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ماىزائرم ماإلصرؼؼقة، مدقدتـا ماظيتمترساػا ماإلصرؼؼقة ماىزائر ماظؾقضاء، اىزائر
اظرببرؼةمظؾينمعزشـةمايرةموماٌؿؿردة،ماىزائرماظعربقةموماظرتطقةموماٌورؼلؽقة،م
م)ذيعم ماظداصؼة موصواراتماٌاء ماىؿقؾة ماظؼصور موجزائر ماظرؼاس، ماظؼراصـة وجزائر

اىؿقؾة،ماىزائرماألوروبقةمذاتماظؾـاؼاتماىؿقؾةموماظشوارعماظػاتـةمذاتمسني(م
ماألساظيم مذات معدؼـة ماٌؿـاضضات، معدؼـة ماىزائر ماهلاومساتقة، األضواس

معرطزػا ماظيت مو ماظطؾؼات ماٌؿعددة ماٌدؼـة ماٌؿزقم واٌـقدرات، مضؾؾفا( )وظـؼل
مواجملروحمؼأبىماظرضوخممظألملموماٌعاغاة.

                                                                                                                                   
 
 سبنمأبـاماظعاصؿةماألصؾقني. -1
غؼلمغصماٌؼالمإديماظؾغةماظعربقةماألدؿاذمسؿرمبؾكريمعنمجاععةمتقزيموزومومراجعؿهماألدؿاذةمصاحؾةماٌؼالم *
 7991دـةممPlurilinguismesعنمذبؾةمم72غشرميفماظعددمموضد
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،مبؾؽورماظـورةماظشعؾقةممتؾكمصؾةماألبقةموم"مبابماظواديماظشفداءم"جزائرماظؼ
األحقاءماظشعؾقةماظؿقؿقاصرػامباألحقاءماألغقؼةموماظـرؼةمأحقاءماٌرتػعاتم:محقدرةم
وماألبقارمظؽـفامدبؿـقمهتمورأةماظضواحيموماظـزوحماظرؼػيماٌؿعددمذظكماظذيم

م م"اظعاصؿة" مأشـقؿه ميف معلؽود ماجملقد مسؾد مغػسمؼصػه ميف مايزؼـة مو اىؿقؾة
م.ماىزائر،موساءمبؤسمػذامماظؾؾدماظشادعمومثرواتهماظيتمالمتـضب.اظوضت

ماظؾغاتم مطل متؿعاؼش محقث ماظورن، مظؾفزائر ماٌصغرة ماظصورة اظعاصؿة،
متؿعارضمومتؿزاوجميفماغصفارممسؿهماظؿعددؼة،مم متؿداخلمو مو واظؾففات،متؿصادم

محر مو مايل مو ماظعؼد مأسل مميؼؿه ماظػؽرماغصفار مو ماظؾغة مأصقاب مو ماظؼاغون اس
ماظوحقدؼن.

إنمتعددػاماظؾغويمالمؼشاػدمصقلب،مبلمؼلؿعمومؼدركممإدراطامذؾهمعاديم
غظرامظوجودهماظؽـقفميفمجدرانماظشوارعمومعنمسؾىماظالصؿاتموماٌؾصؼات،مداخلم
ميفمطلمعؽانمجيريمصقهم مو ميفماٌدردة، ماألدواق،ميفمصؿتماظؾقوت، اٌؼاػيمو

مؼلريممومؼؾوحمماظؾلانمباٌؾاحمومشريماٌؾاح.اظؿواصلموم
مباىزائر،مؼوجدمحيمبابماظوادي اييماظعاصؿيمسـوانماظعاصؿة،ماييمم

مسـوانماظشؾابموماظـورة،مسـوانمآعاهلممومععاغاتفم.
مذظكم مسؾى مؼشفد مطؿا ماالدؿعؿار، مسفد ميف ماظلود مظألضدام م بابماظواديمحي

ألحقاءماجملاورة،مخاصةمانماٌلؾؿونمعنمععؿاره،ممغزحمإظقهمبعدماالدؿؼاللماظلؽا
معرزاقمسؾواشميفمصقؾؿهماألخريم م Bab el Ouedعـفممدؽانماظؼصؾة،محيمخؾده

اظذيماعؿدادمظقوعقاتماظؾابماظواديماظيتمذرعميفمتصوؼرػاميفمصقؾؿهماًاظدمسؿرم
م مدـة ماهلوزؼةم7911ضؿالتو ماٌعروصنيمباظرجؾة ماظشؾان محي مبابمػو معـلمعوح ،
اػرميفمادؿكدامماًـفرمومذربماظـؾقذماألرير،وماظذؼنمؼؿؽؾؿونمتؾكماظوادي،ماٌ
ماظؾغةماٌؿؿقزة.

