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تقديم
ؼؿـاولمػذاماظعددمعوضوسامضؾّؿاممتّماظؿطرق مإظقهميف ماظؾؾدانمادلغاربقة؛ مذظك مأنّم
غلؾةماألذكاصمادللـنيميفمػذهماظؾؾدانمتؼلّمبؽـريمسـفاميفماظغربموحؿىميفمبعضم
اظدولمادلؿطوّرةمعـلماظقابان.
المؼؿعؾقماألعرممبعرصةماظؿغقّراتمظدىماألبـاءمواألحػادموالمسـدمزوجاتماألبـاء،
وظؽن مأؼضا مدلعرصة ماظؿغقّرات ماظطارئة مسؾى ماألذكاص مادللـّني مأغػلفم ،مدواء
يفماجلزائرمأوميفمدقاقماهلفرة،مصػي مصرغلامؼؿواجدماألذكاصمادللـّونميفموضعقةم
جدّمععؼدة .م
تـؼلممػذهماظػؽةمبنيمثؼاصؿنيموبنيمبؾدؼن،م"رجلمػـامورجلمػـاك"...مػذامعام
ؼؼوظون ميف مبعض ماألحقان معع ماظؽـري معن مادلرارة .مصؽؾار ماظلن معن مذوي ماألصولم
ادلغاربقة مادلؿواجدؼن مبػرغلا ،مػم ميف ماألشؾب مأذكاص مرحؾوا ميف مدـواتم
اخلؿلقـاتمواظلؿقـات معنماظؼرنمادلاضي،موضدمساغوامعنمزروفمجدّ مصعؾة ،مصؼدم
ساشمجزءمعنمػؤالءماظرجال مجلّ محقاتفمميفماظعزوبة موضادوامعنموحشةماظ ِوحدة
يف مبقوت ماظعؿال مادلفاجرؼن .ميف محني مأحضر مبعضفم ماآلخر مأدرػم موزوجاتفمم
خاصة ،موطن ميف ماظغاظب مأعقات مسشن م"اظغربة" ميف محاظة مال مادؿؼرار متام مبلؾبم
زروفمادلعقشةمادلؿـاضضةمبشؽلمطؾيميفمصرغلامععمزروفماظعقشميفماظؼرىمودواوؼرم
اظؾؾدانماألصؾقةماظيتمتؿؿقزمباظروابطماالجؿؿاسقةمواظعارػقةماظؼوؼة .م
صإذا مطاغت مبعض ماظـلاء مادلعزوالت مسن مودطفن مضد متأضؾؿن موأسدن مبـاءم
أغػلفن،مصإنمبعضفنماألخرؼاتمملمؼػارضفنماإلحلاسمباظعزظةمواظضقاع .م
ؼدور مػذا ماظعدد معن مجمؾة مإنسانوات محول مذيؾة معن متلاؤالتٍ مؼطرحفام
اظؾاحـونمسؾىماظـقوماآلتي :م
تلاءظت مبدرة ممعتصم–موموني محول ماظؿغريات مواظؿقوالت ماظطارئة مسؾىم
اظـظرة مإدي م"احلْ َواغَة" موسؾى مررق ماظعقش مصقفا موذظك ميف ماألدر ماظؽؾرية .موػيم
تغقّرات معلّت متـظقم ماألدر ،ررق مدؽـفا مومتـالتفا؛ مصإذا مطان ماألزواج ماظشؾابم
ؼػضّؾونماظعقشمخارجمادلـزلماظعائؾي ،صؿاذامسنماألوظقاءمأغػلفم؟ م
تؾنيمادلالحظاتمواحلواراتمعواضفموتوضعاتمعؿػاوتة ،معؿغريةموجـقـقّة ،مطؿام
ؼؼول م)ج .بقاجي( مبعـى معؿطور ،مإذا معا ماسؿربغا مأن ماظؿصرصات ،واهلابقؿوس
) (habitusمسؾى محد متعؾري مبقار مبوردؼو موادلؿعؾؼة ممبؾدإ ماظؿعاؼش مادلؾاذر مأو مشريم
ادلؾاذر ،متؿطور معع ماظزعن .مطؿا متؽشف ماظؽاتؾة مسن ماظؿقوالت ماظيت مزفرت مععم
