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مالخظاث خىل لغت صباب  ."أخىا أوالد دشاًس اهخاع الصح"
  *باب الىادي

(1) خىلت طالب إلابساهيمي
 * 

"جبدو املدًىت العخيلت املعسوفت باسم اللصبت، كأنها جدفت بيضاء. ومً بعيد جلىح 

هره املضاهد لىاظسها كأنها باخسة جخأهب لإلزساء بضاطئ املدًىت. كما أن إلاهازة 

كتها شادتها زوهلا وجماال، جبدو وكأنها خصاما وضع على جىاهبها، وهى التي جض يء أش 

ت املىاكع، الخكعيبيت الضكل ذاث الخصييف  مداط بمجمىعت مً العمازاث املسخٍى

املعمازي ألاوزوبي وهي برلك حضبه جحافل مً جيىش هابليىن وهي جداصس عدوها 

م الىفىذ إلى واجهت البدس. واملغسب ًخصادمان في  إن املضسق  لخلطع أمامه طٍس

خاجص مً املخىاكضاث. الجصائس، التي جىلدث عً السجال والبدس والضمس، مدًىت 

ج مً الثلافاث والعاداث جعلتها  د، ملٍص الصساعاث وخالصت املصج، في اخخضان فٍس

 جكدس ي خلت ذاث املالمذ املخىسطيت ألابيت."

Mohamed Badaoui, (1995), « Alger ville de synthèse » in Tassili, n°1. 

 ملدمت

ت لبني مؼؾىت  لُت، الجؼائغ البربٍغ لُت التي جغغاها ؾُضجىا ؤلافٍغ الجؼائغ البًُاء، الجؼائغ ؤلافٍغ

اؽ، وحؼائغ اللهىع  الحغة واإلاخمغصة، الجؼائغ الػغبُت والترهُت واإلاىعَؿىُت، وحؼائغ اللغانىت الٍغ

ُلت، الجؼائغ ألاوعوبُت طاث البىاًاث الجمُلت الجمُلت وفىاعاث اإلااء الضافلت )حمؼ غحن( الجم
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 .الػانمت ألانلُحن ءهدً أبىا، "لؿت قباب باب الىاصي

 .هدً أبىا الػانمت ألانلُحن
ناخبت اإلالاٌ وكض وكغ في  هلل هو اإلالاٌ ئلى اللؿت الػغبُت ألاؾخاط غمغ بلخحر مً حامػت جحزي وػو وعاحػخه ألاؾخاطة (1)

 .1774 ؾىت Plurilinguismes مً مجلت 10 الػضص
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والكىاعع الفاجىت طاث ألاكىاؽ الهاوؾماجُت، الجؼائغ مضًىت اإلاخىاكًاث، مضًىت طاث ألاغالي 

)ولىلل كلبها( اإلامؼق واإلاجغوح ًأبى الغيىر  واإلاىدضعاث، اإلاضًىت اإلاخػضصة الُبلاث والتي مغهؼها

 لأللم واإلاػاهاة.

، بليىع الثىعة الكػبُت جلً ألاخُاء الكػبُت 1ُت و"باب الىاصي الكهضاء "حؼائغ اللهبت ألاب

أة  التي ت أخُاء اإلاغجفػاث : خُضعة وألابُاع لىجها جسخىم جدذ َو جدانغها باألخُاء ألاهُلت والثًر

في اإلاخػضص طلً الظي ًهفه غبض اإلاجُض مؿيىص في أؾىِخه "الػانمت"  الًىاحي والجزوح الٍغ

 . الجؼائغ، وغاء بإؽ هظا البلض الكاؾؼ وزغواجه التي ال جىًب.2ٍىت في هفـ الىكذالجمُلت والحؼ 

ً، خُث جخػاٌل ول اللؿاث واللهجاث، جخهاصم  الػانمت، الهىعة اإلاهؿغة للجؼائغ الَى

وجخضازل وجخػاعى وجتزاوج في اهههاع ؾمخه الخػضصًت، اهههاع ًملخه أغل الػلض والحل وخغاؽ 

 ت والفىغ الىخُضًً.اللاهىن وأصحاب اللؿ

ضعن ئصعاوا قبه ماصي هظغا لىحىصه الىثُف  ئن   حػضصها اللؿىي ال ٌكاهض فدؿب، بل ٌؿمؼ ٍو

