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عبد امللك مرتــاض* م

ؼؾدومأنؼنمػذهماحملاوظةماظعملزملزملؿملؼنة،ماألوزنمعنمجؽمللؾملا،مضنمتارؼخماألدبماظعملزملزمليؼنم
ضن ماىزائر ،مػي ماظعملزملؼنة ماظوحؿملدة ماظيت مغزملادصؾملا متؿؽملاول معوضوساً مدؿملادؿملؼناً مؼعملاومم
االدؿضملؼملار ماظظملرغليؼن مضن ماىزائر ،موؼظملسملح مغظملاضه موسؾـه؛ مصعملد متؽملاول مػذا ماظؽملؼنصؼنم
ؼندماظلضملؿملدماظزؼناػريؼنمعوضوعماٌلاواة،مأومضلمسػملىماألصح:م
اظعملزملزمليؼنماظذيمطؿؾهمربؼمل ؼن
اغضملدامماٌلاواة،مبنيماىزائرؼؼننيمواظظملرغلؿملؼننيمضنماىزائر .م
م وسػملىمأغؼنؽملامغرؼدمأنمغؿقػملّل،مدػملَظملاً،معنمإرالقماٌزملشملػملحماظظملؽملؼنيؼنماىاريمضنماظؽملؼنعملدم
اظضملربيؼن موػوم«اظعملزملؼنة»مسػملىمػذهماحملاوظةماظعملزملزملؿملؼنةماظيتمظعملؿملطنتمإسفاباًمذدؼداًمظدىم
اٌـعملّظملنيماىزائرؼؼننيمحنيمزؾملرتمضنمجرؼدةم«اىزائر»مضنمؼومماالؽنثؽملنيمساذرمشرملتمم
ساممصنلةؾنموسرملرؼنموتلضملؼملائةموأظف 1مذظكمبأنؼنمػذاماظؽملؼنصؼنمعنماظوجؾملةماظظملؽملؼنؿملؼنةمالم
ؼؽملؾطمليمظهمأنمؼرضَىمإزنمعلؿوىماظغملؿابةماظعملزملزملؿملؼنةمبغمللؼنمعامذنؼمللماظػملّظملظمعنمعضملؽملىم؛م
شريمأنؼنماظغملاتبمادؿشملاعمأنمؼلرد،مصضملالً،مأحداثمذكزملؿملؼنؿنيمطاغؿامتؾدظنوانمأوؼنلطنم
األعرمسػملىموصاقمواتؼنظملاق،موخزملوصاًمسػملىمعلاواةمتاعؼنةمبؿملؽملؾملؼملامضنمايؿملاةماظلؼنؿملادؿملؼنة؛م
إزن مأن متغملرملؼنظملت مايعملؿملعملة ماظعملاصؼملة ،مصأصسملت مإزن معوت مإحدى ماظرملؼنكزملؿملؼنؿني مطؼملطنداًم
طنماظؿؼملؿملؿملزماظضملؽملزملريؼنمبنيماظرملؼنابؼننيماظزملؼندؼعملنيم:م
وحزغاً؛موػيماظرملؼنكزملؿملؼنةماظورؽملؿملؼنةمجرؼناء ؼن
اىزائريؼن،مواظظملرغليؼن .م
*مجاعضملةموػران .م
-1مغظنرملرمػذاماظؽملؼنصؼنمضنماىرؼدةماٌذطورةمضنماألسػملىمضنماظزملؼنظملقؿنيماألوزنمواظـاغؿملة .م
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وظعملدمدنلؼندماإلسفابطنماظذيمظعملؽنؿملطنؿعنهمػذهماحملاوظةماظعملزملزملؿملؼنةماظيتمطؿؾؾملاماظزؼناػريؼنم
ضن مأوداط ماٌـعملّظملني ماىزائرؼؼنني مرصعندظن مسؾد مايؼملؿملد مبن مبادؼس مجائزةً ،ممل مذندؿندم
عؾػملطملظنؾملا ماٌاظيؼن،مأليؼنمذاسرمؼؿظملوؼنقمضن مرثاءمذكزملؿملؼنة مرذؿملدماظيتمعاتت مطؼملطنداًمجرؼناءطنم
اغضملدامماٌلاواةمبنيماىزائرؼؼننيمواظظملرغلؿملؼنني.موضدمأسػملنمابنمبادؼسمذظكمضنمجرؼدةم
«اٌؽملؿعملد» ماظيت مطان مؼظنزملدرػا ممبدؼؽملة مضلؽملشملؿملؽملة .مشري مأنؼن م«اٌؽملؿعملد» ماظؾادؼلؿملؼنة ماظيتم
غرملرت مإسالن ماىائزة 2مسظنشملّػملت مبضملد مغرملرػا مإسالنطن متأدؿملس ماىائزة؛ مطؼملا مسظنشملخملػملتم
اىرؼدةماظيتمغرملرتماحملاوظةماظعملزملزملؿملؼنة،موػيمجرؼدةم«اىزائر»ماظزؼناػرؼؼنة.مودنبم
أن مؼغملون ماٌرء معن ماظلذاجة ممبغملان معغملني مظغملي مؼعملؿؽملع مبأنؼن متضملشملؿملل ماىرؼدتنيم
اظورؽملؿملؼنؿنيماالؽنثؽملؿنيمطانمذبرؼندمعزملادصةمسارضة؛مبلمإغؼنؽملامغرىمأنؼنمسني ماالؽندؿضملؼملارم
