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بدرةّمعًصمّمقؿونيّ:العائؾةّواملِـّونّأمامّحتوّالتّ"احلوانة" ّ
ؼؿطرقمادلؼالمإىلمعػفومم"احلواغة"،مواظذيمؼعينماظعقشمادلشرتكمضؿنمسائؾةمممؿدّةمؼؿؼادمم
أسضاؤػامادللؽنموادلطؾخموتربقةماألرػال.معامؼـريماػؿؿاعـاماظؾقـيميفمػذامادلؼالمػومحتؾقلم
عكلمػذاماظـوعمعنمادلـظوعةماظعائؾقةميفماجلزائرموتطوّرموضعقةمادللـّنيمبفا.مؼطرحمادلؼال،ماظذيم
اسؿؿدميفمإسدادهمسؾىمعالحظات ممتّتمباخلصوصمسؾىمسائؾؿنيمطؾريتنيم(وسائالتمأخرى)،م
اظؿلاؤالتماظؿاظقة:معاماظداصعموراءمجتـّبماظؽـّاتموأزواجفن ماظعقشمضؿنم"احلواغة"؟مودلاذام
ؼُـظرمإىلمػذهماألخريةمسؾىمأغّفاموضعم"عػكّخ"موصضاءمظؿفؾيماظصراساتموأحدماظعواعلمادلمدؼةم
إىلماظطالق؟مػلمميـلماألزواجماظشؾابمظوحدػممعصدرامظرصضماالضرتابمعنم"احلواغة"مواظعقشم
ضؿـفا؟مؼلاسدمادؿكراجمتقؾوظوجقاماظؽـّةمواحلؿاةمسؾىمصفممعامجيريمضؿنماظلقاقماظعائؾيم
عنمحقثماالغؿظارات،ماظؿؿـالتموحتوّالتماظعالضاتماظعائؾقة.م م
الؽؾؿاتّاملػًاحقة:ماظعائؾة م -ماحلْوَاغَة م -ماظصراع م– ماحلؿاة م– ماظؽـّة م -متقؾوظوجقا م-م
اجلزائر .م

تادعدوت ّوادنيّ :أوهامّ ،هٍرة ّواكًىابّ :حاالت ّنِاء ّمِـّات ّبضواحيّ
باروسّ ّ

ؼعرض مادلؼال مدرادة معلارات ماظـلاء مادللـّات مادلؼقؿات مباظضواحي ماظؾارؼلقة مبوصػفنّم
غؿاجامدلامؼلؿىم"اهلفرةماظؿؼؾقدؼة"،موؼؼرتحمأؼضامحتؾقالمظعالضاتماظيتمؼؼؿـفامععمأبـائفن.م
تؾدومػمالءماظـلوةموطلغّفنمرػقـاتماظؿواجدمبنيمسادلنيمخمؿؾػنيمالممتـلمصقهماظؾّغةماظعائقم
اظوحقدمظؾؿواصلمععماألجقال،مصفنّمعدسواتمدلواجفةمتغريّاتمأمناطماظؿػؽريماجتاهمادللنّ،م
وباخلصوصمسـدعامتؽونمػذهماظػؽةمعؿؽوغةمعنماظـلاء.مؼعاجلمػذامادلؼالمػذهماإلذؽاظقةماغطالضام
عن محماوظة ماإلجابة مسن ماألدؽؾة ماظؿاظقة :مطقف متعقش مػمالء ماظـلوة متؼدعفنّ ميف ماظلنّم
(ذقكوخؿفن)؟مطقفمؼؿعاعلمععفنّمادلؼرّبونمعـفن؟موعامػيمعؽاغةماآلباءم(األجداد)؟م م
الؽؾؿات ّاملػًاحقةّ :غلاء معلـّات م– مشربة م– مػفرة م -ماظروابط ماالجؿؿاسقة م-م
أغـروبوظوجقاماظعائؾة.مم م
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فقالّباالدونّ:اجلدّاتّاألمازوغقاتّاألوائلّاملغرتباتّيفّأرواج ّ
ؼفدفمػذامادلؼالمإىلمدرادةمعؽاغةماجلدّاتمضؿنممجاسةمبربرؼة مصغريةمعؼقؿةميفمأرؼاجم
(صرغلا)،مبؼنيمخمػقاتموملمتوظقفنماظدراداتمإالماػؿؿاعامضؾقال .م
تؾني م درادؿـا،معنمخاللمعالحظاتمضرؼؾةمجداميفماظػضاءماحلؿقؿيم(ؼوعقامطؿاميفمأوضاتم
االحؿػاالت)،مادلؽاغةمادلرطزؼةماظيتمحتؿؾفامػمالءماجلداتميفماظعالضاتماألدرؼة مباسؿؾارػنم
"أسؿدةمادلـزل"مأؼنمؼؿفؿعماإلخوة؛ موظؽنمأؼضامخاللمأوضاتماحلػالت،مخاصةمتؾكمادلؿعؾؼةم
بطؼوسماظعؾور.ميف مدنماظشقكوخةمػذا،مطانمظزاعامسؾقفنمتعؾممإسادةماإلبداع،ماظعؿلمسؾىم
تواصقماظطؼوسماظيتمتطؾعمحقاةماجلؿاسة،ماظؿوظقد،ماظزواجمواجلـائز،مصضاءاتماالظؿؼاء،مأؼنم
تؿؽاتفماظعائالتمادلفاجرةموتدسممارتؾاراتفا.مأعاميفماحلؼلماظدؼينمأومحؼلماظعادات،مصفنم
عنمحيرصمسؾىمترمجةماحلرطاتمواألضوالماظيتمتشؽلماظطؼوسموغؼؾفامإىلماألجقالماجلدؼدة .م
الؽؾؿات ّاملػًاحقةّ :اظشقكوخة م– ماهلفرة م– ماظـلاء م -مغؼل ماخلربات موادلعارف م-م
اظذاطرة .م