                                                                                                                                   
،مبلؾبماظؼؿعماظذيمراحمضققؿهماظعدؼدمعنم7911بابماظواديماظشفداء،مػؽذامظؼؾتمعـذمأحداثمأطؿوبرم -2

 بؾابماظوادي.م7911ذؾابماييم،مالمغـلىمأنماٌشادات،مابؿدأتمظقؾةمماًاعسمعنمأطؿوبرم
معم-3 مأصؾه معغين، معلؽود، ماجملقد ماظطابعمسؾد مسرفميف مبؾؽور، مأدػلمحي ماياعة محيمساصؿيمػو ن

ماظعاصؿةم مبأشـقؿهممسنماىزائر ماذؿفر مباظعاصؿةموضواحقفا،موضد ماظشعؾقةماًاصة ماألشـقة مأيم "اظشعيب"
ماظيتمضقعتمروغؼفاماألصؾي.

مبابماظواديم:محيمبشؿالماىزائر،مرباطمحبيماظؼصؾةمذرضاموشربامداغتمأومجنيمسؾىماظؾقر.م-4
 هلزؼةم:ممبعينمذويماٌزاجماًشنمومحبارةمعقـاءماظعاصؿةماذؿفروامبؿؾكماظصػة.ام-5
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ػومحيماإلدالمماظلقاديماٌظػرميفمبداؼةماظعشرؼةماألخريةمظؾؼرنماٌاضي،محولم
ؼؾدومأنمػذاماييمخيؿصرميفمعؾاغقهمودؽاغهممعلفدماظلـةموذكصقةمسؾيمبؾقاج

مفا.تعددموتـوعماىزائرماظعاصؿةمومتـاضضات
أردغامأنمغػفممومأنمغشاػدمععاملماىزائرماظؿعددؼةموماىزائرماٌؿعددةماظؾغات،م

األدطورةمواييماألظقفماحملؾوبممومبابماظواديماظذيمػوميفمغػسماظوضتمحّي
ظدىمدؽاغهمومدؽانماظعاصؿة،مبادؿؿاسـامإديمحدؼثماظشؾان.مصؿنمأجلمذظكمسدغام

"دونمذػؼةم"،مايصةمم« sans pitié »الدؿؿاعمبعضمتلفقالتمايصةماإلذاسقةم
مبابماظوادي،م مأحدمأبـاء مضدعفا مو ماإلذاسقةماظـاظـة،ماظيتمأغؿففا مظؾؼـاة اٌشفورة

م.ربؿدمسؾيمسالظو
ماٌاجلؿريموماظؼارـةمبؾابماظواديمأنم ميفمضلم معنمإحدىمراظؾاتـا مضدمرؾؾـا و

كمذكصقامتؿؽػلمبدالمسـامبؿلفقلمذؾابمػذامايي،مألغهمتعذرمسؾقـاماظؼقاممبذظ
مغظرامظؾظروفماظيتمطاغتمدائدةمآغذاك.

اغصبماػؿؿاعـاميفمػذاماٌؼال،مومبصػةمخاصة،مسؾىمتلفقلمحدؼثمعطول،م
مظشفرم مإحدىماظؾقاظيمايارة مأثـاء معنمذؾابمبابماظوادي، جرىمبنيمذبؿوسة
أوتمباظعاصؿةمومػممأربعةم:مربؿدمومؼودفمومربؿدمومعصطػى،معـفمماظعاعلم

ما مأثـاء م) مؼؾؿؼونميفمواظؾطال. مباظؿـاوب(، مذؾانمآخرون مبفم مؼؾؿقق يدؼثمطان
مؼؿقدثون،مم مبعضماٌشروباتمو مؼؿـاوظون محاغوتمصغري(، مػو مو م) مأحدػم ربل

مرباوظةمعـفممظؼضاءماظوضت،ميفمزعنماظعـفمومعـعماظؿفولم.
مومطقفمؼؿقدثونم؟مػذامعامدـقاولماظؽشفمسـهمباالدؿؿاعمإظقفم.مسّم

 وتحدثون ؟ عّم

ردممحدودػاميفمغسنمايقاةمبصػةمساعة،مبؾغةمصرؼدةمسباولمأنمسنمحقاتفم،م
ماٌؼال،مسنماظعاملماحملقطمبفم،مسنمسالض رمـقـغـمممباظـفـاتـاظؼلمماظـاغيمعنمػذا

يموماآلخرمأيماٌرأة(،مندػممؼؾؾورونمؿ)اآلخرمأيماألجـيب،ماآلخرمأيمشريماظعاص
اٌـادبمظطؿوحاتفم.مإغفممرؤؼةمتشاؤعقةمزبؾورةممبرشؾةمعؾقةميفماظعقشماظؽرؼمموم