اظظملرغليؼنمطاغتمالمتؽملام؛موضدماشؿازماظظملرغلؿملؼنونماشؿؿملازاًمذدؼداًمعنماظرملؼنضملارماظورينؼنم
اٌعملاوِمماظذيمأسػملؽملؿعنهمجرؼدةم«اىزائر»،موػو:م«اىزائرمظػملفزائرؼؼنني؛مباإلضاصةمإزنم
اظضملؾارة ماظيت مطؿؾت مسػملى مأسػملى مصدرػا ،موػي :م«أدِّلت م«اىزائرظن» مإلسالءم
اىزائرؼؼنني» 3.م
وضدمذطرماظزؼناػريؼنمضنماصؿؿاحؿملؼنةماظضملددماظـاغي،موؼؾدومأغؼنهمػوماظضملددماألخريمعنم
ػذهماىرؼدة،4مأنؼنمػذاماظضملددماظذيمغرملرتمصؿملهماحملاوظةماظعملزملزملؿملؼنةمملمؼزملدرمضنم
أواغه؛م«ألنؼنماظزملؼندؼقماظذيمجضملػملْؽملاماالؽنعؿؿملازمبامسهمأردلمضؾلمؼوممصدورِماىرؼدةؽنم
بـالثةمأؼؼناممبرضؿملؼنةًمإزنماٌشملؾضملةماىزائرؼؼنةماظيتمتظنشملؾعمبؾملامؼعملولمهلام:مضؽنظمليمسنمرؾعم
«اىزائر»؛مصؼملامأغامبسملاعنمصؿملؾملام(…) م؛موأردلمأؼسملاًموصعنلطنماظرؼنخزملةمإزنموطؿمللم
ايقؼنماظضملامؼنموعضملهمبراءةمعنماظسملؼنؼملان» 5.م
إغؼنامملمغأتؽنمبؾملذاماظؽملؼنصؼنمحملؼملؼندمدضملؿملدماظزؼناػريؼنمعنمأجلمايدؼثمسنمجرؼدةم
«اىزائر»ماظيتمطؽملؼنامهدؼنثؽملامسؽملؾملامضنماظظملزمللماٌؿؼملقؼنضمظدورماظزملؼنقاصةماظورؽملؿملؼنةمضنم
ععملاوعة ماالؽندؿضملؼملار ماظظملرغليؼن م؛ موظغملؽملؼنا مأردغا مبه مإزن ماظؿؼنؽملؾؿمله مإزن مأنؼن مصاحب ماعؿؿملازم
اىرؼدة ماظذي مطان ماظزؼناػريؼن ماتؼنكذه مظه مرِدعنءاً ،متربؼنأ معن ماظضملدد ماظـاغي معن مجرؼدةم
«اىزائر»،مظدىماظلؼنػملشملاتماظعملسملائؿملؼنةماالؽندؿضملؼملارؼؼنة،محنيمسػملؽنمطن مأنؼنماظزؼناػريؼنمدؿملؽملرملرم
بؾملا مرباوظؿه ماظعملزملزملؿملؼنة ماياعؿملة مبضملؽملوان م :م«اٌلاواة -مصراغلوا مواظرؼنذؿملد» مضنم
-2ممػيمأوؼنلمجائزةمأدبؿملؼنةمورؽملؿملؼنةمترصدمظػملرملؼنضملراءماىزائرؼؼننيمسػملىمسؾملدماالؽندؿضملؼملارماظظملرغليؼن.م م
-3متراجعمجرؼدةماىزائر،مع،1.مضنم22مأوتم.2214م(اظزملؼنظملقةماألوزن) .م
-4ممؼؾدومأغؼنهمملمؼزملدرمعؽملؾملامإالّمسددان،مواظضملددماظـاظثمعرملغملوكمضنمصدوره .م
-5مم.س .م
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اظزملؼنظملقؿنيماألوزنمواظـاغؿملةمعنماىرؼدةماظورؽملؿملؼنةماىرؼؽة.موشاظؾاًمعامؼغملونماظزؼناػريؼنم
غظمللظنهمحدؼنثهمسنمغصؼنماحملاوظةماظعملزملزملؿملؼنة،مسظنفعنؾاًممبامطؿب.موػيمدريةمطـرياًمعام
ؼظملضملػملؾملاماظغملاتؾون ،مصؿملؿقدؼنثونمسنماظؽملؼنزملوصماظيتمطؿؾوػامألصدضائؾملمموأحؾائؾملممضؾلم
غرملرػا .م
وبؾضملضمذظكمؼؿؾؿملؼننمأنؼنماٌعملاوعةماألدبؿملؼنةمأظظملتعنمردؼنماظظملضمللماظلؼنؿملؼنئمظدىماظلؼنػملشملاتم
اظعملسملائؿملؼنةماالؽندؿضملؼملارؼؼنةمضنماىزائرمضؾلمأنمؼظنؽملرملرماظؽملؼنصؼنماٌعملاومظنمغظمللظنه؛موإالّمصؾمطنمغظمللؼنرم
ػذا ماظؿؼنؽملغملّر ماٌظملاجئ معن مصاحب ماعؿؿملاز ماىرؼدة ،مودون مأن مؼؿغملػملّف ماالؽنتؼنزملالطنم
باظزؼناػريؼنمصؿملكربطنهمبعملرارهماظذيمتؽملزملؿنلمصؿملهمعنماٌلؤوظؿملؼنةم؟موعامذامسلىمأنمؼغملونمضدم
غظنرملر مضن مػذا ماظضملدد ماظـاغي معن م«اىزائر» ،مشري ماحملاوظة ماظعملزملزملؿملؼنة م«اٌلاواة:م