حؾقؿة ّبؾفـدوز:بعض ّاألدياب ّواآلثار ّ"لؾغقاب ّاملزدوج" ّلؾعؿر ّالٌالثّ
لؾفٍرةّاجلزائروةّبػرنِاّ:حتوّلّ"الشقخ"ّإىلّ"ذقياني" ّ

ؼفدف مػذه مادلؼال مإىل مدرادة مآثار م"اظغقاب مادلزدوج" ماظذي مضدعه مسؾد مادلاظك مصقادم م
يفمدراداتهمحولماظؿـشؽةماالجؿؿاسقةمبنيماألجقال،موخاصةميفمتلثرياتفاميف ماظصورةماظؿؼؾقدؼةم
ظألب .مػذه ماظظاػرة مػي مغؿقفة م"ظإلصرط مادلمدلاتي" مظؾفقؽات ماظرتبوؼة ماظعؿوعقة ،موخاصةم
ادلدردة ،مسؾى محلاب ماظرتبقة ماألدرؼة ماظيت مصؼدت معؽاغؿفا ماعؿدادا مظإلرث ماالدؿعؿاريم
واظـؿوذجماجلؿفوريماظػرغليمذيماظـزسةماإلدعاجقة.
ويفمػذاماإلرارمادلـظممدُؾّؿقامبنيماظـؼاصةماظرمسقةمظؾدوظةموثؼاصةماألدرةماظضؿـقة،مدـقؾلم
اظعالضاتمبنيماظواظدؼنمواألبـاء،موبدضةمأطـرماظعالضةمبنيماآلباءمواألبـاء ماظيتمأدتمإىلمحتوّلم
صورة ماألب معن م"اظشقخ" ماظذي مؼؿصف متؼؾقدؼا مبوزقػؿه ماظرتبوؼة مواالجؿؿاسقة ،مإىل مصورةم
"اظشقؾاغي"مأوم"اجللدماهلرم"،ماظصاعتموبدونمغلب.مم
الؽؾؿات ّاملػًاحقة :مدودقو-أغـروبوظوجقا م -ماظعؿر ماظـاظث مظؾففرة م -م"ذقخ" م-م
"ذقؾاغي"م-ماالغؼطاعماظذاطرتي،مصردغة-ادؿؼالظقة .م
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خدجيةّكيداني :الشقُوخةّيفّاجلزائرّ:مؼاربةّدودقوّثؼافقة
تشؽلماظشقكوخةمزاػرةمبقوظوجقة؛مطوغفامتـدرجمضؿنمعراحلماظـؿوماظذيمميرمبفاماظػردم
عـذموالدتهمإىلمشاؼةمعوته،موػيمزاػرةمغػلقةمبلؾبمتلثري ماظؿغرياتماظػقزؼوظوجقةميف مجاغؾهم
اظـػلي،مإضاصةمإىلمأغّفامزاػرةماجؿؿاسقةمترجعمأدادامإىلمعوضفماحملقطمعـفا.
ظؼدمتلاءظـاميفمػذامادلؼالمسنماظؽقػقةماظيتمؼعقشمبفاماظشقخمػذهمادلرحؾةموعامػيمتصوراتهم
ظـػله،موعامػيمتصوراتماحملقطمهلذهماظػؽةماظعؿرؼةم؟موظإلجابةمسن مػذهماظؿلاؤالتموزػـام
تؼـقةم"دريةماحلقاة"مععمجمؿوسةمعنمادللـنيموجمؿوسةمعنماظشؾانم(ذطورموإغاث).م م
تفدف مػذه ماظدرادة مإذًا مإىل ماظؿّعرف مسن مضرب مسؾى مواضع مصؽة معنماجملؿؿع موععقشفا،م
صاظشقكوخةمظقلتمجمردمدريورةمرؾقعقةمظـؿوماظػرد،مبلمػيمأؼضامدريورةمدودقو-ثؼاصقةم
تؿطؾبمعنماحملقط،مواغطالضامعنماألدرة،مإسطاءَػاماألػؿقةماظيتمتُعقـُفا .م
الؽؾؿات ّاملػًاحقة :ماظشقكوخة م -ماظؿؿـالت م -ماألدرة م -ماظؿـشؽة ماالجؿؿاسقة م-م
اجملؿؿعّ .

