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  تقديم 

م ماظعددمعوضوسا مضّؾؼؿـاولمػذا مأّنمذظكم؛ةاظؾؾدانمادلغاربقميفإظقهمماظؿطرقمّتمؿا
بؽـريمسـفاميفماظغربموحؿىميفمبعضممادللـنيميفمػذهماظؾؾدانمتؼّلمغلؾةماألذكاص

 رةمعـلماظقابان.اظدولمادلؿطّو
 األبـاء،بـاءمواألحػادموالمسـدمزوجاتمألامىدظماترّقؿغاظالمؼؿعؾقماألعرممبعرصةم

م مأؼضا موظؽن مااظؿغّقدلعرصة مسؾى ماظطارئة مادللـّألرات مأغػلفمذكاص  دواءم،ني
يفموضعقةممنوـّلادلذكاصماألصرغلامؼؿواجدممصػييفماجلزائرمأوميفمدقاقماهلفرة،م

مععؼدة.مجّد
ػذامعامم..."ػـامورجلمػـاكمل"رجمبؾدؼن،بنيمبنيمثؼاصؿنيموماظػؽةمتـؼلممػذه

مبمؼؼوظون مععيف مادلرارةمعضماألحقان معن مم.اظؽـري ماظلن مصؽؾار ماعن صولمألذوي
مبػرغلا مادلؿواجدؼن مدـواتمألاميفمػمم،ادلغاربقة ميف مرحؾوا مأذكاص شؾب

ؼدمصمعؾة،صمّدوضدمساغوامعنمزروفمج،معنماظؼرنمادلاضيماخلؿلقـاتمواظلؿقـات
ماظرجالساشم معنمػؤالء معنموحشةماظمةاظعزوبحقاتفمميفممّلجمجزء  حدةِووضادوا

م مادلفاجرؼن. ماظعؿال مبقوت ميف محني ممأحضريف مأدرػم ماآلخر زوجاتفمموبعضفم
مو ماظغخاصة، ميف ممظباطن م"اظغربة" مأعقاتمسشن محاظة ميف ماال مبلؾبمدؿؼرار تام

مدواوؼريفمصرغلامععمزروفماظعقشميفماظؼرىموبشؽلمطؾيمادلؿـاضضةمزروفمادلعقشةم
ماظيتمتؿؿقزمباظروابطماالجؿؿاسقةمواظعارػقةماظؼوؼة.ماظؾؾدانماألصؾقة

م مطاغت متأضؾؿنصإذا مضد مودطفن مسن مادلعزوالت ماظـلاء مبـاءممبعض وأسدن
ماظضقاع.وملمؼػارضفنماإلحلاسمباظعزظةممؼاتخراألصإنمبعضفنمم،نأغػلف

م مؼدور مجمؾة معن ماظعدد ممإنسانواتػذا متلاؤالٍتحول معن ؼطرحفاممذيؾة
م:تيآلسؾىماظـقومااظؾاحـونم
ممتلاءظت مسؾىممحولمموموني–مصتعمبدرة ماظطارئة مواظؿقوالت اظؿغريات

م م"احْلاظـظرة مصقفاموسؾىمة"اَغَوإدي ماظعقش ماظؽؾريةمررق ماألدر ميف موذظك وػيم.
ممررق األدر،متـظقمتمّلعتغّقراتم ماألزواجصم؛ومتـالتفادؽـفا مطان اظشؾابممإذا

ماألوظقاءمأغػلفم؟صؿاذامسنم ؾونماظعقشمخارجمادلـزلماظعائؾي،ؼػّض
طؿامم،ةجـقـّقعؿغريةمومتؾنيمادلالحظاتمواحلواراتمعواضفموتوضعاتمعؿػاوتة،

م معؿطور،) بقاجي .ج(ؼؼول ماظؿصرصات،ممبعـى مأن ماسؿربغا معا  واهلابقؿوس إذا
(habitus)مبقارم متعؾري محد ممبؾدمسؾى موادلؿعؾؼة مشريممإبوردؼو مأو مادلؾاذر اظؿعاؼش

ماظزعنم،ادلؾاذر معع ممطؿام.تؿطور ماظؿقوالتماظيتمزفرتمععمتؽشفماظؽاتؾة سن
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مادل ماظعائالت ميف ماظوضت مادللـّم،صةوػقعرور مصؽة مسـد ماألزواجمدواء مسـد مأو ني
م.ؾاباظش