                                                                                                                                   
(،موػومذكصقةمربؾوبةمظدىمذؾابماىزائر،مFIS:مأحدمزسؿاءماىؾفةماإلدالعقةمظإلغؼاذم)مسؾيمبؾقاجم-6

م.خبطؾهماظالذسةماٌـؿؼدةمظلؾطةممبلفدماظلـة،مبؾابماظوادي
ماظـوعمتؾتمػذهمايم-7 يفماظؼـاتنيماظعربقةمواظػرغلقة،مم7991-7992صةمإديماظلـةمحصصمأخرىمعنمػذا

وضدمطانمؼـشطفامربؿدمسؾىمسالظومإديمأنمأجربمسؾىماهلفرةمإديمصرغلا،ميفمغػسماظػرتةموضؿنمغػسماٌـقىم
 .مF Mأغشؽتمإذاسيتماظؾففةمواٌؿقفةمسؾىمعوجاتم
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ؼؿقدثونمسنمطلمذيءميفمايقاة،مسنماظعؿل،مسنمأوضاتماظػراغ،مسنماظػؿقات،م
ميفم ماألدد محصة مأخذت ماظيت مو مدائدة مطاغت ماظيت ماظظروف مسن ماٌدؼـة، سن

،ميفمذفرمأوت،مإغهمصصلماظصقف،م7991طالعفم.ميفمبداؼةمحدؼـفم،مغعؾممأغـاميفم
عاماظعؿلممماظواحدمراهمسقانم"،مcrispéممعزؼر،"مساايقاةمصعؾة،ماظـاسمعؿعؾونم

مإذن.
ؼؾيمذظكمحدؼثمعطولمسنماظعطؾةمومأوضاتماظػراغ.مػذاماٌوضوعمؼلؿقوذمسؾىم
ماظلؿر،ميفماًرجاتم مو ميفماظلفر ماظػراغ، م ماظعؿلمٌلء معا اٌوضوساتماألخرى.

ماظػؿقات م"وععاطلة ،profiterمم"،م مشاظي، مذيء مطل  il n’y a pas de"اظقوم

moyensماــقـدغــانماظــومطــ"مظن،مـودمماألعـعـك،مظومؼـممذظـنمرشـؽـظ"مstableم
tu peux créer ton petit monde". 

صارمطلمذظكمعلؿققالماظقوم،ماظظروفماياظقةمالمتلؿحمبذظك.مػذهماظظروفم
ماظعؿل ماغعدام ماظؾطاظة، ماٌعاغاة، مغػسماظوضت ميف مػوممػي مو مطاعل مغفار "اظواحد

سقانموظؾقـامعاذيماسؾادمواحدمعاممle moralذوؼاممpériodeنيمأحـامساؼش…واضف"
م مواظو مؼدؼر معا ممle couvre-feuؼؾوجي  une mentalité, le taux de خؾق

natalitéرؾعمموم le taux de mortalité رؾعموسالشمparce que راحمذاغامأحـامم
ضؿصادؼة،مصفاذمظؾالد"مإغهماظوضعماألعين،موظؽنمأؼضامماألوضاعماالجؿؿاسقةموماال

مضؾؾتماظؼقممؼؼوظون.
ماظذيمم ماٌال م مظؾروحي( ماٌؼابل م"اٌادة")اٌادي م ماظلؾطة ماٌال ماٌال، مزعن إغه

مؼعطيمماظؾشرمماىاهمومجيؾبمإظقفمماالحرتاممحؿىمومظومملمؼؽوغوامأػالمظذظك.
مٌلقد"م م"ذقخ ماٌعؾم مصورة م مصقه مؼعرضون ماظذي مذظك مظالغؿؾاه مالصت عؼطع

ماظ ماظشفادات ممبؼابلموأصقاب معـفم(، ماألرؾاء محؿى م) ماظعؿل مسن عارؾون
م"اظؾزغادي"مصاحبماٌالماظوصريماظذيمشاظؾامعامؼؽونمضدمصشلميفماٌدردة.

طؿامؼؼولمربؿدماظذيمؼؾدومربورماجملؿوسةموماحملاورمم-ػذاماظؼؾبميفماظؼقمم
مصقفا ماظـاس"م-اظرئقلي مجيعل ماغؿاعممindifférent pocriteاظذي مػطقك تعؾؿـا
م"اظؾفػة"…ارقينمأخطيمرادي"أخطقينمخ

ماظعاصؿقني،م مشري ماٌدؼـة، مخارج معن ماظـازحون م مإغفم م؟ مػذا مطل مأؼن عن
ماٌدغقةم مععـى مجيفؾون ماظذؼن مػم ماٌدن، مسبو ماظؼرى معن ماظـازحون اظرؼػقون