في حضعان الكىاعع ومً غلى الالفخاث واإلالهلاث، صازل اإلالاهي وألاؾىاق، في نمذ البُىث، في 

بىح اللؿان باإلاباح وؾحر  ؿحر ٍو  اإلاباح. اإلاضعؾت، وفي ول ميان ًجغي فُه الخىانل َو

لثىعة، الخي الػانمي غىىان الػانمت، الخي غىىان الكباب وا 3بالجؼائغ، ًىحض حي باب الىاصي

خػماع، هما ٌكهض غلى طلً باب الىاصي حي لألكضام الؿىص في غهض الاؾ غىىان آمالهم ومػاهاتهم.

هم ؾيان هؼح ئلُه بػض الاؾخلالٌ الؿيان اإلاؿلمىن مً ألاخُاء اإلاجاوعة، زانت مج مػماعه،

الظي امخضاص لُىمُاث الباب  Bab el Ouedاللهبت، حي زلضه مغػاق غلىاف في فُلمه ألازحر 

غها في فُلمه الخالض غمغ كخالجى ؾىت  هى حي الكبان اإلاػغوفحن  1754الىاصي التي قغع في جهٍى

والظًً  غ،، مثل مىح باب الىاصي، اإلااهغ في اؾخسضام الخىجغ وقغب الىبُظ ألاخم4بالغحلت الهىػٍت

ت ألازحرة لللغن  ًخيلمىن جلً اللؿت اإلاخمحزة. هى حي ؤلاؾالم الؿُاس ي اإلاظفغ في بضاًت الػكٍغ

ًبضو أن هظا الخي ًسخهغ في مباهُه وؾياهه  5اإلااض ي، خٌى مسجض الؿىت وشخهُت غلي بلحاج

 حػضص وجىىع الجؼائغ الػانمت وجىاكًاتها.

                                                           
بؿبب اللمؼ الظي عاح ضحُخه الػضًض مً قباب الخي، ال  ،1766 باب الىاصي الكهضاء، هىظا للبذ مىظ أخضار أهخىبغ 1

 بباب الىاصي. 1766 هيس ى أن اإلاكاصاث، ابخضأث لُلت الخامـ مً أهخىبغ
، مؿني، أنله مً حي غانمي هى الحامت أؾفل حي بليىع، غغف في الُابؼ "الكػبي" أي ألاؾىُت الكػبُت غبض اإلاجُض مؿيىص 2

 الخانت بالػانمت ويىاخحها، وكض اقتهغ بأؾىِخه غً الجؼائغ الػانمت التي يُػذ عوهلها ألانلي.
 البدغ.باب الىاصي : حي بكماٌ الجؼائغ، مداٍ بخي اللهبت قغكا وؾغبا ؾاهذ أو ححن غلى  3
ت : بمػني طوي اإلاؼاج الخكً وبداعة مُىاء الػانمت اقتهغوا بخلً الهفت. 4  الهٍؼ
وهى شخهُت مدبىبت لضي قباب الجؼائغ، بسُبه الالطغت  (،FIS) : أخض ػغماء الجبهت ؤلاؾالمُت لإلهلاط غلي بلحاج 5

 اإلاىخلضة لؿلُت بمسجض الؿىت، بباب الىاصي.
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الخػضصًت والجؼائغ اإلاخػضصة اللؿاث، وباب الىاصي الظي أعصها أن هفهم وأن وكاهض مػالم الجؼائغ 

هى في هفـ الىكذ حي  ألاؾُىعة والخي ألالُف اإلادبىب لضي ؾياهه وؾيان الػانمت، باؾخماغىا 

 « sans pitié »ئلى خضًث الكبان. فمً أحل طلً غضها الؾخماع بػٌ حسجُالث الحهت ؤلاطاغُت 

طاغُت الثالثت، التي أهخجها وكضمها أخض أبىاء باب الىاصي، "صون قفلت"، الحهت اإلاكهىعة لللىاة ؤلا 

 .6مدمض غلي غاللى

وكض َلبىا مً ئخضي َالباجىا في كؿم اإلااحؿخحر واللاَىت بباب الىاصي أن جخىفل بضال غىا 

بدسجُل قباب هظا الخي، ألهه حػظع غلُىا اللُام بظلً شخهُا هظغا للظغوف التي واهذ ؾائضة 

 آهظان.

