾيمظؾذاطرة،متـؿؼؿمظؾؿورؼخمعـماظزؼػماظذيم
يلوبمععمأوظؽؽماظذؼـمتلقؾقاميفماظقضعمايوظلمعؿلرتؼـموراءماظشعوراتمبينمسؾقف،مأيمتصػقيما
ماظـقرؼيمأوماظدؼـقي.

ؼعينماًروجمسـماٌعقور،مسـمعومػقمؼؼقينمومجؾل،مومػقميفمم–إنماالغزالقمومػقمسـقانماظرواؼيم
عـممحدمذاتفمسـػ،مإغفمتورؼخمتؽقنماظعـػمومتراطؿفمسربماٌراحؾماظلقودقي،مومعومؼعقشفماجملؿؿع

تػفرمومإسباللمارتؾطمبؿؽقؼـماظدوظيماظقرـقيمبلجفزتفوماألؼدؼقظقجقيموماظؼؿعقي.مإغفماالغزالقماظذيمالم
معسموممتوػكمععمتورؼخماىزائر،متورؼخماظعـػماظشوعؾماٌمدسمسؾكمذرسقيمثقرؼيمضوبؾيمظؾـؼوش.

اتمزبؿؾػي،متـؼؾماظؼورئمإديمصضوءم-سؾدماهللماهلوعؾم-ذوسرم–وػلمسؾورةمسـمحؽوؼيمظصقويفم
)ماٌلفدمومػوعشف(.مومصضوءاتماظصقوصيمومطذاماظػـدقممصضوءاتماظلؾطيمومصضوءاتماٌؿورديماظدؼـقي

مإظقفماظصقوصققنماٌفددونمبوظؼؿؾ.مصضؾمػذهماظرواؼي،مأغفومالمتؿقضػمسـدمسـػماٌرحؾيم اظذيمىل
اظـظومماظذيمحؽؿمايوظقي،مبؾمتشريمإديمسـػماظدوظي،مسـػماظلؾطي،مأيمسـػمؼلؿشريميفمخؾوؼوم

ماظؾالدموماظعؾودمومصرضمػقؿـؿفمدونمإذيوعمومرضوماىؿقع.
صعؾدماهللماهلوعؾماظذيمؼعقشمربـؿفماظشكصقيمأوماظػردؼيمؼلوصرمبـومسربمذاطرتفمومذطرؼوتمجدهم
مسؾقفوم متعوضؾً ماظيت ماظؾؾدة متؾؽ معزشـي، مبين مبؾدة متؼودقفو ماظيت ماىؿوسقي ماظرتاجقدؼو معؿوػي إدي

قوداتماظعلؽرؼيماظيتمعوردًمطؾمأغقاعماظؼفرموماظؾطشمضدماٌدغقنيموماظلقودقني،مذبؿقسيمعـماظؼ
مدقاءمبوإلبعودمأوماإلشؿقولموماظؿصػقيماىلدؼي.

 التيه يف زمن الوحشية و املوت

متػؿؿحم مإذراكماظؼورئمبودؿعؿولمضؿريماٌؿؽؾؿ،مإذ ماٌؿؼـي ماظلرد حيوولماظـصماظروائلمسربمظعؾي
سومعومسؾكمأدبماظرسىمٌومؼؿضؿـفمعـمطقابقسمومػقاجسمزبقػيمومأحالممسؾكمجقمضومتمحيقؾـومغق

محقاظلممثوغقيمم–،مإنمظػظيماٌقتمتؿؽررمبودؿؿرارمعزسفي.م"إغفمايضقرماظؽؾلموماٌفقوسمظؾؿقت"
سربمطوعؾمصصقلماظرواؼيم:مؼضربماٌقتمحقـؿومؼشوء،ميفمأيموضًموميفمأيمعؽون،مإغفم–ومدؿنيمعرةم

ماهللماهلوعؾم مؼعقشمسؾد ماألجقاء، مػذه ميفمزؾ مو ماىرحيي. ماألعي مػذه مسؾكمصدر طوظؽوبقسمجيـؿ
وحقدا،مععزوال،مالمميؾؽمدقىمأنمؼؿعؿؼميفمثـوؼومرػقظؿفموميفمدػوظقزماظؿورؼخماظلوديمظؾؾالد،مؼقاجفم