مذروًر مظؾؿدؼـة مإن مصؾؿدؼـة"ماواٌدؼـة، مغلؽن مباش م…"ذروط مالمم ماظذؼن ػؤالء
ماٌدؼـة،ماٌعاؼري مغػلهمؼغينمغغممعلؽودمحيرتعونمضواسد ماٌرء "ايرعة"،مومجيد
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ماظزحفماظرؼػيمجابم م" ماالغؿؼاداتماظالذسة ماٌؿاسبمو ماظيتمجؾؾتمظه باظعؾارة
،مالحظمطقفمتؿقولممبـادؾةم8شاذي"،مطقفمصارتمماظعاصؿةمؼامظؾروعم"دذرة"م

مسقدماألضقىم.
ميفمم متؾدا ماىزائر؟مدزاؼر مNotre DameتروحممSaint Eugèneثمماىزائر،معا

خطقـاماغؿاعماظؼورمالبقارمهؾطمبؾؽورمماظلؽاالة،مهؾطمهلـامحقدرةمجوزمظؾوزرؼعة
طاغتمايراشمعاذيمدزاؼرمغروحمظؾقراشمسبسمروحيميفمبوصارؼك".اظغرؼبميفم
األعرمأنمهدؼدػممذظكميدودماظعاصؿةمؼؿواصقمومهدؼدمربؿدمبدويماظذيمأوردغام

مغصهميفمعؼدعةماٌؼال.
مشري،مدؽاغفامػمماظؼارـونميفمػذهماألحقاءم"أحـامأوالدمػذهمػيماىزائر،مال

مدزاؼرماغؿاعماظصحمعامسـدغاشماظؾفػةمضـاسةمسـدغا".
مايرعةم مضواسد مؼعرصون مايضري، ماظعقش مأمناط مؼؿؼـون محضرؼون، إغفم
ميفم ماظـاس مدؾوطات متدػور معن مؼؿأدػون مإغفم مذرػني، مظقلوا مإغفم وايشؿة،

هدثمأذقاءم"ماظعفبماظعفب"،ومؼؾيمذظكم اظشوارعموماياصالتموماظشوارئ،
حدؼثمطؾهمدكرؼةمومتفؽممسنممذظكماظرجلماظذيمميشيمدونمأنمؼـؿؾهمألوالدهم

موزوجؿهم"ماررمميشيمبرك".
مظوثتمم مصؼد مملمتلؾم، ماحملرودة م ما"ٌوظودؼة" م مو ماظؼدم، مطرة ماظرؼاضة حؿى

نيمـظلوؼدؼورذقت،مضؾلمػذامطاغتمطرةماظؼدممرؼاضؿفمماٌػضؾة.مطاغوامؼعؿؾونمطا
ماظؽؾػاتم مدخؾوصقفا م" مذيء مطل ماٌال مأصلد مصؼد ماآلن مأعا مدوؼدي"، "اًدعة

".ممومإذمػممؼعربونمسنممتلؽفمممبػرؼؼفمماحملؾوب،م…el boulitik…يلابات
مغػسمم معن مدؾم ماظذي ماظعاصؿة ماهاد مبػرؼق معؼارغؿه معن مميـعفم ممل مذظك مأن إال

"،مsans pitié el footؾقةم"سببمـعـ.مزؾتمطرةماظؼدمماظرؼاضةماألطـرمذماٌؿاسب
مإنماٌؾارؼاتماظيتموريمبنيماظػرؼؼنيمتـريمريادامطؾريامحؿىموظو"عامداروامواظو".

                                                                                                                                   
 ادؿـؽارػممظرتؼقفماظعاصؿة.ماظدذرةم:مضرؼةميفماىؾلمومبادؿعؿالمػذهماظعؾارةمؼعربماظشؾانمسنم-8
إغهمىدؼرمباالػؿؿاممأنمغالحظمطقفمطانمؼـظرمذؾابماألحقاءماظشعؾقةمإديمحقدرةم،مػذاماييماظلؽينمم-9

ماظػرغلقونم مؼؼطـه ماظقوممحيماألثرؼاء،موGwer] م[اظواضعممبرتػعاتماىزائر،مطانميفماٌاضيمحقا مصار  و

Latchichiوأبـاءماظشكصقاتمباىزائر.م 
وظودؼةماىزائر،مواهادماظشؾقؾةماٌلؾؿةماظعاصؿقة،مػؿامأطربماظـواديماٌشفورةمواحملؾوبةمباظعاصؿة.معمم-10

ميفماظـؿاغـقات،م ماالدؿعؿار(. مصرتة مأثـاء متاغػسماظػرقماظػرغلقة م) ماظـواديماٌلؾؿة وطاغتماٌوظودؼةمعنمأضدم
ةمهتمظواءمدوغارراكمأطربماظشرؼؽاتمتؾـتماظشرؼؽاتماالضؿصادؼةماظـواديماظرؼاضقةمحقثماغضوتماٌوظودؼ