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عرور ماظوضت ميف ماظعائالت مادلػقوصة ،مدواء مسـد مصؽة مادللـّني مأو مسـد ماألزواجم
اظشؾاب .م
ومما مال مذك مصقه ،مأن ماحملرّك ماظرئقلي موادلؾاذر مهلذه مادللأظة مػي مزوجاتم
األوالدم(اظؽَْـا َؼنِ)موأعفاتماألزواج ،محقثمأغفنميفمعواجفةمعلؿؿرة مبعضفنمععم
بعض؛ مإذ محتاول مطل مواحدة معـفن مادؿؿاظة ماظرجل مدموػا ،معا مجيعل ماألبـاءم
واآلباءمؼواجفونمآراءمزوجاتفممبـوعمعنمادلؼاوعة .م
تؿعرضمتادعدؼتمياسنيمإديماظواضعمادلعقشمادلؤملمطـريامظؾعضماظـلاءميفمصرغلام
ويفماجلزائر،مطؿامؼؾدومأنمممارداتماظشؾابماظذؼنمؼعقشونميفمادلففرمتشؾهمطـريام
تؾك مادلؿاردات ماخلاصة مباظشؾاب ماظذؼن مؼعقشون ميف ماجلزائر ،مواظذؼن مؼعؿؿدونم
أؼضامسؾىمعداخقلمآبائفم،مطوغفممسارؾنيمسنماظعؿل .م
صاظشؾاب ماظعارل مسن ماظعؿل م-يف مبالد ماظؼؾائل معـال -مؼعؿؿد ميف مسقشه مسؾىم
ادلعاذاتماخلاصةمبادلفاجرؼنمادللـّني.مودواءمتعؾقماألعرمباجلزائرمأومصرغلا،متؾؼىم
ادللائل مادلاظقة موادلادؼة معلائل مجدّ محامسة .موظؽن معا مؼؿفؾى مأطـر مظؾعقان مػيم
اظػوارق مادلوجودة مبني ماألجقال ،مواظؼقم ماظؿؼؾقدؼة ماخلاصة مباحرتام ماألذكاصم
األطربمدـاماظيتمأصؾقتمترتاجع،محقثمأنّمادللـنيمػممعنمؼدصعونماظـؿن .م
حيؿّل مػؤالء ماألذكاص م"صرغلا موثؼاصؿفا" مادللؤوظقة ،مػذه ماظـؼاصة ماظيتم
اطؿلقت ممماردات مو"ػابؿودات" مبعض مادلفاجرؼن موأصؼدتفم مرؿأغقـؿفم .موعنم
ادلؤطّد مأنّ مثؼاصة ماظشّارع ،مادلدردة موودائل ماإلسالم متؽون مأطـر مضوة معن مثؼاصةم
حطّت معرتؾؿفم مإديم
"اظؾقت" مادلذ ّظة ،ماظيت متؽاد متؽون مخمزؼة ،مومماردة مأوظقاء م َ
أدغىماظدرجات .م
تصفمباالدؼن مفوال ماجلدّات ماألوائل ماظؾّواتيمخُضن مجتربةماهلفرةميفمعدؼـةم
أرؼاج،مبعدموصوهلنمعنماألرؾسماظعاظيمادلغربي،موضدماضؿُؾِعنمعنمسائالتفنموسُزظنم
يفمعلاطنمعؿواضعةمععمرجالمحمؽوممسؾقفممباظصؿتم(جيفؾونماظؾغة،موظقسمهلمم
أي ماسؿؾار) .متؼدم مظـا ماظؽاتؾة ميف مػذا مادلؼال مغلاء معـاضالت مسرصن مطقف مؼربطنم
سالضاتمبنيمأصرادمجمؿؿعاتفنموطقفمؼؾـنيمذؾؽةمسالئؼقة موسوارفمأغؼذتفنمعنم
اإلغفقار .م
تروي ماظؽاتؾة مأغفن ،مبعد مأن مأصؾقن مجدّات ،مسرصن مطقف مؼػرضن مأغػلفنم
وؼـؾنتمعؽاغؿفنمودؾطؿفنميفماجملؿؿع،مصاظشؾابمواألوالدماألصغرمدـامؼؽـّونمهلنم
االحرتامموادلشاسرماظطقؾةموحيرتعونمرأؼفن ،مصفن ممناذجمظؿـاضلماظؿؼاظقد ،موأحقاغام