، حغي بحن مجمىغت اههب اه خمامىا في هظا اإلالاٌ، وبهفت زانت، غلى حسجُل خضًث مٌُى

ىؾف  مً قباب باب الىاصي، أزىاء ئخضي اللُالي الحاعة لكهغ أوث بالػانمت وهم أعبػت : مدمض ٍو

ومدمض ومهُفى، مجهم الػامل والبُاٌ. )أزىاء الحضًث وان ًلخدم بهم قبان آزغون بالخىاوب(، 

خدضزىن، مداولت مجهم ًلخلىن في مدل  أخضهم )وهى خاهىث نؿحر(، ًدىاولىن بػٌ اإلاكغوباث ٍو

 للًاء الىكذ، في ػمً الػىف ومىؼ الخجٌى .

 غم  وهُف ًخدضزىن ؟ هظا ما ؾىداٌو الىكف غىه باالؾخماع ئلحهم.

 عّم ًخددثىن ؟

ضة هداٌو أن هغؾم خضوصها في اللؿم  الثاوي مً غً خُاتهم، غً الحُاة بهفت غامت، بلؿت فٍغ

هظا اإلالاٌ، غً الػالم اإلادُِ بهم، غً غالكـاجـهـم بالـؿـُـغ )آلازغ أي ألاحىبي، آلازغ أي ؾحر الػانمي 

م واإلاىاؾب  ت بغؾبت ملحت في الػِل الىٍغ وآلازغ أي اإلاغأة(، هجضهم ًبلىعون عؤٍت حكاؤمُت مسلَى

أوكاث الفغاؽ، غً الفخُاث، لُمىخاتهم. ئنهم ًخدضزىن غً ول ش يء في الحُاة، غً الػمل، غً 

غً اإلاضًىت، غً الظغوف التي واهذ ؾائضة والتي أزظث خهت ألاؾض في هالمهم. في بضاًت خضًثهم، 

غ، في قهغ أوث، ئهه فهل الهُف، الحُاة نػبت، الىاؽ مخػبىن 1774وػلم أهىا في   ،"غام مٍؼ

crispé ما الػمل ئطن. ،"نالىاخض عاه غُا 

الػُلت وأوكاث الفغاؽ. هظا اإلاىيىع ٌؿخدىط غلى اإلاىيىغاث ًلي طلً خضًث مٌُى غً 

 ،"profiter"،ألازغي. ما الػمل إلالء الفغاؽ، في الؿهغ والؿمغ، في الخغحاث ومػاهؿت الفخُاث

                                                           
في اللىاجحن الػغبُت والفغوؿُت، وكض وان ًيكُها  1771-1770 هظه الحهت ئلى الؿىتخهو أزغي مً هظا الىىع جلذ  6

مدمض غلى غاللى ئلى أن أحبر غلى الهجغة ئلى فغوؿا، في هفـ الفترة ويمً هفـ اإلاىخى أوكئذ ئطاغتي البهجت واإلاخُجت غلى 

 ..F.M مىحاث
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 ""لــى هــان الــضهــُـا لـىـً عؾـم طلـً، لى ٌـػـىص ألامـً، "il n’y a pas de moyens"الُىم ول ش يء ؾالي،

tu peux créer ton petit monde stable ". 

ناع ول طلً مؿخدُال الُىم، الظغوف الحالُت ال حؿمذ بظلً. هظه الظغوف هي في هفـ 

 : الىكذ اإلاػاهاة، البُالت، اوػضام الػمل

ا  périodeأخىا عاٌضين …الىاخد نهاز كامل وهى واكف" " عيان  le moralصٍى

 une  خلم le couvre-feuى ولليىا ماش ي اعباد واخد ما ًبىجي ما ًدًس وال

mentalité, le taux de  natalité و طلع le taux de mortalité  طلع

طاح صاها أخىا فهاذ لبالد" إهه الىضع ألامني، ولكً أًضا   parce queوعالش

إهه شمً املال، املال  ألاوضاع الاجخماعيت والاكخصادًت، كلبذ الليم ًلىلىن.