 اظؾرتوظقة،موعنمػـامزفرتمحلبماظشؾانماظرذوةمواٌشاطل.
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إذنمبعدمأنمضاعمطلمذيء،ملمؼؾقمإالماظربابولم)اهلوائقةماٌؼعرة(،مػذهماظـاصذةم
ماظراشدة،" مايقاة محؾم م ماًارج، مسؾى تشوفممseul loisir…ailleursم "سقشة

وماٌلؾلالتماظعربقةم عم،مظؽنمػذهماظؿؾػزةماظيتممتطرغامبوابلمعنماألصالمغمصالم".
مبزافم مطاؼن م" معشاطل مخؾؼتمظـا ماظربازؼؾقة، مو مطاؼنممles jeunesواألعرؼؽقة و

"،مالمغلؿطقعمأنمغشاػدمطلمذيءمععماظعائؾة،مػـاكماظؽـريمعنمles tabousبزافم
مل.اظطابوػاتموماظشؾانمؼشعرونمباظضقمموماظؽؾتماظؼات

ماظـلاء،مخاصةمعـفنماظعازباتماظؾواتيمهؾؿنم" مطلمػذه طؿاممde devenirو
معصرمتشوفم…elle rêve trop…ػذوك ماغؿاع  Dallas, les feux de ……صؾم

l’amourتعرفمواشمضاظيمواحدمسؾىمحلبمعامراغيمغشوفمأغامطاؼنمبزافمأغلام
متزؼدمجق مو ماغؿاعمهلقه بمسؼؾقةمسـدغامهبمتؾؾسمذغولمهلقهمتؼطقعةمهػقػة

ماغؿاعمهلقه".
إغفممؼلؿـؽرونمطلمتؾكماٌظاػرمومؼعربونمسنمخوصفممعنماظؿغرؼبماظذيمؼطالم
اٌرأةماىزائرؼة،مػذهماٌرأةماظيتمؼؼوظونمإغفامتؾعبمدورامػاعاميفماجملؿؿع،معـلم

م ماٌرأة ماظغائؾة-عوضوع ماياضرة محدؼثمم-تؾك ميف ماظورود ماظؽـري ماٌوضوع ػو
محقاتك"،« tsauver » "تؽونمسـدكماعرأةمصقؾةقتمومراسقؿهماظشؾان،ماٌرأةمربةماظؾ

معـاظقةمظؾؿرأةم مذؾابـا،مصورة ماظيتمؼعرضفا ماٌرأة متؾكمػيمصورة معػارضة مو عؾفؿة
اظيتمؼرؼدوغفامعؿعؾؿةمومعؿؼدعةمدونمأنمتػؼدمروحفامبؿؼؾقدماٌرأةماظغربقةماظغرؼؾةم

"أغامعامسـدؼشمايالمىمؼؼولمعصطػ"سـدغامتؼاظقدغامسؼؾقؿـا"مسـامومسنمتؼاظقدغام
م.ضاظيمباشمتوظؾيمتعاغدماظؼورؼةمنقبمضورؼة"

ماظيتم ماٌوضوسات مجل ميف متؼرؼؾا م مو مطؾه ماظشؾاب مػؤالء مخطاب مأن غالحظ
وماىزائرم)اظورن(مومهلقهمصرغلا،مم،"دزاؼر":مػـائّيمتـاوظوػا،معؾينموصقمبـاءمثـا
مظوروبمصؾؿرؼؽان" م "يف مالخر" مو م"احـا ماو مشري ماألجاغبمو ظعاصؿقنيموأخريامو

)اظقوم(ميفمذعورمؼؽؿـػهمايـنيمإديمزعانمودي،م"مدوقمدرطةمدوطة"ممبؽريم)اٌاضي(
وايرعة،مذعورممزعانمبابماظواديماظشوارئموماظؾـاتموماظشؿسم،مزعانمايوعة

باظـدممألنماظعقشمزبؿؾفمسؿامػوميفمبؾدانمبرة،مسقشمعرشوبموممـوعميفمغػسم

                                                                                                                                   
ايوعة،ممبعـىمايي،موؼعينمأؼضاماظروحماىؿاسقةمظلؽانمػذامايي،موتعارصفممواحرتاعفمماٌؿؾادل،م -11

 صفممؼؼدرونمضقمماألخالقمومايرعة.
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معرادفمظالدؿالبمو مظؾرجوعمماظوضتمألغه مطقفماظلؾقل ماهلوؼة. ماظـػسمو ضقاع
م"دزاؼرمػيمدزاؼرماغؿاعماظصح؟"ألؼاممزعانمحقثمطاغتم