صراغلوامواظرؼنذؿملد»،معنمعوادؿنمأدبؿملؼنةؾنمععملاوِعةمظالدؿضملؼملارماظظملرغليؼن،موعرملؾملؼنرةمبضملؽملزملرؼؼنؿهم
وغؽنظملاضهموطذبهمسػملىماظؽملؼناسمبرملأنماٌلاواةمواظضملداظةموايرؼنؼؼنةماظيتمطانمربؼملؼندماهلاديم
اظلؼنؽملوديؼنمؼراػامعؾادئمثالثةًم«المعلؼملؼنىمهلا»6مضنماىزائرم؟م م
بؿملدمأغؼنؽملامضؾلمأنمغضملؼملدمإزنمهػملؿمللمبضملضماظظملعملراتمعنمأوؼنلمغصؼنمضزملزمليؼنمعظنعملاوِمٍ،م
ضنمتارؼخماألدبما ىزائريؼنمايدؼثمسػملىموجهماإلرالق،مغودؼنمأنمغضملودمإزنماظؿؼنوضّفم
برمليءمعنماظؿظملزملؿمللمظدىماآلثارماظشملّؿملؼنؾةماظيتمأحدثؾملامغرملرمػذهماظعملزملؼنةمضنماألوداطم
ؼن
اظـعملاصؿملؼنةمواظورؽملؿملؼنةماىزائرؼؼنة.موعنمذظكمعلارسةُمابنمبادؼسمإزنمتأدؿملسمجائزة،م
طؼملا مدؾعملت ماإلمياءةُ مإزن مذظك ،مألصسملل مضزملؿملدة مترثي مذكزملؿملؼنة مرذؿملد ،موػيم
اظرملؼنكزملؿملؼنةماٌرطزؼؼنةماظسملؼنقؿملؼنة،مضنمضزملؼنةماظزؼناػريؼن.موإذامطانمتضملشملؿمللمجرؼدةم«اٌؽملؿعملد»م
اظيتمأسػملؽملتماىائزةَموذرورَؾملامبضملدمغرملرػامعرثؿملؼنةَمرذؿملدمحملؼملؼندماظضملؿملدمآلمخػملؿملظملة؛م
ممّا مدنضملػملؽملا مغظملرتض مأنؼن مذظك ماظؿؼنضملشملؿملل ماىائر مصوؼنت مسػملؿملؽملا مضزملائدطن مطـرية مطانم
أصقابؾملامضدمضرضوػ امظؿملؿلابعملوامبؾملا؛مصإنؼنماظؿؼنارؼخ،مملمذنؿظملظمظؽملا،مغؿؿملفةمظذظك،م
وبغمللؼن مأدف ،مإالّ مباظعملزملؿملدة ماظدؼناظؿملؼنة ماظيت مطؿؾؾملا مربؼملؼند ماظضملؿملد مآل مخػملؿملظملة م :مصإنؼنم
جرؼدة م«اىزائر» مغظمللؾملا متضملرؼنضت مظػملؿؼنضملشملؿملل مألغؼنؾملا مغرملرت مػذا ماظؽملؼنصؼن ماظلؼنرديؼنم
اٌعملاوم.موسػملىمأنؼنماظعملزملؿملدةماظيتمطؿؾؾملاماظضملؿملد،مػيمغظمللؾملا،مدنبمأنمتدخلمعضملفمم
األدبماىزائريؼنماٌعملاوِم،مضنمسؾملدمعؾغملّرمعنمتارؼخمايرطةماظورؽملؿملؼنةم؟م م
وضد مدؾق مإزن مايدؼث مسن مطلؼن مػذه ماٌالبلات ماظؿؼناررنؿملؼنة مواظلؼنؿملادؿملؼنة ماظرملؼناسرظنم
ربؼملؼندماهلاديماظلؼنؽملوديؼنمعؽملذمدؽملةؽنمدتدملموسرملرؼنموتلضملؼملائةموأظفؾنمضنمطؿابهم«ذضملراءم
-6ماظلؽملوديؼن،مربؼملؼندماهلاديم:ممذضملراءماىزائرمضنماظضملزملرماياضر،م.2م .12م
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اىزائرمضنماظضملزملرماياضر».مصؾملوماٌزملدرماألوؼنلمهلذهماٌلأظة،موإظؿملهمؼضملودماظظملسمللظنم
ضنماظغملرملفمسنمخػملظملؿملاتؾملاموعالبلاتؾملا،موتلفؿمللمبضملضموضائضملؾملامضنمحؽنؿملؽملؾملا .م
وعن مسفؿملب ماألعر مأنؼن ماظذؼن مضاعوا مسػملى مغرملر مدؼوان مربؼملؼند ماظضملؿملد ،مضن موزارةم
اظؿؼنربؿملةماظورؽملؿملؼنةمضنمبداؼةمسؾملدماالدؿعملالل،مصؼنؽملظملواماألبؿملاتماظضملرملرةماظيتمضاهلامربؼملؼندم
اظضملؿملدمضنمذكزملؿملؼنةماظرؼنذؿملدمضنم«بابماٌراثي»م!موطأنؼنمذكزملؿملؼنةمرذؿملدمذكصػنمتاررنيؼنم
صضملالً،مععمأنؼنمتعملدؼمماظعملزملؿملدةمؼظنعملرؼنمبأنؼنم«ذكزملؿملؼنةمرذؿملدمضنمػذهماظعملزملؿملدةمذكزملؿملؼنةم
خؿملاظؿملؼنة مظعملزملؼنةؾن مبشملالػا مراظبػن مجزائريؼن مامسه مرذؿملد ،موراظب مصرغليؼن مامسظنهم