احملؿقم،مطؾطؾمتراجقدي،مؼؾقٌمسـمذعوعمضقءميفمزالممداعسمومحيؾؿمبلنمرأدفمضدماغؿزعممعصريه
م.عـمجلدهمبضربيمخـفرمصدئ"

ماظؾوظغمعـماظعؿرم مو م"اظرأيماىدؼد" ماظصقػلماظذيمؼشؿغؾميفمصققػي ماظـػلقيمهلذا إنمايوظي
م ماظدوران،مو مبوظغـقونمو مإديمحدمجعؾؿفمؼشعر م"دوئالمأزرقمثالثنيمدـي،مربطؿيمومعؿدػقرة اظؿؼققء

.مشودرمعـزظفمظقلؿؼرمبغرصيم"بـزلمحؼريمروادهمعـمبوئعوتماظؾذةماظؿعقلوتمرشؿمطؾمزبؿؾطومبوظدم"

                                                                                                                                                                 
.1ص.م-م…االغزالق5
.1ص.م-م.س.م-6
51ص.م-م.س.7
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أدؿؼرمبصػيمعمضؿيمبفذهماظغرصيماظؿعقليماظيتمتعؾؼمبرائقيماظررقبيموماإلغغالق،متورطوموراءهم ذلء"
ماظطػق محل مإغف مظؾعوصؿي. ماظغربقي مبوظضققي ماهلودئ مطؾق مدون مجدهمحل معع متعؾؿ مبف مو ماىؿقؾي ظي

ضؾؾمذبلءمطرميقمبقيقيمومذيوسؿفمومطؿوئىماٌقتماظؿوبعيمظؿـظقؿمم"سشؼماظؾقرموماظشعرمومايقوة"
ماألئؿيماىددماظذيمػددوهمبوظؼؿؾمومغشرواماظرسىميفمأرجوءماظؾؾدة.

غلوموميفمإنمزفقرماىد،مممـؾمظـشلةمايرطيماظـقرؼيماظذيمتربكميفمأحضونماظعؿؾماظـؼوبلمبػر
معراحؾم مزبؿؾػ مسؾك محقي مذفودة ماظؾدؼؾ، ماظلقودل مظؾطرح مطـؿقذج ماظقرـقي، مايرطي صػقف

ماظؿورخيقيماظيتمسرصؿفوماظؾؾدةمعـذمبداؼيماظؼرنماظعشرؼـ.
ٌلورمايرطيماظقرـقيممبكؿؾػمم-إنماظروائلمؼمرخمعـمخاللمعذطراتماىدماٌؿضؿـيمداخؾماظـص

اظداخؾقي،مومطذاماظؿصػقيماىلدؼيموماظلقودقيماظيتمتعرضمهلومعراحؾفومومالسبراصوتفومومصراسوتفوم
م"اٌؿؿردون"مسـماًطماظلقودلماظذيموضعفماظزسؿوء.

إنمسالضيماىدمحبؿقدةماظشوسرمعؾـقيمسؾكماظؿؿوثؾمبنيمسزظؿنيمومتعودؿني،مصوألولمضققيمرصوقم
شؿو،مظؽـفمزرعمماظلالحماظذيمأخؿؾػمععفؿمحقلماًطماظلقودل،مصفؿشقهمومحوصروهمإديمأنمعوت

روحماظؿؿردمومحىمايقوةميفموسلمحػقدة.مػذاماظذيمؼعقشمعلدوتفمبلؾىمتؾـقفمٌؼقظيماظػورابلم:م
ماظذيمؼمديمإديماهلل،مبؾماظػعؾمطذظؽ"،مومأضوفم"إنمإجاللمعؼدسمدؼينم "ظقسماظروحمػقموحده