ومظؽنمطقفمؼعربونمسنمػذامايـنيمومػذاماظضققماٌشوبمبأعلمضويميفمشدم
مأحلنمومأدعدمجيدمصقهمطلمواحدمعـامعؽاغهم؟مبعؾارةمأخرىمطقفمؼؿؽؾؿونم؟

 وتكلمون ؟

ماظشؾ مظغة مسن ماظؽـري مضقل مبصػةمظؼد ماظعاصؿة موذؾاب مساعة، ماىزائري اب
ماىزائرؼنيم"اظؾغةماىزائرؼة"م مظغة ماظذؼنمؼرشؾونميفمجعؾفا خاصة،مطـريونمػم

مطؿامؼؼوظونم.
ماظؾغةمضؾلمأنمسباولم مػذه ماٌؼالمأنمغردممحدود متؾؼىمعنمػذا سباولميفمعا
وصػفا.مألنمذظكمؼؿطؾبمعـامأنمنقبمسنمذبؿوسةمعنماألدؽؾةمتؿطؾبمهؾقالم

ماظؾغويمأ مبفا مضام ماظيت متؾك متشؾه مرباوظة ميف ماظشؾاب مػؤالء مظؾغة ماغؿظاعا طـر
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماألعرؼؽيموظقاممالبوفمععمظغةماظشؾانماظلودميفمعدؼـةمغقومؼورك

بعدمإصغائـامظؿلفقالتمايدؼثماظذيمجرىمبنيمربؿدموأصدضائه،مػذامومضدم
 Sans »ادؿعـامضؾلمذظكمباظرجوعمعنمجدؼدمإديماظؿلفقلماظذيمطـامأجرؼـاهميصة

pitié م مم بعضماٌطربنيماىزائرؼنيمأعـالمريقدو،موأشاغيمم7990أصرؼلمم72ظقوم
KG2.م،مباسزؼز،مسؾدماجملقدمعلؽود...(م

ماظشؾابماظعاصؿيمتؿؽونمعنم مظغة مؼػضيمأن مأوظقا مأنمغػرتضماصرتاضا ميؽــا
ثالثمرؾؼاتمتذطرغاميفمبـقؿفامبػضاءماظعاصؿةماظعؿراغيمماظذيمسرضـاهميفمبداؼةم

مػذاماٌؼال.م
اظؾغةمحقثمتؿؿقورمحوهلاماظطؾؼاتماألخرىمماظطؾؼةماألوديم:ماظيتممتـلمغواة

متلؿقؿف ميف مرشؾـا مظؼد ماظعاصؿقة، ماظؾغة مغلؿقفا مأن مميؽن ماظيت اظؾففةمماوػي
مجدؼدة،م مساصؿقة مػـاكمصعالمهلفة مطان مغعرفمإن مال موظؽــا ماظؼدمية اظعاصؿقة

م مهلفةمآظذظك ماىزائر، معدؼـة مهلفة مباسؿؾارػا ماظعاصؿقة معصطؾح مادؿكدام ثرغا
ماظعاصؿة مواٌعفؿقةمدؽان ماظصوتقة مخصائصفا معن ماظعدؼد ميف مدبؿؾف موػي ،

                                                                                                                                   
12

- Labov, William : le parler ordinaire, la langue dans les ghettos noirs des Etats-Unis.- Paris 

Editions de Minuit, 1978. 
صرضةمذابةمعنماٌغـقني،ماذؿفروامم KG2    ريقدو:معغينمساصؿيمععروفمبأدؾوبهماظشؾاغيماظعاصؿي، -13

 آغذاكمبأشـقة)محشقشةمراظؾةمععقشة(ممبعـىمغؾؿةمتؾقثمسنمرشدماظعقش.
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مأحقاغا،مععـ ماظورن.مىواظرتطقؾقة مادؿعـامماظؾففاتماألخرىمظؾفزائر واظواضعمأغـا
ممبعرصؿـامهلذهماظؾغةمألغـاموظدغامباظعاصؿة.