جلب )املادي امل السلطت "املادة" لابل للسويي  املال الري ٌعطي البضس الجاه ٍو

  ."إليهم الاخترام ختى ولى لم ًكىهىا أهال لرلك

اب الكهاصاث ملُؼ الفذ لالهدباه طلً الظي ٌػغيىن فُه نىعة اإلاػلم "قُش إلاؿُض" وأصح

باء مجهم(، بملابل "البزهاس ي" ناخب اإلااٌ الىفحر الظي ؾالبالػاَلىن غً الػمل ) ا ما ختى ألَا

 ًيىن كض فكل في اإلاضعؾت.

 - هما ًلٌى مدمض الظي ًبضو مدىع اإلاجمىغت واإلاداوع الغئِس ي فحها -هظا الللب في اللُم 

حػلمىا هًُُ اهخاع أزُُني زاَُني أزُي  indifférent hypocrite" الظي ًجػل الىاؽ

 "اللهفت"…عاس ي"

فُىن الىاػخىن مً مً أًً ول هظا ؟ ئنهم الىاػخىن مً زاعج اإلاضًىت، ؾحر ال ػانمُحن، الٍغ

ا "قغوٍ باف 
ً
اللغي هدى اإلاضن، هم الظًً ًجهلىن مػنى اإلاضهُت واإلاضًىت، ئن للمضًىت قغوَ

جض اإلاغء هفؿه  هإالء الظًً ال ًدترمىن كىاغض اإلاضًىت، اإلاػاًحر …وؿىً فلمضًىت" "الحغمت"، ٍو

في حاب ٌؿني وؿم مؿيىص بالػباعة التي حلبذ له اإلاخاغب والاهخلاص اث الالطغت "الؼخف الٍغ

 ، الخظ هُف جخدٌى بمىاؾبت غُض ألايخى .7ؾاش ي"، هُف ناعث  الػانمت ًا للغوع "صقغة"

ػت  Notre Dameجغوح  Saint Eugèneزم الجؼائغ، ما الجؼائغ؟ صػاًغ جبضا في  حىػ لبىػَع

الحغاف ماش ي صػاًغ زُُىا اهخاع اللىع البُاع جدبِ بليىع واهذ  8الؿياالة، جدبِ لهىا خُضعة

."ً ب في ألامغ أن جدضًضهم طلً لحضوص الػانمت ًخىافم  هغوح للحغاف هدـ عوحي في بىفاٍع الؿٍغ

هظه هي الجؼائغ، ال ؾحر، ؾيانها هم  لظي أوعصها ههه في ملضمت اإلالاٌ.وجدضًض مدمض بضوي ا

                                                           
ت في الجبل وباؾخػماٌ هظه الػباعة ٌػبر الكب 7 ُف الػانمت.الضقغة : كٍغ  ان غً اؾدىياعهم لتًر
ئهه لجضًغ باالهخمام أن هالخظ هُف وان ًىظغ قباب ألاخُاء الكػبُت ئلى خُضعة ، هظا الخي الؿىني الىاكؼ بمغجفػاث  8

اء، [Gwer] الفغوؿُىن الجؼائغ، وان في اإلااض ي خُا ًلُىه   وأبىاء الصخهُاث بالجؼائغ. Latchichi و وناع الُىم حي ألازٍغ
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ئنهم  ت كىاغت غىضها".اللاَىىن في هظه ألاخُاء "أخىا أوالص صػاًغ اهخاع الصح ما غىضهاف اللهف

ىن، ًخلىىن أهماٍ الػِل الحًغي، ٌػغفىن كىاغض الحغمت والحكمت، ئنهم لِؿىا قغهحن،  خًٍغ

جدضر أقُاء  ئنهم ًخأؾفىن مً جضهىع ؾلىواث الىاؽ في الكىاعع والحافالث والكىاَئ،

ت وتهىم غً طلً الغحل الظي ًمص ي صون أن ًىدبه أل  "العجب"، لي طلً خضًث وله سخٍغ والصه ٍو

 وػوحخه "اعع ًمص ي بغن".