قيموماالجؿؿوسقيمومػؽذامتؿؾؾقرمذكصقيماظشوسرماظـػل ربؾمعؼدسمثقريمؼمديمإديماهلالكماحملؿقم"
وماإلؼدؼقظقجقي،مذكصقيمعؿؿردةمظؽـفومسوجزة،مإغفومالمتصـعمايدث،مبؾمترضخمظف،متشفدمسؾكم
هقالتماظقاضعمومترحؾميفماظذاطرة.مػذامػقمعـطؼماظؿورؼخماظذيمؼلؾىمدعودةماألصرادمومؼلؾطمسؾقفؿم

م.سـػو،ماظذيمؼلفؾم"المععـكمايقوة"
جدهمإجيودمععـكمٌومحيدثمظف،مالمذؽمأنمحرطيماألئؿيمحيوولماظشوسرمعـمخاللم"حقاره"مععم

اىددمظقسمإالماعؿدادمٌؿوردوتمدقودقيمدذـًميفمسفدمحؽؿماظؽقظقغقؾماظذيمادؿققذمسؾكماظلؾطيم
بوظؼقةموماظذيم"أرادمأنمؼؽقنمعـؾمغوبؾققنمبقغوبرت"مصؼؾىمطؾمذلء،محّقلماظزسؿوءمايؼقؼققنمإديم

اظؽقظقغقؾمومحوذقؿفمدقىمبؿزؼقػماظؿورؼخمومادؿعؿولماظلؾطيمخقغي،مومأوجدمزسؿوءمجدد".مملمؼؼؿم
مأصرادم مؼشؽؾقن معضك مصقؿو م"طوغقا مشالط مأعـ موزػمرجول مطؿو ماظلقودقني، مأحؿؼر مو ماظـوس، ظؼفر
موسلم متشؽؾ ماألجقاء، مػذه مزؾ مصػل ماظشعؾقي". ماألحقوء ميف ماٌـؿشرة ماظلرضي مو ماظؿفرؼى سصوبوت

يفمطؾمعؽون،ماإلحؿػولمبوظـقرةمسـػ،ماٌدرديمتؾؼـمدروسمماظشوسر،مٌومطونمرػال،مإنماظعـػمعقجقد
مػلمعوم ماٌشقػي ماظقجقه مو ماحملروضي ماألجلود ماظؼؿؾمو مو ماظدم مصويربمو عؾقؽيمحبؽوؼوتماظعـػ،

مؼؿعؾؿفماألرػولمبوٌدردي.
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مبنيماظؽؿىم أؼـماٌػر ماظلعودة ماظـؼويفماظػرغللمظؾؾقٌمسـ مإديماٌرطز مإديماٌؽؿؾوتمو مصوظؿقجف مممم؟
وماظؼراءةميفمطـقزماألدبماظعوٌل،مملمؼعدمجيدي.مطؾمذلءمدعرمومأشؾؼماٌرطزماظـؼويفمأبقابفموماغؿؼؾم
اظصراعماظلقودلمإديمضوسيماظؿقرؼر،مومأصؾحماظصقوصققنمأسداءامظؾعضفؿماظؾعض،مبلؾىماالغؿؿوءاتم

ـؼوصقيماظيتمسودمعـماألؼدؼقظقجقيماٌؿـوصرة.مملمتؾؼمدقىماٌؼووعيمبوظؽؿوبي،مومريؾمعشعؾماظردوظيماظ
مأجؾفومعـمعدؼـيمبورؼس،مبعدمأنمضضكمػـوكمتلعيمأذفر.

اظؽؿوبيمأوماٌقت،مذظؽمػقمعصريماٌـؼػماظذيمؼعقشمبنيمتفؿقشماظلؾطيمومتفدؼدماألئؿيماىدد.م
معرضعوم مجؾؾوبو معرتدؼي مو مأدقد، مبرداء معّؿلقي مضورؼي، مطعفقز مصفق مذرادي مأطـر ماٌقتمأصؾح ممممممإن

مب تـؿصىمطوٌلؽقـيمسؾكمحصريةمعـماظدؼسممـؼوبمرقؼؾ،معـؼقبمسـدماظعقـني"ومشطًموجففو
مطؾمؼقممذيعقيمظؿقرضماٌصؾنيمسؾكمضؿؾماظشعراءمأوال،مومطؾماٌعورضنيمثوغقو.