صراغلوا» 7.معع مأنؼن ماٌظملروض ،مضن مرأؼؽملا ،مطان مدنب موضعنع مغصؼن مػذه ماظعملزملؿملدة مضنم
«بابماظورؽملؿملؼنات».مطؼملامزسممععملدؼنمماظعملزملؿملدةمضنمدؼوانماظضملؿملدمأنؼنم«عوضوعماظعملزملؼنةمطانم
عؿملدان معلابعملة مظػملرملؼنضملراء مأسػملن مسؽملؾملا م«اظرملؼنؾملاب» ماألدؾوسيؼن مدؽملة م 8.»2214معع مأنؼنم
اٌزملدرماألوؼنلماٌضملاصرمهلذهماظعملسملؿملؼنة،موػومربؼملؼندماهلاديماظلؼنؽملوديؼنمذطرمأنؼنماظعملزملؿملدةم
اظضملؿملدؼؼنةمغظنرملرتمضنمجرؼدةماٌؽملؿعملد.موػامػوماظؽملؼنصؼنماٌؿؼملقؼنضمظذظكمغوردهمحرصؿملؼناًمحؿؼنىم
غظنزؼلماظػملّؾسماظؿؼناررنيؼنمسنمػذهماٌلأظة م؛مؼعملولمربؼملؼندماهلاديماظلؼنؽملودي مؼن:م«وضدم
اضرتحتعن مجرؼدة م«اٌؽملؿعملد» مسػملى ماألدباء مرثاء مرذؿملد ممبا مال مؼؿفاوز مسرملرة مأبؿملات.م
وجضملػملت مظذظك مجائزة مؼأخذػا ماٌربؿنز مػعؽملؾملمؼ مصؿؾارى ماظرملؼنضملراء مظرثائه .مومل ظنمتضملػملمم
طن
غؿؿملفة ماٌلابعملة محؿؼنى مسظنشملّػملت مجرؼدة م«اٌؽملؿعملد» .موسػملى مإثرػا محفرت مجرؼدةم
«اىزائر» مأؼسملا مغن! موعن مسنػملة ماظرؼناثني مذاسرغا مػذا م مػربؼملؼند ماظضملؿملد مؼ موضد مغظنرملؽنرتعنم
ضزملؿملدتظنهمضنم«اٌؽملؿعملد» 9.م
وغرؼد مأن مغعملشملع مدابر ماظرملؼنكّ مظدى ماٌؿػملعملّي ،موبؿوطؿملد مخشملأ معا مضرؼنر مععملدؼنم مدؼوانم
ربؼملؼندماظضملؿملدمعنمأنؼنمضزملؿملدتهمغرملرتمضنم«اظرملؼنؾملاب»،مصؽملعملولم :م
 .2م إنؼن مجرؼدة ماٌؽملؿعملد ماظيت مأسػملؽملت مدنؼن مجائزة مأدبؿملؼنة مألحلن مرثاء مظرملكزملؿملؼنةم
رذؿملدم:مصدرتمضنمثاغيمؼوظؿملومساممصنلةموسرملرؼنموتلضملؼملائةم؛ م
.1موتضملشملػملتمجرؼدةماىزائرماظزاػرؼؼنة،مشاظؾاً،مبضملدمصدورماظضملددماظـاغيمعؽملؾملامضنم
ساذرمشرملتم 2214م؛مصإنماصرتضؽملامأغؼنهمصدرمسددمثاظثمعؽملؾملا،موأخري،مصالمؼؽملؾطمليم
أنمدناوزمغؾملاؼةمشرملتم2214م؛ م
-7مدؼوانمربؼملؼندماظضملؿملد-.مص.م .552م
-8مم.س .م
-9ماظلؼنؽملوديؼن،مربؼملؼندماهلاديم:مم.م.س-..مص.15.م م
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.3موملمتزملدرمجرؼدةم«اظرملؼنؾملاب»،مخػملظملاًمىرؼدةم«اٌؽملؿعملد»ماٌضملشملّػملة،مبضملدمأنمصدرم
عؽملؾملاممثاغؿملةمسرملرمسدداً،مإالّمضنمثاغيمسرملرمغوصؼملربمساممصنلةموسرملرؼنموتلضملؼملائةم
وأظف .م
صغملؿملف مؼؿأخؼنر مابن مبادؼس ،مإذن ،مضن مدنؼن مجائزته ماألدبؿملؼنة مصؿملضملػملن مذظك مضنم
«اظرملؼنؾملاب»،مبضملدمأنمعسملىمسػملىمزؾملورماظعملزملؼنةمضرؼبػنمعنمأربضملةمأذؾملر،موالمؼضملػملؽملؾملامضنم
«اٌؽملؿعملد»ماظيتمطانمصدورػامعؿزاعؽملاًمععمصدورمجرؼدةماىزائرماظزؼناػرؼؼنةم؟ م
و َظؼملؼنامطاغتمػذهماظعملزملؿملدةماظضملؿملدؼؼنةمتؽملدرجمضؼملنماألدبماٌعملاومماٌؾغملّرمغدرجؾملامضنم
ػذاماجملازمظؿغملؿؼمللمظدىماظعملارئماظغملرؼممصورةماظؿأثريماظذيمأحدثهمغصؼنمضزملؼنةمربؼملؼندم
اظلضملؿملدماظزؼناػريؼن،مضنمأوداطماظورؽملؿملؼننيمباإلسفابمواظؿؼنأثر،موضنمأوداطماالؽندؿضملؼملارؼؼننيم