مصطػى ّمقؿونيّ :تؼاعدّأمّانَِابّ،ادرتاحةّأم ّوحدانقة؟ ّحتؼقق ّمقدانيّ
معّأداتذةّمبًِغامن ّ

ؼؽؿن ماهلدفمعنمػذامادلؼالميفمعؼاربةماظؿؼاسدميفماظلقاقماجلزائري،مأؼنمؼعؿربمعػفومم
اظؿؼاسدمحدؼـامغوسامعامغظرامظؾطاظةماألػاظيماجلزائرؼنيمخاللماظػرتةماالدؿعؿارؼة.مظؼدممتتم
درادةمػذهماظوضعقةمبشؽلمسؿققمعنمررفمب.مبوردؼوموزعالئه.مباظـلؾةمظعؿؾـا،مصؼد متـاولم
باظؾقثمصؽةمادلؿؼاسدؼنمعنمسؿالماظرتبقةماظورـقةموعنماجلاععقني .م
إغفا مدرادةمطقػقةمعؾـقةمسؾىمادلؼابالت ،متؾقّنمعنمخالهلامأنّمادلؿؼاسدؼنمالمؼشؽؾونمطالم
عؿفاغلاموػممخمؿؾػونمحلبمعلارػمماحلقاتيموحلبمخقاراتفم.موتشريمأػمماظـؿائجمإىلمأنّم
اظؿؼاسدمظقسماغلقابامعنماحلقاة؛ مصفـاك مصرتةمعنماظعطاءمواالغػؿاحمسؾىمسدةمإعؽاغقات .إنم
اظؿؼاسد مظقس مختؾقا معفـقا ،مصلشؾب مادلؿؼاسدؼن مؼؼوعون ممبشارؼع مذات مرابع مرحبيم
أومتطوسي .م
الؽؾؿاتّاملػًاحقة:ماظؿؼاسدم–ماألداتذةم–مختؾيم–معشروعم-معلؿغاذلّ .
ّ
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مـصوروةّبوحالة :األجدادّبنيّاألبـاءّواألحػادّويفّمركزّاملِـّنيّ:أوّةّمؽانة؟
ظألجداد ماظعدؼد معن ماألدوار مواظوزائف مداخل ماظـلق ماألدري .مغفدف ميف مػذا مادلؼال مإىلم
اظؿعرفمسؾىمطقػقةماغدعاجفممداخلماألدرةموعاػيمعؽاغؿفمموطذظكمطقفمتؿممرساؼؿفم؛موعام
ػيمأػمماألدوارماظيتمؼؼدعوغفامألحػادػم؟موػلمػممراضونمسنمدورػممداخلماظـلقماألدري؟
ظإلجابةمسن مػذهماألدؽؾة،مضؿـامبدرادةمحاالت مباالسؿؿادمسؾىمتؼـقةمادلؼابؾة مععمأجدادم
ؼعقشون ميف مأدر مممؿدة معع مأبـائفم موأحػادػم .مبعد مذظك ،موعن مأجل مصفم مأصضل مدلؽاغؿفمم م
يف ماألدرة،مضؿـا ممبؼارغؿفم مععمحاالتمأخرىمألجدادمؼعقشونميفمعرطزماألذكاصمادللـنيم
بعقدامسنمأبـائفمموأحػادػم.مضؿـا مطذظكمبطرحمأدؽؾةمسؾىمجمؿوسةمعنماظطؾؾةمختصمعؽاغةم
أجدادػمميفمحقاتفم.م م
بادؿــاءمادللـنيمبادلرطز،متؾقّنماظـؿائجمأنّمػـاكمتعؾؼامطؾريامباألجدادمداخلماألدرةمدواءم
عنماألبـاءمأومعنماألحػاد،مظؽنمػذامالمؼعينمشقابمصراسات.م م
الؽؾؿاتّاملػًاحقة:ماألجدادم-ماظشقكوخةم–ماظدورم-مادلؽاغةم-مادلعقشم-ماظؿؿـل .م
م
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