مصقه مذك مال مم،ومما مواحملّرأن ماظرئقلي مادللأظةمادلؾاذرك مزوجاتممهلذه ػي
ععمبعضفنممعلؿؿرةحقثمأغفنميفمعواجفةمم،ألزواج(موأعفاتماِنَؼاـَاألوالدم)اظْؽ

مم؛بعض محتاول مدموػاإذ ماظرجل مادؿؿاظة معـفن مواحدة مم،طل مجيعل ماألبـاءعا
معنمادلؼاوعة.مزوجاتفممبـوعراءمآمؼواجفونماآلباءو

ظـلاءميفمصرغلامؾعضماإديماظواضعمادلعقشمادلؤملمطـريامظمياسنيدعدؼتماتتؿعرضم
طـريامؼؾدومأنمممارداتماظشؾابماظذؼنمؼعقشونميفمادلففرمتشؾهمطؿامم،ويفماجلزائر

ماجلزائر، ميف مؼعقشون ماظذؼن مباظشؾاب ماخلاصة مادلؿاردات مؼعؿؿدونممتؾك واظذؼن
مطوغفممسارؾنيمسنماظعؿل.مأؼضامسؾىمعداخقلمآبائفم،

م ماظعؿل مسن ماظعارل معـال-صاظشؾاب ماظؼؾائل مبالد مم-يف ميف سؾىممسقشهؼعؿؿد
تؾؼىممصرغلا،ودواءمتعؾقماألعرمباجلزائرمأوم.منيـّعاذاتماخلاصةمبادلفاجرؼنمادللادل

مجّد معلائل موادلادؼة مادلاظقة محامسةمادللائل م. معا مظؾعقانوظؽن مأطـر ػيممؼؿفؾى
م ماظػوارق ماألجقالادلوجودة ماألذكاصموم،بني مباحرتام ماخلاصة ماظؿؼؾقدؼة اظؼقم

ماظـؿن.مونػممعنمؼدصعمنيادللـأّنمحقثمم،األطربمدـاماظيتمأصؾقتمترتاجع
محيّؿ موثؼاصؿفا" م"صرغلا ماألذكاص مػؤالء ماظمػذهمادللؤوظقة،ل اظيتمـؼاصة

موماطؿلقت موم"ػابؿودات"مماردات مادلفاجرؼن ممفمتصؼدأبعض معنورؿأغقـؿفم.
ماظّشمّنأمادلؤّطد مارعثؼاصة م، ماإلسالم موودائل مادلدردة مثؼاصةمتؽون معن مضوة أطـر

مخمزؼةم،ةّظذادلم"اظؾقت" متؽون مومماظيتمتؽاد م، مأوظقاء مإديمَحاردة معرتؾؿفم ّطت
م.أدغىماظدرجات

عدؼـةمجتربةماهلفرةميفممضناظّؾواتيمُخموائلألامتااجلّدمفوالمباالدؼنتصفم
زظنمعنمعنمسائالتفنموُسِؾاضُؿموضدماألرؾسماظعاظيمادلغربي،موصوهلنمعنمبعدم،أرؼاج
ماظؾغة،موظقسمهلممجيفؾونععمرجالمحمؽوممسؾقفممباظصؿتم)معلاطنمعؿواضعةيفم
م(اسؿؾارأيم ماظؽاتؾة. مظـا مادلؼالميفمتؼدم معـاضالتمسرصمػذا طقفمؼربطنممنغلاء

وسوارفمأغؼذتفنمعنممئؼقةذؾؽةمسالطقفمؼؾـنيمومنسالضاتمبنيمأصرادمجمؿؿعاتف
م.غفقاراإل

ممويتر مأصؾقنمجنأغفاظؽاتؾة مأن مبعد مأغػلفنمسرصنمطقفمؼمات،ّد، ػرضن
مهلنمونـّاألصغرمدـامؼؽاألوالدماظشؾابموصمودؾطؿفنميفماجملؿؿع،معؽاغؿفنموؼـؾنت