ؼن
باظلؼنكطمواظؿؼنرملدؼند .م
مؼعملولمربؼملؼندماظضملؿملدمحممسػمليؼن،مطؼملامطانمؼلؼملِّيمغظمللهمسامم102214م :م
.2مغضملطنمعن!مظكمضنماظضملظنالَمس طنؼمللػنمعطنفؿملذملذملذملذملذملدظن موظغملنعنمعامجزاؤكمؼامرذؿملذملذملذملدم؟ م
.1مضسملؿملتطن،مسػملىماظزملِّؾا،مأدطنظملاًموحزغاً مطذظكمؼؽملؿجماظسملؼنطملطماظرملؼندؼذملد م
موأغتطنمظؽن ؽنؼملـذملعنػملؽنهماظغملُظملْؤظنماظوحؿملذملدم؟ م
.3مسالمطنم«صراغطنلعنوطنا»مؼضملػملوكَم َطضملعنؾذملذملذملاً
مزعانطنمأبو ُطؼملاماظضملؽنػملْمظنما ْظؼملظنظملؿملذملذملذملدم؟ م
.5مأملمتكُ،مؼامرذؿملدظن،مظهمذعملؿملعملذملذملاً
مأعطنضؿنمضُوطنا ُطؼملاماىؾملعندظنماىؾملؿملد م
.4موطؽملتطنمجبؽملؾهمضنمايربمظَؼملؼنذملذملا
مؼطنرملؿملبظنمهلولِمعؽملصملرػاماظوظؿملذملد م
.3محؿملاتظنكمطػملّؾملامعأداةُمحذملذملذملذملذملذملزنٍ
معؤثذملِّرةٌمؼطنػملنيمهلامايدؼذملذملذملذملذملذملد م
.3موعوتظنكَمؼامذؾملؿملدطنماظضملدلِمذطْرطنىم
ممبامأوعنظَىمظكماظدؼنػرظنماظضملؽملؿملذملذملذملذملد م
.8موضظملتظنمسػملؿملكمأذضملاريمسؽنصملَاتؾن م
موػلمؼظنفعنديمغظنوطناحؽني،أومؼظنظملؿملدم؟ م
.2موغظنقعنتظنمسػملؿملكَمضنمزُػملْمماظدؿنؼطناجي
َماظلضملؿملذملذملذملذملذملدظن 11م
.22موإنعنمتكُمضدمضسملطنؿملتطنماظضملؿملشطنمبؤداً مصضملؽملدماظػملّهؽنمراظضملظنك ؼن
-10مؼؽملصملرمربؼملؼندماظضملؿملد،مضنمذضملراءماىزائرمضنماظضملزملرماياضر،م.2م .21م
 -11مذضملراء ماىزائر مضن ماظضملزملر ماياضر ،م .15-2213مزؾملر ماظغملؿاب مباىزائر مضن مسام م 2213مبضملد مأن مرُؾعم
بؿوغس؛مدؼوانمربؼملؼندماظضملؿملدمربؼملؼندمسػمليمخػملؿملظملة،مص.م،542-552مغرملرموزارةماظؿؼنربؿملة ماظورؽملؿملؼنة،ماىزائر،م
 .2233موؼضملػملّقماهلاديماظلؼنؽملوديمسػملىمظظملصملةم«اظلؼنضملؿملد»ماظيتموردتمآخرمطػملؼملةمضنماظعملزملؿملدةمصؿملعملول:م«إذارةمإزنم
اظرملؼنؿملخماظلؼنضملؿملدماظزؼناػريمعؾؿغملرماظرؼنواؼة».م وملمؼغملنماألدباء،مإزنمذظكماظضملؾملد،مضنماظضملاملماظضملربيؼنمميؿملؼنزونمبنيماظعملزملؼنةم
واظرؼنواؼة .موضد موجدغا مره محلني مؼغملؿب مععملاظة ،مضن ماألسوام ماظلؼنؿؼنني معن ماظعملرن ماظضملرملرؼن ،مضن مطؿابه :م«غعملدم
وإصالح»ممسنمرواؼةم«زضاقماٌدقؼن»مظؽملفؿملبمربظملوزمصؿملعملول:م«مصؾملذاماظضملؽملوانممػسؽملوانمرواؼةمنؿملبمربظملوزمؼم
ؼوذكمأنمذندؼندمعوضوعماظعملزملؼنةموبؿملؽؿؾملا،موضدمذطرتماظعملزملؼنةموعنمضؾلمذظكمذطرتماظغملؿابمألنؼنمهلذاماظلِّظملْرم
ضؿملؼملؿنيمخشملريتنيمحعملّاً:مإحداػؼملامأغؼنهمضزملؼنةمعؿعملؽملةمرائعملة…»م(غعملدموإصالح،مص.)223.مصإذامطانمرهمحلنيم
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ال ّضجّة اليت أحدثتها قصّة الزّاهريّ

ظعملد مأحدثت مػذه ماحملاوظة ماظعملزملزملؿملؼنة ،ماألوزن معن مجؽمللؾملا مضن متارؼخ ماظعملزملؼنةم
اىزائرؼؼنة ،مضفؼنةً مطربى مضن ماألوداط ماظـعملاصؿملؼنة ماظورؽملؿملؼنة ،مطؼملا مدؾعملت ماإلمياءة مإزنم