 . العنف و عودة املكبوت2

إنماظعـػماظذيمؼلفؾفماظـصماظروائلم"اإلغزالق"ماغؾـؼمعـمرحؿماجملؿؿعمذاتمخرؼػ،مملمؼؽـم
غؿقفيمظرتاطؿماألحؼودموماًقؾوتموماإلحؾوروتماظيتم"تراطؿًميفمغػقسماظـوسمعـذممسػقؼو،مبؾمجوء

مطؾماظذؼـمغلقؿفؿم ماظضوئعي،مو ماألحالم مو مذو ماظؾقر.مخرجماٌفؿشقن،مو موراء أنمرعلمبوظروعلمعو
م.اظـقرةم)بعدمأنمومسدتفؿمطـريا(مومأيؼًمبفؿماألذى،مومضدماسبرصًمسـمعلورػو"

م)أحدا ماظغضى مخرؼػ مصؽون مأطؿقبر مدعرتم5533ث مو مطوظربطـون ماغػفرت مػقجوء مسوصػي ممممممم(
،مومتؾعمذظؽمضؿعموحشلم)ريؾيم…ومأحرضًمطؾماظرعقزماظيتمتدلمسؾكماظلؾطيمعـمعؾوغلمومدقورات

اإلسؿؼوالت،مومادؿقؼظماظـوسمسؾكموضعمأحذؼيمخشـي،مترصسمطؾمذلءميفمررؼؼفو،ميفماظققمماظلودسم
ورديماظؿعذؼىمطونمذؾقفيممبؿورديماظروعلمومطلنماظزعـماظؽقظقغقوظلمعـمػذاماظؿؿردمسؾكماظلؾطي.مصؿؿ

م.ضدمسود
ومإسطوءممومادؿغؾماظـظوممػذاماظشرخماإلجؿؿوسل،مإلصالحماظلؾطيمبؾػظماحملوصظنيمعـمصػقصفؿ،

مطوغًماظلؾطيم ماظػؼرية. ماظشعؾقي ماألحقون مأتًمعـمعلوجد ماٌػوجلة مظؽـ ماظؾقرباظقي، مظألوجف اٌؾودرة
ماظؿقوظػمتؾغلمعـمور مػق مملمؼؽـميفمحلوبفو ماٌدغل،مظؽـمعو ماظلؾؿ مإحالل مذظؽمربحماظقضًمو اء

معـمأصغوغلؿونمومعـماحملوصظنيماظذؼـمظػظؿفؿم اىدؼدماظذيمتشؽؾمعـماألئؿيماىدد،ماظذؼـمسودوا
ماظلؾطي،مومعـماألرػولماظذؼـمسذبقاميفمدفقنماظـظوممخاللمخرؼػماظغضى.

ماظؿقوظػماظـالثلمدقؼؾىمعقاز مؼدصعمبويوطؿمإديمربووظيمػذا ؼـماظؼقىماظلقودقيمظصويف،مممو
ماإلسؿؿودمسؾقفمظؾؾؼوءميفمايؽؿ.

إنماظؾقٌمسـمعؿعيمايؽؿموماٌؿعيمبؾلوريمػقمدؾىمإغفقورمبؾدةمعزشـي،مومدخقهلوميفمصقضكم
سورعي،مطونمذظؽمعـذمأنمدخؾفومدلمأريدماظلرجون،ماظـؿقذجمألوظؽؽماظذؼـماغؿلؾقامظؾـقرةمومسوتقام
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ميفمذيعقوتم متؽقغقا مومػؿمطـريونمو ماظعؾودمبعدمحصقلماىزائرمسؾكماإلدؿؼالل. ميفماظؾالدمو مممصلودا
مأومروئػيماظـقرؼنيماظذؼـمادؿققذوامسؾكمخرياتماظؾالدمومرؼقسفوماظقصرية.

إنماظؿقزؼعماظالعؿؽوصهمظؾـرواتماظقرـقيموماإلدؿعؿولماألضصكمظؾؼقةماظعؿقعقيمظؼؿعمطؾممتردمذعيبم
ضيمدقودقيمأومصؽرؼيمػقماظرتبيماظيتمدؿؾٌماظعـػماظدعقيماظذيمؼقاجففمطؾمأصرادماجملؿؿعمأومععور

معـمخاللماغؿكوبوتماخؿؾطمصقفوم مسؾكماظؿقوظػماىدؼد ماغؼؾؾًماظلؾطي مأن مبعد ماظشعراء، معـفؿ و
مايوبؾمبوظـوؼؾموأجفضًميفمغفوؼيماألعر.