وأحقاغامم،مناذجمظؿـاضلماظؿؼاظقدمصفنم،حيرتعونمرأؼفناالحرتامموادلشاسرماظطقؾةمو
مبشؽلمأسؿى.مفاؼقتطؾمسدموماػاظلؾبميفمتغقري



 تقـديـم

9 

ممزهندولبحؾقؿةمتـاوظتمغػلهمماالجتاهميف اإلذؽاالتماظيتمعنمخاللمورضؿفا
م ماتتطرحفا مم،ؼادنيدعدؼت متؿلاءلحقث ممسرب، متارخيقة سنممظلـقة،أعؼاربة
"،موػومتعؾريمتؼؾقديماقك"ذمشكصمادللنمبوصػهؾظمتـالتمذؾابمادلففرمحتّولم
محمّؿ مباظؿؼدؼر ممتـّلم"ذقؾاغيواالحرتامل م،مدمو حتولمموػوم."رمظؾشكصم"اهل"

وأطـرمم،وضعقةمضعفموتؾعقةوؼـؼؾهمإديمضوتهموطػاءاتهممؼـزعمسنماظشكصمادللّن
ماألعرمؼؽادمجيعؾهمساجزا،محؿىمالمغؼولمشريمضادرمسؾىمغؼلمذظكعنم ،مصإنمػذا

ماظؿؼاظقد.م
م ماألب مصورة محتول ماظؽاتؾة ماظتصف معن ماظشؽل مماظذيؿؼؾقدي ععمؼؿقلن

دمومصورةم"اظشقؾاغي"مأوم"اجللدمم"،ا"ذقّكموؼصؾ مأطـرمحؽؿةمبوصػهماظلـني
م".ماالغؿؿاء"اظصاعتموعـؼطعم،ماظعفوز"

م مبـوسقةماظعالضاتماظلودقو،مكبدانيأعامخدجية مثؼاصقة صفيمتفؿمميفمعؼاهلا
ماألذكاصم ماظيتمتؾـىمحقال مصؼدممشادلعقادللـنيموواضعفم ماظلـواتماألخرية. يف

مادل مبعد مظؾؿؤظػة، ممؼابالتتؾّقن مأذكاص معع مأجرتفا مػؤالءمعاظيت مأن لـني،
ؼـظرمإظقفممعنمعـظورماظضعفم)اظعفز(م"علؽني"مممأحقاغامأغفاألذكاصمحيلونم

مجي معا معؾوػو ماظذيماالحرتاممبػؼدانمؼشعرونفم وطأنمسفزمم،ؼلؿقؼونمواظؿؼدؼر
معنم ماظروح،مباظرشم مسفز وبػضلمجتربؿهممادللّنأنماجللدمؼرتتبمسـهمباظضرورة

مبأغهم،ةاظطوؼؾ مصاظعودةمؼشعر مأطـر. مؼؼدم مأن موميؽـه مأطرب مخربة  ؼؽؿلب
م ماالجؿؿاسي،إدي موضعه مظه محتػظ ماظدؼـقة موضؿه،شوتمادلؿاردات ومتـقهممغل

يفماظؿؼققمماإلجيابيمماأدادقمتشؽلماالدؿؼالظقةماظذاتقةمساعالم،بادلؼابل.ماظطؿأغقـة
م.وماظلؾيبمهلذهمادلرحؾةمعنماحلقاةأ

مواظؿؼاسدمادللؾقممإديممومونيعصطػىممقرؿطؼجفؿه،معنم علأظةماظؿؼاسدماظؿام
مألظدىما معلؿغاذل،داتذة معدؼـة ماظمعنمخاللمقؽشفصميف معدؼد تمععمبالاؼادلعن

ملاراتماظيتمميؽنمتصـقػفاميفمصؽؿنيمرئقلقؿني:ادلسنموجودمسددمعنممادلؿؼاسدؼن،
وباظؿاظيمم،"صوجؽوام"مبؼدوعهمخرونآومظؿؼاسدػم،معلؾؼامرواّضنماظذؼنمحوادلؿؼاسد

محقثم معن مختؿؾػان مال مصاظػؽؿان ماألصعال.واظواضع مبعضمصإذامردود مؼعقشمفمطان
مأّغ مسؾى محترراظؿؼاسد مام،ه ماظؾعض مشريآلصإن ماحلدث مػذا مؼعقشون ادلـؿظرممخر