ذظك ،مواألوداط ماظلؼنؿملادؿملؼنة ماالؽندؿضملؼملارؼؼنة مسنؿملضملاً؛ موظضمللؼن مذظك مأن مؼضملودطن مإزن ماألصغملارم
اىرؼؽةماظيتمررطنحؿعنؾملامضنموضتمعؾغملّرمعنمغرملأةمايرطةماظورؽملؿملؼنةماىزائرؼؼنةمحؿملثم
طا نمربؼملؼندمدضملؿملدماظزؼناػريؼنمؼشملؼملح،مصؿملؼملامؼؾدو،مإزنمأنمتؿؾوؼنأمجرؼدتهمعغملاغةمجرؼدةم
«اإلضدام» ماظيت مطان مؼزملدرػا ماألعري مخاظد .12موػي ماىرؼدة ماظيت مطان ماالؽندؿضملؼملارم
اظظملرغليؼنماٌرملؤوممس ّشملػملؾملامدؽملةم2213موغظنظملؽنيطنمصاحؾؾملاماألعريمخاظد،محظملؿملدماألعريمسؾدم
اظعملادر،مإزنمحؿملثمالمعغملانم!موعنمآثارمػذهماحملاوظةماظعملزملزملؿملؼنةماٌعملاوِعة :م
 .2مأغؼنؾملا مطاغت معدساة مظؿأدؿملس مأوؼنل مجائزة مأدبؿملؼنة معن مخالل مإسالن مجرؼدةم
«اٌؽملؿعملد»معلابعملةًمظػملرملؼنضملراءماىزائرؼؼننيمؼؿؾارطنوعننمضنمرثاءمذكزملؿملؼنةمرذؿملد.موػومتعملػملؿملدمملم
ؼضملرفماألدبماظضملربيؼنمضنماىزائرمعـؿملالًمظهمعنمضؾلم؛ م
 .1مأغؼنؾملا مأصسملتعن ،مصضملالً ،مإزن مطؿابة مضزملائد معن مأجل ماظؿؼنرذؼنح مبؾملا مظػملفائزةم
اٌرصودة؛مظغملنؼنماظؿؼنارؼخمملمذنظملَظمظؽملامإالّمغصؿنمضزملؿملدةمربؼملؼندماظضملؿملدمألغؼنؾملامادؿؾدؼنتم
باظؽملؼنرملر مضن مجرؼدة م«اٌؽملؿعملد» ماظؾادؼلؿملؼنة ،مثم مضن مأذؾملطنر معدوؼنغة مظػملرملؼنضملر ماىزائريؼنم
ايدؼثمضنماظؽملؼنزملفماألوؼنلمعنماظعملرنماظضملرملرؼن،موػيمطؿابم«ذضملراءماىزائر،مضنم
اظضملزملرماياضر»،مضؾلمأنمتؽملرملرمضنمدؼواغهمسامم2233م؛ م
 .3م أغؼنؾملامأوجضملتماظظملرغلؿملؼننيمإدناساًمذدؼداً،مصؿملؼملامؼؾدو،موإالّمصؼملامباظُؾملظنممسؼملطندوام
إزنمتضملشملؿمللماىرؼدةماظيتمغظنرملرتمصؿملؾملاماظعملزملؼنةموػيم«اىزائر» م؛مطؼملامملمؼؿورؼنسوا،م
أثؽملاء مذظك ،مضن متضملشملؿملل مجرؼدة م«اٌؽملؿعملد» مألغؼنؾملا مورؼنأت مسػملى متؽملصملؿملم معلابعملة مأدبؿملؼنةم
ورؽملؿملؼنةمظرثاءمذكزملؿملؼنةمرذؿملدماظيتممتـل،مضنماظعملزملؼنة،ماظرؼنصضمواإلباءمواٌعملاوعةمعنم
وجؾملة ،مواظوسي ماظلؿملاديؼن مواظؿؼنشملػملّع مإزن مإسالن مثورة مسػملى ماالؽندؿضملؼملار ماظظملرغليؼن مضنم
اىزائرمعنموجؾملةمأخرىم؟ م
وال مؼؽملؾطملي ،مضن مػذه ماألثؽملاء ،ماظوضوع مهت مدائرة ماظلؼنذاجة مظؿزملدؼق محؿملـؿملؼناتم
تعملارؼر ماٌكابرات ماظظملرغلؿملؼنة مضن مذطْر مأدؾاب متضملشملؿملل مطلؼن معن مجرؼدتي م«اٌؽملؿعملد»م
ملمؼغملنمميؿملؼنز،مضنماألسوامماظلؼنؿؼنني،مبنيمعزملشملػملقيماظعملزملؼنةمواظرؼنواؼة،مصؼملاماظعملولمضنمربؼملؼندماهلاديماظلؼنؽملوديؼن،موضدم
طؿبمعامطؿبمضنماألسوامماظضملرملرؼن،معنماظعملرنماظضملرملرؼن؟ م
-12ممجرؼدةماىزائر،ماىزائر،مع2.مضنمذؾملرمؼوظؿملوم2214موؼؽملصملرمربؼملؼندمغاصر،ماظزملؼنقفماظضملربؿملؼنةماىزائرؼؼنة:م
-.2232-2853مص.44.م م
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و«اىزائر» م؛مصؾمليمتعملارؼرمشريمصادضةمشاظؾاً م؛مواظضملػملّةماًظملؿملؼنةمايعملؿملعملؿملؼنةمػيمورؼنؤم
ابن مبادؼس مواظزؼناػريؼن معضملاً مسػملى مهدؼني ماالدؿضملؼملار ماظظملرغليؼن ماظذي مطان مذدؼدم