موتصوؼري،مم مخاصموعؿؿقز، ممبعفم مأدادقة، مبصػة متؿؿقز، ماظطؾؼة مػذه إن
اظذيمؼعقشونمصقه،مومطذظكمبعؾاراتمعؿوارثةمجقالممؼلؿؾفؿهماٌؿؽؾؿونمعنماحملقط

متؾكم ماظوادي مباب معوح م مخؾدػا معضكؿة مو معػكؿة مغربة ميف متـطق مجقل، سن
اظشكصقةماٌشفورة.ماحؿوىمحدؼثماظشؾابماظعدؼدمعنمػذهماظؽؾؿاتمواظعؾارات،م

مغذطرمبعضفامعـؾؿاماظؿؼطـاػاميفماظؿلفقلم:
م*"بوضالق"مأيماظؼؾق،م
مؿالماظطائشة،*"اظطواؼش"مأيماألسم
م*"طحمطقه"أيمػقامػاتماٌال،م
م*"اظؼرغقط"مغوعمعنماظلؿكمؼؼالمسنماظرجلماظشرؼر،م
م*"اٌؼـني"مرريمصغريمؼؼالمسنماظػؿىماظودقم،م
م*اىاؼح"مأيماٌغػل،مم

*"ؼاماًو"مرمبامؼامصاحيب،تعربمسنماظعالضاتماظودؼةماظيتمتربطماألصقابموم
مظه،تلؿعؿلمأؼضامٌـاداةماظشكصماحرتاعام

م*"سػلةماسػادي"مأيمحقؾةمعنمايقل،م
م*"ميرق"مأيماطؿشفماظؾعؾة،م
م*"مضاضؿؾي"مأيمملمأسدمأرقق،مأذعرمباظضقق.مم

م ندمبعضماظعؾاراتماظعاصؿقةماٌؿؿقزة،ممبـطقمخاصمهلويممعػكممعـالمذظك
"تؼعدميفماًري"موػيمسؾارةمتعربمسنماالحرتام،مغدسومصقفاماظشكصمإديماىؾوس،م

ممبعـىمإذامملمحيرتممغػلهمظنمحيرتعهماآلخرون.  ؼؼقؿشمروح"م"إذامعاطذظك
ماظزبونم ماحرتام محول مغؼاش ميف ماظشؾان مػؤالء مطان مسـدعا مايدؼث، أثـاء
وؼلؿاءونمعنماغؼالبماظؼقم،مؼرويمهلممربؿدمغؽؿةمخبصوصمدقاراتماظطاطليموم
ماظشؾانماظعاصؿقني، مػؤالء مظغة ممتـلمبوضوح مػي،مألغفا مطؿا مدـؼدعفا ممدائؼقفا.
مضدم ماظؾففةماظعاصؿقة،صإغفا مأمسقـاه مأحلنممتـقلماًصائصماألدادقةمٌا تصور

.م"مسبؽقؾؽمماغؿاعماظطاطلقورم،أرطؾـامأغامأومصاحيبمبرزتمبؼوةميفمػذهماٌؼطوسة
ماهلل مادؿغػر مأجون مواحد مأرطب مم…صؾاح مأجون مواحد مم…أرطب م…أرطؾـا

م مػو مأرطبمخاعجماظطـوبقلماغؿاسومخاذبةمحشاكمم déjàاظطاطلقور )ؼعزكماهلل(
واحدمعضروبمعنموتشومحيؽقومسؾىماظلرطاجيمسؾىمباظكمؼاماًومػؽذاؼاماظلـنيم
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أغامتؼؾؼتمم…ػؽذاؼامعوذممومأغاؼامطؿقةماظؾارحمعؾققةمدفرغاميفمػذؼكمدارماظعاظقةم
مbienذعرهمممparfumé داؼرماظرحيةممpropreأحؾطمأرطبمجونمم…ايقمتؼؾؼتم

مmadama مضاظيمداؼرماظرحيةمذغولم…طلقورمأحؾطمواشمضاظيماظطامstyleحطةم
م."ضؾتمظومآلال

تعؿربمػذهماٌؼطوسةممنوذجامحقاممظؾغةماظشؾابماظعاصؿيمظؽوغفامهؿويمسؾىم
ؼاخلمزبؿؾفماظطؾؼاتماظيتمتؽوغفامصاظؽؾؿاتماًاصةمباظؾففةماظعاصؿقةماٌذطورةم"

ممحريفمتـطقمػذهماألخريةممبإدشامأيمجباغيب،م"وتشو"م"أيمؼامأخي،م"أحداؼا"
ماٌوجودتانميفماظؽؾؿةماألصؾقةم)وجفه(م ماظشنيمتـوسامهلفيمظؾفقممواهلاء مو اظؿاء

متشقـا،م ظؾؿؼؾالتمعنماٌأطوالتم"طؿقة"ممؿك،ـؾـيمسـأيمصمك"ـاظـ"سؾىمبظقصريا
مأيمأغاضة.مم"محطة"و

مطلم مبني ماٌشرتطان ماظـقوي ماظـظام مو ماٌعفؿي ماٌنت مميـؾفا ماظـاغقة اظطؾؼة
مماظؾففاتماظعربقة، ماظـواة ماظؾـقة ماظواضع، ميف ماظيتمتشؽل، مػي ظؽلممMatriceو

مأنم مو مأداده ميف مربرتم ماظؼقادي ماىؿؾة مغظام مأن محقث معن ماظعربقة اظؾففات
ماظعدؼدمعنماظؽؾؿاتمعؿشابفة.