م" موم.""خقاغةمبل"ماًلػؿاإبوصػه مؼؤديمإدي مػذا موباحلرؼةممباالرتقاحإحلاسمطل
م مإحلاس ماظراحةأو مادلراروم،بعدم مجتدمم،وػؽذامواإلحؾاط.ة ماظـاغقة ماظػؽة صإن

معغاؼرة، مبأغشطة مواظؼقام ماظلابؼة محقاتفا مسن ماظؿكؾي ميف ممصعوبة مإجياد مآفاقأو
ماحلاالتماخلاصةؽوظموممارداتمجدؼدة. ماظذؼنممنمػذه الممتـعمعنمأنماألداتذة
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ممتؽـواؼابؾعتممّت مأحلنممؿفم مسؾى ماظؿؼاسد معرحؾة ماظؿعاؼشمعع معن ماإلذيال يف
موجه.

مجفؿفا معن ممتؾقث، ممبوحالةعـصورؼة ماألجداد،يف مبني األبـاءمماظعالضات
وػيمتطرحمػذامدورمؼؼوممبهمأوظؽكمجتاهماآلخرؼن؟مميأؼةمعؽاغةموأسنمم:واألحػاد

مزاوؼؿنيملؤااظؿل موأحػادػممم:عن مأوالدػم معع متواصؾفم ميف ماألجداد م"زاوؼة
م مصرغلا(،متواجد)دواء ميف مأو ماجلزائر ميف مؼعقشونمػؤالء ماظذؼن مػؤالء موزاوؼة

م موأحػادػم.ماتؤدلادليف مبأوالدػم مصؾة مهلم متعد ممل مخاللممواظذؼن معن وؼؿؾني
ماألمتؼابالادل معع موام،جدادادلـفزة مألاآلباء مأحادقس مػـاك مأن معؿضاربةحػاد

م.مععمأدرػم(مؿفموديم)يفمصؾألباظـلؾةمظؾػؽةما
ماظعالضاتمبنيماألجداد مواظعارػة.متؼوم مسؾىماالحرتام شريمأّنمموأوالدػممسؿوعا

طؿامتوضقهمجاذبقة،مدماظؿعاؼشموجيعؾهمأضلملماألجدادميفمتربقةماألوالدمؼعّؼّختد
ميفمدرادؿفامحولم"احلواغة".معقؿوغي-ععؿصممبدرة

مؼظفرونفام(ميفمعؤدلاتم)باظرشممعنمضؾّؿماظذؼنمؼعقشونجدادماألبادلؼابلم،صإنم
وإذاممأوالدػمموأحػادػم،مررفونمباإلضصاءمعنمشعرؼمطوغفمعاغاةمادلحؾاطمواإلعدىم

متاعةطانماظؾعضمؼعقشميفم مؼعقشماظغضبمواظرصضمم،ادؿؼاظة صإنماظؾعضماآلخر
ماظؿاممظؽلمذيء.

م مػذا مأعام ماخلؿم مميؽــا موواضقةماظػل موادعة مادؿؿرارؼة ميف مميؿد ماظذي ـراء
ماهلفرةصمن؟ّقبمبشؽل مدقاق ميف مم،لواء مباألحرى ماهلفرة"قد"أو مماضات

مهجاـؿادؿعامميؽنممأذؽالماظوضعقات.مؼؾدومأنمػـاكمتواجدمظؽلميفماجلزائر،مأو
ػممراضونمسنموضعفم،موػـاكماألذكاصمادللـنيمعنمأنمػـاكمعنممػوميفماألخري

منميفمأشؾؾفممػمم"سفزةمذؾاب"،موػموفوبنمادللؿوصادللـم.بهمنيعنمػممشريمراض
جتعلمعنممصادللاراتمادلؿعددةموظدؼفمماظعدؼدمعنمادلشارؼع.مأذكاصمعلؿؼؾونمذاتقا

اظوضائعمواألحادقسمماتمععؼدةموظؽـفاممتـقـامالئقةمعنماظوضعقات،طلماظؿعؿقؿ
 يفماظلن.مطـرمتؼدعااألسنماألذكاصمععؿؼاماظيتمتلؿققمحبـام
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