اظؿؼنطملشملرسمباىزائر،موػومؼؿأػؼنبمظالحؿظملالمجبؽملازةماحؿاللماىزائرمبعملوؼنةمايدؼدم
واظؽملؼنار.موحننمغطنضملفبمعنمطػملؼملةماظزؼناػريؼنماظيتمطؿؾؾملامضنمذبػملّةم«اظرملؼنؾملاب»مبضملدمتلعِم
دؽملواتؾنمعنمتضملشملؿمللمجزائرهمعنمأنؼنماظلؼنؾب،محلطنبمتعملرؼرماٌكابراتماظظملرغلؿملؼنة،مأنؼنم
اٌرتجممأداءمترسنةم«طػملؼملةم«اظؽملؼنؾملسملة»مبغملػملؼملةمصرغلؿملؼنةمعضملؽملاػام«اظـورة»،موترجممطػملؼملةم
«صرغلاماظصملّاصرةماٌؽملؿزملرة»ممبضملؽملاه:م«صرغلاماظصملّاٌةماظطملاصؾة» 13.م
وعامضوظهمصؿملؼملامطانمطؿب،مضؾلمتلعمدؽملوات،معنمأنؼنماظرؼنذؿملدمػمؼنمبإسالنمثورةم؛م
وأؼنمثورةماظعملولمضنماٌعملال،معنمثورةماظظملضمللمضنماظعملزملؼنةم؟… م
ظضمللؼنمربؼملؼنداًماهلاديماظلؼنؽملوديؼنمأنمؼغملونمػومأوؼنلطنمعطننمهدؼنثمسؽملؾملا،موأوؼنلطنمعنم
ًّصمأصغملارػا.14مثمؼنمسؼملطندغامحننمإزنمتػملكؿملصمأصغملارػامضنمأحدمطؿؾؽملامعؽملذمأطـرمعنم
ربع مضرن .15موخالصة مصغملرة مػذه ماحملاوظة ماظعملزملزملؿملؼنة مأغؼنؾملا متؿؽملاول معلأظة ماٌلاواةم
اظيت مطان ماظظملرغلؿملؼنون مميػملؤون مبؾملا مأذداضؾملم ،موؼرصضملون مبؾملا مسعملائرػم م؛ مصغملاغوا مالم
ؼزاظونمؼزسؼملونمظ ػملؽملؼناسمبضملاعؼنة،موظػملفزائرؼؼننيمخباصؼنة،مأنؼنمصرغلامتظنرملعؼنمعؽملؾملامعؾادئظنم
اٌلاواةموايرؼنؼةمواإلخاء.م م
وطان ماظظملؿى مرذؿملد ماظذي موظنظد مضن مؼوم مواحدؾن معع مصرغلوا ،مصدؼعملاً مشنؿملؼملاًممم
ظػملظملرغليمؼن؛مصغملاغامالمؼغملادانمؼظملرتضانم؛مصغملاغامرنؿػملظملانمإزنمعدردةمواحدة،موؼػملؾملظنوانم
طؼملامؼػملؾملوماألرظملالمعضملاًم؛مطؼملامطاغامؼذاطرانمعضملاًمظؿقسملريماالخؿؾاراتم؛موذظكمحبغملمم
عامطانمدنؼملضملؾملؼملامعنمأظظملةموصداضة،موزعاظةموجوار،مسنؿملضملاً.مغرملأامطؼملامؼؽملرملأماألرظملالم
اىريانظنمسػملىماظػملّضملبمواظػملّؾملومواظضملؽنرملرةمعضملاً.م م

-13ماظزؼناػري،ماظرملؼنؾملابم:مضلؽملشملؿملؽملة،مج،2.مم،2.م .2233م
-14ماظلؼنؽملوديؼن،مربؼملؼندماهلاديم:مم.م.س،.م.2م .15-13م
 -15مؼؽملصملر معرتاض ،مسؾد ماٌػملك م :مصؽملون ماظؽملؼنـر ماألدبيؼن مضن ماىزائر -.ماىزائر ،مدؼوان ماٌشملؾوسات ماىاعضملؿملؼنة،م
.2283م(وتأخؼنرماظؽملؼنرملرمسنمأصلمتأظؿملفمػذاماظغملؿابمزػاءمسرملرمدؽملوات)-.مص.ص.م .235-233م
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ص احملاولة القصصوّة
إوراد مقتطفات من ن ّ

ؼعملولمربؼملدمدضملؿملدماظزاػريؼنم :م
«وظدمصراغلوامواظرؼنذؿملدمضنمأدؾوعمواحدمعنمسائػملؿنيمتلغملؽملانمحبارةمواحدة.موطانم
األوؼنل مإدؾاغؿملؼناً مضن ماألصل مضد موؽملؼنس مأبواه مجبؽملس 16ماظظملرغلؿملؼنني ،موطان ماظـاغيم
جزائريؼنماألصلمواظظملزمللموملمؼزلمأبواهمعؤعؽملني .م
وظنظدامعضملاًمبأدؾوع،17موتربؼنؿملامسنؿملضملاًمؼػملضملؾانمأالسؿملبمواحدة،مثمؼنمأردالمعضملاًمإزنمدارم
تربؿملة ما ظزملؼنؾؿملة مصغملاغا متربؿملؾملؼملا مأمؼن مواحدة متؽملاشؿملؾملؼملا معؽملاشاة مواحدة .مو َظؼملؼنا مبػملطملا مدنؼنم