ممومعـماجملؿؿعمصؿدرجقامعـماإلشؿقوالتمومملمؼؾؼمأعومماألئؿيماىددمدقىماإلغؿؼوممعـمرعقزماظـظو
ماظلقودقيموماجملوزرماىؿوسقي،مومغؽؾقامبوظـلوءموماظشققخموماألرػول.

ضؿـمػذهماألحداثماٌمٌي،محقٌماظعـػمعلؿشريمبصػيمػؿفقي،محيوولماظشوسرمومعـمخاللم
يف،محبـومسـمذاتقؿفمصفؿممومإدراكمػذهماظؿققالتماٌمٌي،محيوولمأنمؼفربمعـمايىماٌزؼػموماظظر

حىمحؼقؼلمومسـمحـونمترتقيمبفمغػلفماظظؿكغي،مصقؾؼلماٌقتمطؼدرمربؿقم،معـؾفمعـؾماألبطولم
ماهلقعريؼني.

إنماظؼؿؾمأصؾحمػقماظؾغيماىدؼدة،ميفمسصرماهلؿفقيموماظرببرؼي،مميوردفمضؿؾيمعـمغقعمجدؼد،م
ضرآغقيمشرؼؾي،معؼؾقبي.مإنمؼرددونمآؼوتمم"أؼودؼفؿمعؾطكيمبوظدم"مومبنيمأدـوغفؿمبؼوؼوميؿمبشري"

اظراويمؼقردمهلؿمصػوتماظؾدائقيموماظقحشقيمظقعؿؼمجقماظرسىماظذيمتعقشفمبؾدةمبينمعزشـي.مومؼربطم
مذظؽمبؾعضماظرعقزماظؿورخيقيم)ايفوجمبـمؼقدػ،ماًقارجمومػقمععلؽرونمخورجمأبقابماظؾصرة،م

مدؼـ،مػؿومبؾدةمبينمعزشـي.وماألزارضي،مومطلنماظؼرنماظلوبعمؼعقدمغػلفميفمثقبمومعؽونمجدؼ

 العشق يف زمن اهلمجية: املراديم و اجلنائز 

ػلماألجقاءمغػلفوم:مإرػوبمومرسىمومخقفمومضؿؾمػؿفل،متعقشفومذبؿقسيمعـماظشكصقوتم
ماظػؽيم ماظـؼويفم)اىوععيموماظصقوصي(،مومهرتفماظؽؿوبيمومػلمذفودةممػذه اظيتمتـؿؿلمإديماظػضوء

محؾيماظصعؾيماظيتمتعقشفوماىزائر،متطوظعـومبفومرواؼيمبشريماٌػؿك.اٌـؼػيماظيتمهؿؾمػؿماٌر
مأدؾوبم معع ماظؿورؼخ، مايلوبمعع متصػقي محيوول مال ماظـصماألول مسؽس، ماظـصمسؾك مػذا إن
مػلمسؾورةمسـمرحؾيمسربمزبقولمذبؿقسيمعـم مإمنو ماظعـػ،مو االسبرافماظلقودلماظيتمتقظدمسـفو

قوتفؿماظضوئعيمبنيماظقاضعموماٌؿؽـمبنيماًقؾيموماألعؾ،مبنيماألصرادمومؼؾقـقنمسـمذواتفؿمومسـمذات
ماإلرادةموماإلحؾوط.

مظعؾمتداخؾماظعالضوتمبنيمأصرادمػذهماجملؿقسيماظيتمتشؽؾمسوملمعصغرمىقؾمأصؾحمضققيم و
مظؿالسؾوتمدقودقيموووزتفمععقؼيمطؾمرشؾيميفمايىموماظلعودةمومايؾؿ.

