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 أخبار علمية

ابها""سلسلة لقاءات 
ّ
ثجارب  وهران ملتقى أجيال الكتابة. املدينة وكت

  0303مارس  30 ،الكراسك وهران، متقاطعة وكتابات

 جم  بعث بشهامج البدث يروسة الاجخماعُتاملخُاٌ والع  طمً وؽاػاث كعم البدث: 

ابها"املىظىم بـ اب وسوائُين  جمعئلى يهذف والزي  ،"املذًىت وهخ  ججاسب ومعاساث هخ 

  ومعشخُين وؼعشاء وإعالمُين ججمعهم مذًىت واخذة، 
ابم ئر ًلذ   هإالء الىخ 

فُه وعىه. الزي هخبىا  هخاباتهم مع فظائهاجلاػع و  ،ججشبتهم في هزه املذًىت -للاء في ول  -

ئلى مشاهمت مجمىعت مً املعاساث والخؼاباث  هزا اليؽاغًؼمذ اللائمىن على 

عىغ جلاػع فظاء ٌ أهثروبىلىجي ملىاد بدثغ إلابذاعُت التي ًمىنها أن جبجي وجإظ  

 هفىش الياجب و معاس فظاء في الجأزير ما ٌعمذ باظخلشاء "، الىخابت"مع "املذًىت"

ت  ،وأظالُبه واخخُاساجه الفىُت، وفي مظامين هصىصه الياجب ئلى مً خالٌ معاءلت سٍؤ

 و مذًيخه 
 
 .والعُاكاث التي وطعها فيهابها  هش جأز

ٌ للاء خٌى  9292 ماسط 20وفي ئػاس هزا البرهامج البدثي هظم ًىم الثالزاء  م أو 

أؼشف : "وهشان ملخلى أجُاٌ الىخابت: ججاسب وهخاباث مخلاػعت"، مذًىت وهشان بعىىان

ت وؼشهىحي أخمذ  مً و  ،على جىظُم الللاء الباخثين بىغىجىس فىٍص
 
ؼهذ مؽاسهت هال

ان بً عاؼىس، أهشم الىبير والؽاعشة خيرة خمش العين  .الشوائُين عماسة لخىص، بىٍص

ض الاهخمام مً خالٌ اخخُاس املخذخلين 
 
البدث في خلٌى داللُت مخخلفت  علىجشه

، الزاهشةلخُماث: مً جهت جىاولها و جلاػعها مع فظاءاث املذًىت،  جفشصها الىخابت في

خ، الفظاءاث الؽعبُت، جماط املذًىت مع مدُؼها  ،الحيز الحظشي  الخاٍس

ت في املذًىت، البجىالثلافُت و  الخصىصُت في،البذوي/الٍش العالكاث الاجخماعُت  الفىٍش

)الٍشف/الذؼشة/ألاخُاء الؽعبُت(، خظىس الفً في  وجأزشها وجأزيرها في فظاءاث أخشي 

الشخىص إلابذاعُت  (،/ظلىهُاث ألافشادالثلافُت والفىُت عاثإظ  )امل املذًىت

 ،أظالُب الىخابت: الىاكعُت ومً جهت أخشي جأزيرها في .مع الىاكع جصادمهاأو ا/وجلاػعه

ت الُت ،الترميًز ت العاخشة..الياس  ،العٍش لخُث ، ئلخ.ٍياجىٍس
 
ألاظئلت خلٌى  هزه ذؼي
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اب املؽاسهين سها في أعماٌ " وخظى "مذًىت وهشانمىطىعت خمدىس خٌى جبدث  الىخ 

 .الىخابت الصحفُت الؽعش، املعشح، ،واًت: الش  في إلابذاعُت ججاسبهم الزًً جىىعذ

لاء بمذاخلت الشوائي جىصعذ مذاخالث املؽاسهين على جلعخين، خُث اظت  
 
هل الل

ٌ  عماسة لخىص ىه ألاوادًمي  خى ت والشواًت"، فاهؼالكا مً خلفُت جيٍى في "املذًىت والهٍى