ايت هغة اللضم، و اإلاىلىصًت" اإلادغوؾت لم حؿلم، فلض لىزذ وعقِذ، كبل هظا واهذ "ختى الٍغ

ضً ايتهم اإلافًلت. واهىا ٌػملىن والؿٍى ضي"، أما آلان فلض أفؿض ـهغة اللضم ٍع حن "الخضمت ؾٍى

ط هم ٌػبرون غً جمؿىهم ". وئ…el boulitik…فحها اليلفاث لحؿاباث اإلااٌ ول ش يء "صزلى

م اجداص الػانمت الظي ؾلم مً هفـ  لهم اإلادبىب، ئال أن طلً لم ًمىػهم مً ملاعهخه بفٍغ بفٍغ

9اإلاخاغب
ايت ألاهثر قـػـبُت "هدب  . اث التي sans pitié el footظلذ هغة اللضم الٍغ "، ئن اإلاباٍع

لحن جثحر خماؾا هبحرا ختى ولى  ."ما صاعوا والى" ججغي بحن الفٍغ

لم ًبم ئال البرابٌى )الهىائُت اإلالػغة(، هظه الىافظة غلى الخاعج،  ئطن بػض أن ياع ول ش يء،

وػم، لىً هظه الخلفؼة التي  ."حكىف فالم seul loisir…ailleurs غِكت" خلم الحُاة الغاؾضة،

لُت، زللذ لىا مكاول  جمُغها بىابل مً ألافالم ىُت والبراٍػ "واًً بؼاف واإلاؿلؿالث الػغبُت وألامٍغ

les jeunes  وواًً بؼافles tabous ًال وؿخُُؼ أن وكاهض ول ش يء مؼ الػائلت، هىان الىثحر م ،"

 الُابىهاث والكبان ٌكػغون بالًُم والىبذ اللاجل.

 هما هظون de devenirوول هظه اليؿاء، زانت مجهً الػاػباث اللىاحي جدلمً "

elle rêve trop حكىف فلم اهخاع مهغDallas, les feux de l’amour   حػغف واف كالي واخض غلى

خؿب ما عاوي وكىف أها واًً بؼاف أوؿا غىضها جدب جلبـ قؿٌى لهُه جلُُػت جدفُفت اهخاع 

ض حُب غللُت اهخاع لهُه".  لهُه وجٍؼ

ت، ئن   ب الظي ًُاٌ اإلاغأة الجؼائٍغ ػبرون غً زىفهم مً الخؿٍغ هم ٌؿدىىغون ول جلً اإلاظاهغ َو

   جلً الحايغة  -التي ًلىلىن ئنها جلػب صوعا هاما في اإلاجخمؼ، مثل مىيىع اإلاغأة  هظه اإلاغأة

"جيىن غىضن امغأة هى اإلاىيىع الىثحر الىعوص في خضًث الكبان، اإلاغأة عبت البِذ وعاغُخه  - الؿائبت

ثالُت ممبهمت ومفاعكت جلً هي نىعة اإلاغأة التي ٌػغيها قبابىا، نىعة ، "خُاجً « tsauver » فدلت

بت غىا وغً  ضونها مخػلمت ومخلضمت صون أن جفلض عوخها بخللُض اإلاغأة الؿغبُت الؿٍغ للمغأة التي ًٍغ

                                                           
وواهذ اإلاىلىصًت مً  ىلىصًت الجؼائغ، واجداص الكبِبت اإلاؿلمت الػانمُت، هما أهبر الىىاصي اإلاكهىعة واإلادبىبت بالػانمت.م 9

ياث الاكخهاصًت الىىاصي اثىالثماهِالفغق الفغوؿُت أزىاء فترة الاؾخػماع( في  جىافـأكضم الىىاصي اإلاؿلمت ) ، جبيذ الكٍغ

ايُت خُث اهًىث اإلاىلىصًت  ياث البترولُت، ومً هىا ظهغث خؿب الكبان الغقىة الٍغ جدذ لىاء ؾىهاَغان أهبر الكٍغ

 واإلاكاول.
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جلالُضها "غىضها جلالُضها غللُدىا" ًلٌى مهُفى "أها ما غىضٌل الحاٌ كالي باف جىللي حػاهض 

 اللىعٍت هجُب كىعٍت".