ػذامعنمجفةمومعنمجفةمأخرى،مطـامضدماصرتضـامزفورمبصؿاتمتأثريماٌدردةم
ماظيتماتلعت ماٌؽؿوبة( م)اظؾغة ماظػصقى ماظؾغة محرطةممأو متؼدم معع متعؾقؿفا رضعة

،مسؾىمظغةمػؤالءماظشؾاب،مإالمأغهمؼؾدو،معنمخاللمتلفقؾـامأنمػذاماظؿؿدرسم
"تؾعبماٌرأةمدوراماٌلؿويم)اظؾغةماظػصقي(مملمؼظفرمبصػةمبارزة،مبادؿــاءمسؾارةم

اظيتمسؾىماظرشممعنمبـائفاماظصققحمممتـلميفمرأؼـامصورةمعنمماجملؿؿع"معفؿاميف
اظؼويمظودائلماإلسالمماظرمسقةموماظؼـواتماإلسالعقةماٌلؿوحمبفاممسؾىممصورماظؿأثري

مظغةماظعاعةمعنماظـاسمصؿامباظكمباظشؾاب.م
ماظؾغةم متأثري مصقؿفؾى ماظشؾان مػؤالء مطالم معن مدفؾـاه معا مخيص مصقؿا أعا
ماظػرغلقةم م)اظؾغة ميفماٌدردة ماظـاعـة مدن معـذ ماظيتمتعؾؿوػا موػيماظؾغة اظػرغلقة،

م ماظلـةماظرابعةمعنماظؿعؾقمماألدادي(مواظيتمؼلؿؿعونمإظقفامعـذمتدرسمابؿداء عنم

                                                                                                                                   
مباظؾغةماظعربقةمماظيتمتعؾممسبنمغػرتضميفمػذاماإلم-14 رارمأنماظشؾابمشريماٌؿؼدمميفماظلنمػمماألطـرمتأثرا

مظألرػالم مواظـصقة ماٌؾؽاتماظلردؼة مهؾقل محول مأرروحؿفا مشطاسميف مذرؼػة ماألدؿاذة مأن مرشم باٌدردة،
ظغةماٌعؾؿة،ماىزائرؼني،مأثؾؿتمأنماألرػالمؼطورونموسقامحادامظؾػرقمبنيمظغؿفمموظغةماٌدردة،مظغةماظؾقتموم

 وماٌؤدلةموماظؿؾػزة...
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صغرػممومػممؼعقشونمميفمبقؽةمعزدوجةماظؾغات،إنمملمغؼلمثالثقةماظؾغاتمومظومملم
مغعـرمسؾىمسؾاراتمبربرؼةماألصلميفماظؽالمماظذيمدفؾـاه.

متربزم محقث م ماظػرغلقة ماظؾغة مبإدراج م ماظشؾاب مظغة ميف ماظـاظـة ماظطؾؼة تؿؿـل
ؿوسةمعنمزواػرماالحؿؽاكماٌعروصةممباسؿؾارػامسالعاتمالدرتاتقفقاتمزبؿؾػةمذب

مظؿواصلماٌؿؽؾؿنيماٌزدوجيمأوماٌؿعدديماظؾغات.
ميفم مطؾؿاتمجدؼدة ماٌؿؽؾم مإدراج ميف مؼؿفؾى ماالضرتاضماظذي ميف متؿؿـل أوالػا

مملمؼغريػامظؿؿؿاذىمععمغظاممظغؿه.موععفممظغؿهمدواءمأشريػامأ
ؾؿاتمعؼرتضةميفمظغةماظشؾاب،متلؿعؿلمادؿعؿاالتمخاصةمالمشاظؾامعامندمط

مسـدعام موأصقابه ميفمحدؼثمربؿد موجدغاه مذظك،عا مسؾى م.اظدظقل مػم مإال ؼػفؿفا
ومطـامضدمحؾؾـامػاتنيماظؽؾؿؿنيميفممentikوممnormalغلؿعفممؼؿؾػظونمبؽؾؿؿنيمػؿام

معؼالمآخر.م
ماظؾغوؼي ماظؿـاضل مو مظؾؿزج ماٌكؿؾػة ماظصور متؾك ميف مشينمم-إن ماظؿلفقل و

تربزمعظاػرماظؿالضيموماالحؿؽاكمبنيماظطؾؼاتماظعربقةموماظػرغلقةمم-باألعـؾةمسـفا
 اظيتمتؽونمظغةماظشؾابماظعاصؿيماظذيممتـلمذبؿوسةمربؿدمومأصقابهمسقـةمعـه.
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