ئرمطؾمعـماظصقػلموماألدؿوذماىوععلم)ب(مومأصدضوئفمإنماظـصماظروائلمؼضعمأعومماظؼورئمعصو
)صريوزموموردةمضودلمومريقدمسؾدماظؼودرمومريقديمغوصري(،مػمالءماظذؼـمؼعقشقنميفمخضؿمأحداثم
ماتؾوعمدعقدماهلومشلم ماإلضرابماظذيمذـف مظؽـمأجقاء ماظطؿلغقـي،مو مو ممماظعـػ،مؼؾقـقنمسـماظصػوء
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تقحلمألنماألعقرمدؿلريمإديمعومالمهؿدمسؼؾوه.م"طونمحلموماحؿالهلؿمظؾلوحوتماظؽربىمظؾؿدؼـي،م
ماظؿؿرد" مو مبويرطي مممؾقءا ماظؾمس،م بقؾؽقر مو ماظؼؾؼ مو مصوًقف، ماظطؿلغقـي مسؾك مؼدل مذلء مال و

بوإلضوصيمإديماالشؿقوالتماظيتممتسماٌؼربني،معـؾؿومصعؾقا"مبعؿرمحؾزونم"اظذؼـمضطعقامرأدف.مػمالء،م
ماظؽرادل، مضؾؾ ماظـػقس مايرؼيمماحؿؾقا مذعور مريؾقا ماظـوسمألغفؿ متعورػمذيقع ماظؾداؼي ميف ممممممغوظقا

موماإلغؼوذمظؽـفؿماغؼؾؾقامسؾكماجملؿؿعمومسوتقامصلوداميفماألرض.
اظرواؼيمػلمسؾورةمسـمحؽوؼيمظعذابمػذاماظلػر،مػذهماظرحؾيماٌمٌي،محيؽقفوماظراويمظػريوز،متؾؽم

مملمحيلؿمعقضػفمعـفو.اظػؿوةماظيتمأحؾفومحؾومطؾريا،مظؽـفمعرتددموم
وماظلؾىمؼعقدمإديمأغف،مأيماظراويم)اظصقويفمب(،مطونمعؿـوضضوميفمسالضؿفمبوظـلوء،محيىمصريوزم

مأخرؼوت معع ماىـلقي محقوتف مميورس مو مضودل موردة مؼعشؼ مسـف.مم...و مصريوز مابؿعود مدؾى مػذا مممممممو
ومطلغفومخالصفمعـمػذهماألزعيموماظرواؼيمطؾفومسؾورةمسـمحبٌمسؾكمػذهماظػؿوةماىؿقؾيموماٌؿؿردة،م

ماجملوزرم ماالشؿقوالتمو مو ماالضطرابوتماظلقودقي مأجقاء مزؾ ميف ماظيتمؼعقشفو ماالجؿؿوسقي اظـػلقي،
اىؿوسقي.مومتربزماظرشؾيميفماظؽؿوبي،مطقؾمودطمبنيماهلربمأوماٌقت،مصوظؽؿوبيمػلم"اظلالحماظقحقدم

ماٌ مصضح ماألضـعي، مغزع ماظقاجفي. مظؿعرؼي ماٌعرطي مػذه مسـفيف مرواؼيتمم…لؽقت مأطؿى مبدأت هلذا
م.طؾمعومأضلؿًمبلنمالمأضقظف"م…طؾمعومسوغقؿفم…إغفومتصػمطؾمعومرأؼًمومذوػدتم…اظـوغقي

؟مصؿومسلكمأنمتػعؾمػذهماظشكصقوتماظعوجزةمسـمهؼقؼمذاتقؿفو.مصوظصقويفممظؽـمإديمأؼـماٌػر
ؽوتؾيماٌـلقي،ماظيتمتػلرمظفم)ب(ماظذيمحوولمأنمؼلؿـؾطـماهلوعشمعـماجملؿؿع،مأظؿؼلمبرريي،ماظ

مجبعػرم مؼؾؿؼل مطؿو مايرؼوت، مضؿع مو مظؾؾالد ماظالثؼويف ماىق مبلؾى ماظؽؿوبي مسـ مإغؼطوسفو أدؾوب
اٌـلل،ماظذيمؼعؾؿفماظؿورؼخموماظـضولمعـمأجؾماظدميؼرارقي،مصقمدلونمععمآخرؼـمىـيمظؾدصوعمسـم