 ،عذًذة في مذن مخخلفت: الجضائش العاصمت ، وإكامخه لعىىاثاألاهثروبىلىجُالفلعفت و 

ىسن، ذ  سوما، هٍُى وهشان، أزاس عماسة لخىص مجمىعت مً ألاظئلت العمُلت التي جخفخ 

جمُعها هدلٌى بدث أهثروبىلىجي اهؼللذ مً جأزير اهخلاله بين مذن مخخلفت وما 

عه في لغت الىخابت بين العشبُت   ،وإلاًؼالُتًدُده رلً مً ئمياهُاث املالخظت، وهزا جىَى

م مذها مخخلفت في هخاباجه فياهذ س و  وما معشخا لشواًخه "هُف جشطع مً الزئبت دون كذ 

 خُثعً مذًىت وهشان،  9222، وهخب سواًخه ألاخيرة "ػير اللُل" 9220أن حعظً" 

ث العشد بؽيل ملفذ بزاهشة وأظماء ألاخُاء املخخلفت في وهشان
 
عماسة لخىص فخذ  .جأز

 اءاتهاالىلاػ خٌى خذود املذًىت والٍشف، وصخف الٍشف ئلى عىالم املذًىت وفظ

وظلىواث أفشادها لُخلم فظاًء ملخبعا ال ًيخمي ال ئلى املذًىت وال ئلى الٍشف، وػشح 

ا عً صىسة املذًىت معخلبال ا  ،ظإالا مشهٍض ل في ظُاق الخباظها خظاٍس
 
وهُف ظخدؽي

في والظىاحي اوزلافُ  .واجخماعُا بالحيز الٍش

ا الشوائي والصحفي  م في مذاخلخه: أهشم الىبيرأم  "وهشان: مجشد دًيىس أم  فلذ 

ظشدا عً شخىص هصىصه الشوائُت وهُف ؼيلذ املذًىت شخصُت ، "شخص مىخمل 

سئِعت في أعماله، هما عشض ملجمىع العالكاث الاجخماعُت التي سصذها طمً فظاءاث 

عه في  مخخلفت مً أخُاء مذًىت وهشان ال ظُما منها ألاخُاء الجذًذة، وأؼاس ئلى جىَى

اخشة في بعع هصىصه مثل سواًت أظالُب الىخابت و  له للىخابت الع   Au secours"جىظ 

Morphée !" 9222 ،أهشم الىبير جىاٌو أًظا مىطىع "الحشكت" والاسجداٌ بين املذن .

فظاء  les fleuves impassibles "9222"خُث ؼيلذ مذًىت عين الترن في سواًت 

 اهؼالق "الحشاكت" هدى الظفت ألاخشي خُث الحلم باألفظل.
ان بً عاؼىس الشوائي  م معاسه مً خالٌ مذاخلخه بىٍص

الشواًت  :باللغت الفشوعُت كذ 

ان بً  واملعشح، أماهً الخالقي واللغت املعخعملت في الىىعين ألادبُين في أعماٌ بىٍص

ر عً ججشبخه في الىخابت الشوا،عاؼىس  ع اللغت التي هخب خُث جدذ  ئُت واملعشخُت وجىى 
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ت   ُ غت الفشوعُت لىصىصه الشوائُت، واخخاس العشبُت العام
 
بها هصىصه، ئر اخخاس الل

ً سواًاجه:  لىصىصه املعشخُت، وأًظا لبعع عىاٍو

 ,« Hogra » 2005 « Sabrinel » 2018،  جى معاسه  الزي حعىعهئطافت ئلى غ 

ان بً عاؼىس خظىس . سصذ مماسظخه للصحافت هخابت وإداسة على مذاس زالزين ظىت بىٍص

ض على 
 
مع الفظاء  املخعاللتراهشجه مذًىت وهشان في هصىصه الشوائُت واملعشخُت وسه

ان الؼفل لت في راهشة بىٍص  ُ ولحظاث اهدؽافه ملذًىت  ،الحظاسي لىهشان املذًىت املخخ