با في حل اإلاىيى  غاث التي جىاولىها، مبني وفم بىاء هالخظ أن زُاب هإالء الكباب وله وجلٍغ

يان" ً( ولهُه فغوؿا، "في لىعوب فلمٍغ و"اخىا والزغ" وألاحاهب  زىائي  : هىا،"صػاًغ" والجؼائغ )الَى

وؾحر الػانمُحن وأزحرا بىغي )اإلااض ي( " صوق صعهت صوهت" )الُىم( في قػىع ًىخىفه الحىحن ئلى 

والحغمت، قػىع بالىضم  10والكمـ، ػمان الحىمتػمان ولى، ػمان باب الىاصي الكىاَئ والبىاث 

مسخلف غما هى في بلضان بغة، غِل مغؾىب وممىىع في هفـ الىكذ ألهه مغاصف  ألن الػِل

ت. هُف الؿبُل للغحىع ألًام  ػمان خُث واهذ "صػاًغ هي صػاًغ اهخاع لالؾخالب ويُاع الىفـ والهٍى

 الصح؟"

م اإلاكىب بأمل كىي في ؾض أخؿً وأؾػض ًجض ولىً هُف ٌػبرون غً هظا الحىحن وهظا الًُ

 فُه ول واخض مىا مياهه ؟ بػباعة أزغي هُف ًخيلمىن؟

 ًخكلمىن ؟

للض كُل الىثحر غً لؿت الكباب الجؼائغي غامت، وقباب الػانمت بهفت زانت، هثحرون هم 

ت" هما ًلىلىن الظًً ًغؾبىن في حػلها لؿت الجؼائٍغ  .حن "اللؿت الجؼائٍغ

هداٌو في ما جبلى مً هظا اإلالاٌ أن هغؾم خضوص هظه اللؿت كبل أن هداٌو ونفها. ألن طلً 

ًخُلب مىا أن هجُب غً مجمىغت مً ألاؾئلت جخُلب جدلُال أهثر اهخظاما للؿت هإالء الكباب في 

يي ولُام البىف مؼ لؿت الكبان الؿىص في مضًىت هُ ى مداولت حكبه جلً التي كام بها اللؿىي ألامٍغ

 . 11ًىعن

بػض ئنؿائىا لدسجُالث الحضًث الظي حغي بحن مدمض وأنضكائه، هظا وكض اؾخػىا كبل طلً 

ىاه لحهت ل  10لُىم   « Sans pitié »بالغحىع مً حضًض ئلى الدسجُل الظي هىا أحٍغ  1772أفٍغ

حن أمثاٌ خمُضو،  KG2وأؾاوي بػٌ اإلاُغبحن الجؼائٍغ
ؼ، غبض اإلاجُض مؿيىص...( .12  ، باغٍؼ

ىىىا أن هفترى افترايا أولُا ًفض ي أن لؿت الكباب الػانمي جخيىن مً زالر َبلاث ًم

 جظهغها في بيُتها بفًاء الػانمت الػمغاوي الظي غغيىاه في بضاًت هظا اإلالاٌ. 

                                                           
ػني أًًا الغوح الجماغُت لؿيان هظا الخي، وحػاعفهم واخترامهم اإلاخباصٌ، فهم ًلضعون كُم  10 الحىمت، بمػنى الخي، َو

 ألازالق والحغمت.
11 Labov, William : Le parler ordinaire, la langue dans les ghettos noirs des États-Unis.- Paris. Editions de 

Minuit, 1978. 
خكِكت ) آهظان بأؾىُت إلاؿىُحن، اقتهغوافغكت قابت مً ا KG2 خمُضو: مؿني غانمي مػغوف بأؾلىبه الكباوي الػانمي، 12

 َالبت مػِكت( بمػنى هبخت جبدث غً عؾض الػِل.
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الُبلت ألاولى : التي جمثل هىاة اللؿت خُث جخمدىع خىلها الُبلاث ألازغي وهي التي ًمىً أن 

، للض عؾبىا في حؿمُتها اللهجت الػانمُت اللضًمت ولىىىا ال وػغف ئن وان وؿمحها اللؿت الػانمُت

هىان فػال لهجت غانمُت حضًضة، لظلً آزغها اؾخسضام مهُلح الػانمُت باغخباعها لهجت مضًىت 

الجؼائغ، لهجت ؾيان الػانمت، وهي جسخلف في الػضًض مً زهائهها الهىجُت واإلاعجمُت 

ً. والىاكؼ أهىا اؾخػىا بمػغفخىا لهظه اللؿت والترهُبُت أخُاها، مػنى ال لهجاث ألازغي للجؼائغ الَى

 ألهىا ولضها بالػانمت.