م ميف معرتدد مو مذاتقؿف ميف مشورق م)ب( ماظصقويف مظؽـ ماإلغلون. مضودل،محؼقق موردة مو مبنيمصريوز ممممممحؾف
ومسالضؿفمبصدؼؼفمريقديمغوصرمومأريدمسؾدماظؼودرمملمتؽـمإالمسؾورةمسـمعلدوةمذيوسقيمىقؾمضوئعم

مومسوجز.مومملمؼؽؿىمهلذهماظعالضوتمإالماظـفوؼيماظيتمرمسًمهلو،مومػلمغفوؼيمعػفعي.
،مووردةمضودلماغؿقرتمومضدمطونمصريوزمدوصرتمإديمعدؼـيماألغقار،مػربومعـمػذهماألجقاءماًوغؼي

صعؾفومػذامذفوسيمطؾريةميفمغظرمأصدضوئفو.مأعومريقديمغوصرمصؼدمأصقىمبوغفقورمسصيبمأدىمبفمإديم
اظؿقجفمٌلؿشػكماألعراضماظعصؾقي،مبعدمأنمأمتمرواؼؿفم"ومضصيماظـعوظىمومممؿؾؽوتماظذئوب"،مأعوم

فد،مبعدمأنمأحرقمأذعورهمومػوجرمسوئؾؿفمأريدمسؾدماظؼودرمصؼدمهقلمإديمدروؼش،مملمؼعدمؼربحماٌل
مومأبـوءه.

ومأعوممهؾؾمػذاماجملؿؿعماظصغري،ماظذيمملمؼصؿدمأعوممػقلماظؽورثي،مومأصقىميفمأسؿوضفمعـم
ماظعـػماظؽؾري،مملمؼؾؼمأعومماظصقويفم)ب(مدقىماظػرارمعـماظقرـموماإلدؿلالممإلشراءاتم جراءمػذا

ماًؾ ماألسؿول مرجول مأحد مسؾقف مؼعرضفو مجملؾيماظذي مهرؼر مرئقس معـصى متقظل مػل مو قفقني
مدقوحقي،مأوماغؿظورمصريوزماظذيمدؿعقدمعـمبورؼس.

                                                                                                                                                                 

52ص.م-اٌرادقؿموماىـوئز.

03ص.م-م.س.
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إنمأحداثماظعـػماظيتمتشفدهماىزائرماظيتمراصؼًمسؿؾقوتمإصالحماظـظومماظلقودلمدونمتغقريهم
رزتمجذرؼو،مأصرزتماظعدؼدمعـماألذؽولماظؿعؾريؼي،مبعضفومأغؿٍمومغشرموموزعمخورجماظقرـ،مطؿومأص

ذبؿقسيمعـماظـصقصماظروائقيماظيتمتطرضًمهلذهماظؿققالتماالجؿؿوسقيموماظلقودقي.مومػذهماظـصقصم
مػلمسؾورةمسـمذفوداتمطؿؾًمهًمضغطماألحداث،مبصػيمإدؿعفوظقي،مظؿلفؾماظراػـموماآلغل،م
معودؼوم مضؿؾف مضؾؾ ماٌـؼػ، مخبوصي مو ماىزائري، ماإلغلون مذاتقي مضؿؾ مػق مو مبوٌلؽقتمسـف، متـدد مممممو

موماشؿقوظفمجلدؼو.
ومإذامطونمظؾعـػمدورميفمإسودة.مترتقىمعقزانماظؼقىماظلقودقيمومإسطوءمرؤؼيمجدؼدةمظؾؿورؼخ،مصننم
محلودقؿفوم مجدؼدة،ممتورسمسؾقف مأبعودا مهلو،متضػلمسؾقف معقضقسو متؿكذه ماألدبقي،مسـدعو ممماظؽؿوبي

مظؿفعؾفمأطـرمبشوسيموموحشقي،موماظؼورئميفمػذهماي وظيمالمميؽـمظفمإالمأنمؼؼػمعـفمومذيوظقؿفو
معقضػومسدائقو.