اظلؾبميفمتغقريػاموسدممتطؾقؼفامبشؽلمأسؿى .م
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يف ماالجتاه مغػلهمتـاوظتمحؾقؿةمبلهندوز معنمخاللمورضؿفاماإلذؽاالتماظيتم
تطرحفا متادعدؼت مؼادني ،محقث متؿلاءل ،مسرب معؼاربة متارخيقة مأظلـقة ،مسنم
حتوّلممتـالتمذؾابمادلففرمظؾشكصمادللنمبوصػهم"ذقكا"،موػومتعؾريمتؼؾقديم
حمؿّل مباظؿؼدؼر مواالحرتام ،مدمو ممتـّل م"ذقؾاغي" مظؾشكص م"اهلرم" .موػو محتولم
ؼـزعمسنماظشكصمادللنّ مضوتهموطػاءاتهموؼـؼؾهمإديموضعقةمضعفموتؾعقة ،موأطـرم
عنمذظك،مصإنمػذاماألعرمؼؽادمجيعؾهمساجزا،محؿىمالمغؼولمشريمضادرمسؾىمغؼلم
اظؿؼاظقد.م م
تصف ماظؽاتؾة محتول مصورة ماألب معن ماظشؽل ماظؿؼؾقدي ماظذي مؼؿقلن مععم
اظلـني موؼصؾ مأطـرمحؽؿةمبوصػهم"ذقكّا" ،مدمومصورةم"اظشقؾاغي"مأوم"اجللدم
اظعفوز"،م"اظصاعتموعـؼطعماالغؿؿاء".م م
أعامخدجيةمكبداني،مصفيمتفؿمميفمعؼاهلامبـوسقةماظعالضاتماظلودقو ثؼاصقةم
اظيت متؾـى محقال ماألذكاص مادللـني موواضعفم مادلعقش ميف ماظلـوات ماألخرية .مصؼدم
تؾقّن مظؾؿؤظػة ،مبعد مادلؼابالت ماظيت مأجرتفا معع مأذكاص معلـني ،مأن مػؤالءم
األذكاصمحيلونمأحقاغامأغفممؼـظرمإظقفممعنمعـظورماظضعفم(اظعفز)م"علؽني"م
وػومعامجيعؾفممؼشعرون مبػؼدان ماالحرتام مواظؿؼدؼرماظذي مؼلؿقؼون ،موطأنمسفزم
اجللدمؼرتتبمسـهمباظضرورةمسفزماظروح،مباظرشممعنمأنمادللنّ موبػضلمجتربؿهم
اظطوؼؾة ،مؼشعر مبأغه مؼؽؿلب مخربة مأطرب موميؽـه مأن مؼؼدم مأطـر .مصاظعودة
إدي مادلؿاردات ماظدؼـقة محتػظ مظه موضعه ماالجؿؿاسي ،موتشغل موضؿه ،مومتـقهم
اظطؿأغقـة.مبادلؼابل ،متشؽلماالدؿؼالظقةماظذاتقةمساعال مأدادقا ميفماظؿؼققمماإلجيابيم
أوماظلؾيبمهلذهمادلرحؾةمعنماحلقاة .م
عنمجفؿه،مؼؿطرق معصطػىمموموني مإدي معلأظةماظؿؼاسدماظؿاممواظؿؼاسدمادللؾقم
ظدى ماألداتذة ميف معدؼـة معلؿغاذل ،مصقؽشف معن مخالل ماظعدؼد معن مادلؼابالت مععم
ادلؿؼاسدؼن،مسنموجودمسددمعنمادللاراتماظيتمميؽنمتصـقػفاميفمصؽؿنيمرئقلقؿني:م
ادلؿؼاسدونماظذؼنمحضّروا معلؾؼا مظؿؼاسدػم ،موآخرون م"صوجؽوام"مبؼدوعه ،موباظؿاظيم
صاظػؽؿان مال مختؿؾػان معن محقث ماظواضع موردود ماألصعال .مصإذا مطان مبعضفم مؼعقشم
اظؿؼاسد مسؾى مأغّه محترر ،مصإن ماظؾعض ماآلخر مؼعقشون مػذا ماحلدث مشري مادلـؿظرم
بوصػه م"إػؿا ًال م"بل م"خقاغة" .موطل مػذا مؼؤدي مإدي مإحلاس مباالرتقاح موباحلرؼةم م