غي،  ٌؿخلهمه اإلاخيلمىن  ئن هظه الُبلت جخمحز، بهفت أؾاؾُت، بمعجم زام ومخمحز، وجهٍى

مً اإلادُِ الظي ٌػِكىن فُه، وهظلً بػباعاث مخىاعزت حُال غً حُل، جىُم في هبرة مفسمت 

ت زلضها مىح باب الىاصي جلً الصخهُت اإلاكهىعة. اخخىي خضًث الكباب الػضًض مً ومطخم

 هظه اليلماث والػباعاث، هظهغ بػًها مثلما الخلُىاها في الدسجُل :

 *"بىكالق" أي الللم، 

 *"الُىاٌل" أي ألاغماٌ الُائكت، 

 *"هذ هده"أي هُا هاث اإلااٌ، 

غ،*"اللغهُِ" هىع مً الؿمً ًلاٌ غً الغحل    الكٍغ

 *"اإلالىحن" َحر نؿحر ًلاٌ غً الفتى الىؾُم، 

 *الجاًذ" أي اإلاؿفل،  

*"ًا الخى" عبما ًا ناخبي،حػبر غً الػالكاث الىصًت التي جغبِ ألاصحاب وحؿخػمل أًًا 

 إلاىاصاة الصخو اختراما له،

 *"غفؿت اغفاس ي" أي خُلت مً الحُل، 

 " أي اهدكف اللػبت،ڤ*"ًمغ  

 أغض أَُم، أقػغ بالًُم.  *" ياكخلي" أي لم 

"جلػض في الخحر"  هجض بػٌ الػباعاث الػانمُت اإلاخمحزة، بىُم زام لهىي مفسم مثاٌ طلً

بمػنى  "ئطا ما ًلُمل عوح" وهي غباعة حػبر غً الاخترام، هضغى فحها الصخو ئلى الجلىؽ، هظلً

 ئطا لم ًدترم هفؿه لً ًدترمه آلازغون.

ؿخاءون مً اهلالب أزىاء الحضًث، غىضما وان هإال ء الكبان في هلاف خٌى اخترام الؼبىن َو

اللُم، ًغوي لهم مدمض هىخت بسهىم ؾُاعاث الُاهس ي وؾائلحها. ؾىلضمها هما هي، ألنها جمثل 

جهىع أخؿً جمثُل الخهائو ألاؾاؾُت إلاا أؾمُىاه  يىح لؿت هإالء الكبان الػانمُحن،بى 

هدىُلىم اهخاع الُاهؿُىع ،أعهبىا أها ظه اإلالُىغت. "هفانها كض بغػث بلىة في  اللهجت الػانمُت،

الُاهؿُىع هى  …أعهبىا  …أعهب واخض أحىن  …أو ناخبي نباح أعهب واخض أحىن اؾخؿفغ هللا
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déjà   زامج الُىىبُل اهخاغى زامجت خكان )ٌػؼن هللا( أعهب واخض مًغوب مً وحكى ًدىُى

هىظاًا مىقم وأهاًا همُت الباعح ملُدت ؾهغها في غلى الؿغواجي غلى بالً ًا الخى هىظاًا الؿىحن 

دت  propreأخبِ أعهب حىن  …أها جلللذ الحم جلللذ  …هظًً صاع الػالُت   parfumé صاًغ الٍغ

دت قؿٌى  …أخبِ واف كالي الُاهؿُىع  styleخُت  bienقػغه  كلذ لى  madama كالي صاًغ الٍغ

 آلال."

الكباب الػانمي ليىنها جدخىي غلى مسخلف الُبلاث حػخبر هظه اإلالُىغت همىطحا خُا  للؿت 

أي ًا أدي، "أخضاًا" أي بجاهبي،  التي جيىنها فاليلماث الخانت باللهجت الػانمُت اإلاظوىعة "ًالخ"

"وحكى" جىُم هظه ألازحرة  باصؾام خغفي الخاء والكحن جىىغا لهجي للجُم والهاء اإلاىحىصجان في 

كِىا، "غلى بـالـً" أي فـي غـلـمً، "همُت" للملبالث مً اإلاأوىالث اليلمت ألانلُت )وحهه( لُهحرا ح

 و" خُت" أي أهاكت. 