وهشان مً خالٌ العِىما، الحذائم، وظؽ املذًىت، وىهه وؽأ في "وىؼت الجير" التي 

دث عمشاهُا وكذ عىغ هزا العُاق ص ظىاحي.الواهذ خُنها طمً  ىسة وهشان التي جمذ 

ان بً عاؼىس بما أؼ، لدؽمل فظاءاث هثيرة اس ئلُه عماسة وكذ جلاػعذ مذاخلت بىٍص

في، وفي هزا العُاق خملذ الخباط خذود الفظاءًً املذًجي وال لخىص كبال: ٍش

وخاسػت أظماء ألاماهً: ، وهشانملذًىت صخما مً الزاهشة الؼىبىهُمُت  مذاخلخه

 ئلخ..ظِىما مشجاجى.. ،املذًىت الجذًذة ، وىؼت الجير، ساط العين،الغضواث

اعشة وألاوادًمُت وفي املذاخلت ألاخيرة خىذ 
 
في عشطها املىظىم  لعينخيرة خمش االؽ

ت"ــبـ عً ججشبت اهخلالها مً مذًىت جُاسث  :"ججلُاث مذًىت وهشان في ججشبتي الؽعٍش

هذ صها  .معلؽ سأظها ئلى مذًىت وهشان خُث دسظذ وجيى  الؽاعشة واهؼالكا مً جخص 

ت  ،ألاوادًمي في الىلذ ألادبي املعاصش عشطذ كشاءة هلذًت جدلُلُت لخجشبتها الؽعٍش

ل البدش  خُث
 
أعادث سظم ججشبت اسجدالها مً مذًىت ػفىلتها ئلى مذًىت أخشي، خُث مث

ا  اواكعُ فظاءً  ز مذًىت إلاكامت/وهشان عً مذًىت اليؽأة/جُاسث، وفظاء سمٍض ًمي 

ذمت" رث عنها الؽاعشة بـ"الص  ذ لالهفعاالث التي عب 
 
أًلىهت في هصىصها ، التي ؼيل

ت، هما سصذث خيرة خمش العين س وعيها بدذود املذًىت الؽعٍش اث جؼى 
 
واوعياط  ،مدؼ

ت ملاػع مخخلفت مً  مذ كشاءة في سمٍض ت والىجذاهُت. وكذ  س ججشبتها الؽعٍش رلً على جؼى 

ت: "أوىام الجمش"  نها الؽعٍش  .9222 "لم وؽخهي كمشا" -2221دواٍو

ضث فُه ألاظئلت خٌى عالكت الشواًت بالعِىما 
 
م جشه واخخم الللاء بىلاػ معم 

ج العُاحي للمذن، هما أزاسث ججشبت الياجبين أهشم وم عاهمت هزه ألاخيرة في الترٍو
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ل ؼاهذا على الثلافت واملجخمع إلاًؼالي العذًذ مً 
 
الىبير وعماسة لخىص الزي مث

خ وهلل الىاكع، وهى ما جش  الحذًث هدى ػشح  ألاظئلت خٌى كظُت اسجباغ ألادب بالخأٍس

ملخخُل في ألادب عمىما وفي الشواًت بؽيل خاص. ئؼيالُت الحذود بين الىاكعي وا

الىلاػ أزشي الحذًث عً وهشان اللذًمت وراهشة الىهشاهُين عً مذًىتهم، والخباط 

صىستها الُىم بين وىنها مذًىت مخىظؼُت جترشح لخمثل عاصمت زلافُت للجضائش، وبين 

 ذًىت وطىاخيها.الخىظع العمشاوي العؽىائي والخباط الحشهُت والىعي الثلافي في امل

  فوزية بوغنجور 
 