أو مإحلاس مبعدم ماظراحة ،موادلرارة مواإلحؾاط .موػؽذا ،مصإن ماظػؽة ماظـاغقة مجتدم
صعوبة ميف ماظؿكؾي مسن محقاتفا ماظلابؼة مواظؼقام مبأغشطة معغاؼرة ،مأو مإجياد مآفاقم
وممارداتمجدؼدة .موظؽنمػذهماحلاالتماخلاصة مالممتـعمعنمأنماألداتذةماظذؼنم
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متت معؼابؾؿفم ممتؽـوا م يف ماإلذيال معن ماظؿعاؼش معع معرحؾة ماظؿؼاسد مسؾى مأحلنم
ّ
وجه .م
عن مجفؿفا ،متؾقث معـصورؼة مبوحالة ميف ماظعالضات مبني ماألجداد ،ماألبـاءم
واألحػاد:مسنمأؼةمعؽاغةموأيمدورمؼؼوممبهمأوظؽكمجتاهماآلخرؼن؟موػيمتطرحمػذام
اظؿلاؤل معن مزاوؼؿني :م"زاوؼة ماألجداد ميف متواصؾفم معع مأوالدػم موأحػادػمم م
(دواء متواجد مػؤالء ميف ماجلزائر مأو ميف مصرغلا) ،موزاوؼة مػؤالء ماظذؼن مؼعقشون م
يف مادلؤدلات مواظذؼن ممل متعد مهلم مصؾة مبأوالدػم موأحػادػم .موؼؿؾني معن مخاللم
ادلؼابالت مادلـفزة معع ماألجداد ،ماآلباء مواألحػاد مأن مػـاك مأحادقس معؿضاربةم
باظـلؾةمظؾػؽةماألوديم(يفمصؾؿفممععمأدرػم).م م
تؼومماظعالضاتمبنيماألجداد موأوالدػممسؿوعامسؾىماالحرتاممواظعارػة .مشريمأنّم
تدخّلماألجدادميفمتربقةماألوالدمؼعؼّدماظؿعاؼشموجيعؾهمأضلمجاذبقة،مطؿامتوضقهم
بدرةمععؿصم-عقؿوغيميفمدرادؿفامحولم"احلواغة" .م
بادلؼابلم،صإنماألجدادماظذؼنمؼعقشونميفمعؤدلاتم(باظرشممعنمضؾؿّفام)مؼظفرونم
عدىماإلحؾاطموادلعاغاةمطوغفممؼشعرونمباإلضصاءمعنمررفمأوالدػمموأحػادػم،موإذام
طانماظؾعضمؼعقشميفمادؿؼاظةمتاعة ،مصإنماظؾعضماآلخرمؼعقشماظغضبمواظرصضم
اظؿاممظؽلمذيء .م
ػل مميؽــا ماخلؿم مأعام مػذا ماظـراء ماظذي مميؿد ميف مادؿؿرارؼة موادعة موواضقةم
بشؽل مبقّن؟ مصلواء ميف مدقاق ماهلفرة ،مأو مباألحرى م"دقاضات ماهلفرة"م م
أو ميفماجلزائر ،مؼؾدومأنمػـاكمتواجدمظؽل مأذؽالماظوضعقات .معامميؽنمادؿـؿاجه م
يفماألخريمػومأنمػـاكمعنماألذكاصمادللـنيمعنمػممراضونمسنموضعفم،موػـاكم
عنمػممشريمراضني مبه .مصادللـونمادللؿفوبونميفمأشؾؾفممػمم"سفزةمذؾاب"،موػمم
أذكاصمعلؿؼؾونمذاتقاموظدؼفمماظعدؼدمعنمادلشارؼع.مصادللاراتمادلؿعددةمجتعلمعنم
طلماظؿعؿقؿاتمععؼدةموظؽـفاممتـقـامالئقةمعنماظوضعقات ،ماظوضائعمواألحادقسم
اظيتمتلؿققمحبـامععؿؼامسنماألذكاصماألطـرمتؼدعاميفماظلن.
موموني بدرة
وتاسعديت ياسني
ترمجة :صورية مولوجي -ﭭروجي
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