الُبلت الثاهُت ًمثلها اإلاتن اإلاعجمي والىظام الىدىي اإلاكتروان بحن ول اللهجاث الػغبُت، وهي 

 ليل اللهجاث الػغبُت مً خُث أن هظام الجملت Matriceالتي حكيل، في الىاكؼ، البيُت الىىاة 

 اللُاس ي مدترم في أؾاؾه وأن الػضًض مً اليلماث مدكابهت.

هظا مً حهت ومً حهت أزغي، هىا كض افتريىا ظهىع بهماث جأزحر اإلاضعؾت أو اللؿت الفهخى 

، غلى لؿت هإالء الكباب، ئال 13)اللؿت اإلاىخىبت( التي احؿػذ عكػت حػلُمها مؼ جلضم خغهت الخمضعؽ

ظا اإلاؿخىي )اللؿت الفهخي( لم ًظهغ بهفت باعػة، باؾخثىاء أهه ًبضو، مً زالٌ حسجُلىا أن ه

غباعة "جلػب اإلاغأة صوعا مهما في اإلاجخمؼ" التي غلى الغؾم مً بىائها الصحُذ  جمثل في عأًىا نىعة 

مً نىع الخأزحر اللىي لىؾائل ؤلاغالم الغؾمُت واللىىاث ؤلاغالمُت اإلاؿمىح بها غلى لؿت الػامت 

 بالكباب. مً الىاؽ فما بالً 

أما فُما ًسو ما سجلىاه مً هالم هإالء الكبان فُخجلى جأزحر اللؿت الفغوؿُت، وهي اللؿت التي 

حػلمىها مىظ ؾً الثامىت في اإلاضعؾت )اللؿت الفغوؿُت جضعؽ ابخضاء مً الؿىت الغابػت مً الخػلُم 

ئن لم هلل  ؿاث،ألاؾاس ي( والتي ٌؿخمػىن ئلحها مىظ نؿغهم وهم ٌػِكىن في بِئت مؼصوحت الل

ت ألانل في الىالم الظي سجلىاه.  زالزُت اللؿاث ولى لم وػثر غلى غباعاث بغبٍغ

مىغت مً ظىاهغ خُث جبرػ مج ثل الُبلت الثالثت في لؿت الكباب باصعاج اللؿت الفغوؿُتجخم

خػضصي باغخباعها غالماث الؾتراجُجُاث مسخلفت لخىانل اإلاخيلمحن اإلاؼصوجي أو اإلا الاخخيان اإلاػغوفت

 اللؿاث.

                                                           
اع أن ال 13 التي حػلم باإلاضعؾت، عؾم أن  هم ألاهثر جأزغا باللؿت الػغبُت كباب ؾحر اإلاخلضم في الؿًهدً هفترى في هظا ؤلَا

فاٌ ًُىعون  حن، أزبدذ أن ألَا فت ؾُاؽ في أَغوختها خٌى جدلُل اإلالياث الؿغصًت والىهُت لألَفاٌ الجؼائٍغ ألاؾخاطة قٍغ

 واإلاإؾؿت والخلفؼة... وغُا خاصا للفغق بحن لؿتهم ولؿت اإلاضعؾت، لؿت البِذ ولؿت اإلاػلمت،
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أوالها جخمثل في الاكتراى الظي ًخجلى في ئصعاج اإلاخيلم ولماث حضًضة في معجم لؿخه ؾىاء 

 أؾحرها أو لم ٌؿحرها لخخماش ى مؼ هظام لؿخه.

 خالصت

ؾالبا ما هجض ولماث ملتريت في لؿت الكباب، حؿخػمل اؾخػماالث زانت ال ًفهمها ئال هم 

خضًث مدمض وأصحابه غىضما وؿمػهم ًخلفظىن بيلمخحن هما ما وحضهاه في  .الضلُل غلى طلً،

normal وentik في جلً الهىع اإلاسخلفت للمؼج  ئن  ىا هاجحن اليلمخحن في ملاٌ آزغ. وهىا كض خلل

ي مظاهغ الخالقي والاخخيان بحن الُبلاث الػغبُت  جبرػوالدسجُل ؾني باألمثلت  14والخىاكل اللؿَى

 اب الػانمي الظي جمثل مجمىغت مدمض وأصحابه غُىت مىه.والفغوؿُت التي جيىن لؿت الكب
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