اظؿضملػملؿملممأجربمصراغلوامسػملىمأنمؼؿضملػملّم؛مصػملممؼلؿشملعمأظؿملظملُهماظرؼنذؿملدمأنمؼظملارقمأخاه.م
ؼن
19
18
وزؾملرتمسػملؿملهمدؿملؼملاماىزطنع.موطانماظْؼملواه م(رؾضملا) مضدمعظنػملؽنؽامذظملعملةمسػملؿملهموحؽملاغاً؛م
ؿملامأنمؼسملعنؽملؿملهموداعمضرؼؽمله؛مصأردال مبهمإزنمعغملؿبمصراغلوامضرؼؽملهمعنمؼوممدرج،م
ظن
صكرمل
وضرؼؽملهمعنمؼوممخظنػملق .م
غرملأ مػذان ماظزملؼناحؾان مػذه ماظؽملؼنرملأة مسنؿملضملاً مضن محؽنفعنر مواحد .موإغؼنؾملا مظطملػملوة مأوزنم
واوزاػامعنمشػملواتمحؿملاتؾملؼملاموػؼملامالمؼرملضملرانمبرمليءمعنمذؤونمايؿملاة.مدخالمضنم
ِجالً مظرجل؛ مال مؼضملرصانم
اظطملػملوة ماظـاغؿملة معن مشػملوات ماظضملؼملر مؼعملشملضملاغؾملا مضَدعاً مظؽنعملَدطنم ،مور عن
ذؿملؽاًمشريطنمظذةؽنما ْظؼملظنزملاصاةمواٌؽملادعةمسػملىمدرودؾملؼملامؼراجضملاغؽنؾملامسنؿملضملام(…) .م
صغملان ماظظملؿؿملان مال مؼغملادان مؼظملرتضان؛ مصغملاغا م«رنػملوان مبأغظمللؾملؼملا مضن مشري مأوضاتم
اظدؼنروسمسػملىمعراجضملةمخزملؼنزملوا20مهلاموضؿاًمعنمأوضاتماظظملراغم(…) ؛مصغملاغامضنمأثؽملاءم
تػملكماٌدؼنةمغدمييعنمجذميةماألبرش .م
ماظؿضملػملؿملمم
موعراً ،مومل مؼػملؾـا محؿؼنى متواصق مذوضؾملؼملا مضن ؼن
م جؽملطنؿملا مضن مأؼؼناعؾملؼملا متػملك محػملواً ؼن
21
صؽملقطنؿملا معؽملقىغن مواحداً .موطاغا مطّػملؼملا مذارطا مضن ماعؿقان مإالّ موحزملال مسػملى مأسدادم
عؿلاوؼة .م
دارامضنمررؼقماظعملراءةمؼؿفاوزاغؾملامشػملوةمشػملوة؛محؿؼنىمدبرؼنجامضنمايربؿملؼنةمبرتؾةم
واحدة .موضد مت ضملّػملؼملا معن مدائر ماٌضملاػد ماظيت ماغؿعملال مصؿملؾملا مأن مصرغلا مدوظة ماٌلاواة،م
-16مطذامباألصل .م
-17مطذامباألصل .م
-18مطذامباألصل،موظضمللؼنمهرؼظملاًموضعمضنماظػملّظملظماظذيمضدمؼغملونمضنماألصل:مأبواه .م
-19مطذامباألصلمطُؿؾتماظػملّظملصملةمبنيمضودني .م
-20مطذامباألصل،مواظوجه:م«خزملؼنزملا» .م
-21مطذا .م
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ماظزملؼملؿملم ،موبنيم
ودوظة مايرؼنؼؼنة ،مودوظة ماظضملداظة؛ مال مترى مصارضاً مبني ماظظملرغلويؼن ؼن
اٌؿظملرغس ؛موالمبؿملؽملؾملؼملاموبنيمعنمهورهمرساؼؿؾملا .م
تظنضملشمليمايرؼنؼؼنةمظغمللؼنمذكصٍم(…)،موعطننمتصملػملّػملؾملممجبؽملاحؾملا؛مدوادؿملةمسؽملدػامضنم
اٌضملاعػملةمحبؿملثمهغملممبنيماظؽملؼناسمباظعمللط،موتضملدلمبؿملؽملؾملممضنمايغملوعة(…) ؛موأنؼنم
اجملازاةمواٌغملاصأةمتغملوغانمسػملىمحلبمعامؼؤتاهماإلغلانمعنمعوػؾةمرؾؿملضملؿملؼنة؛موأنؼنم
اظؿؼنرضّيمضنماظوضائف22م ؼنإغؼملامؼغملونمحبلبماألسؼملال؛موأنؼنمصرغلامدبظملظ23مجؽملاحماظذلؼنم
عن ماظرؼنشنة مظغمللؼن معن مجاػد مضن مدؾؿملػملؾملا ،موظو مداظت مغظمللظنه مسػملى مجؽملؾات مذرصؾملام
اظرؼنصؿملعم :م
محؿؼنىمؼظنراقطنمسػملىمجواغؾهماظدؼنمظن 24م
المؼلػملَمماظرملؼنرفماظرؼنصؿملعظنمعنماألذى
25
صال متضملدعه مجائزته محبال ؛ مصإن مساش مضػملّؾؿعنه مصؿملؼملا مػو مأػػمله معن ماظوضائف م
اظضملاظؿملة،موأدؾطملتمسػملؿملهمعنماىَراؼاتمجطنراؼةموصرية،مسػملىممسوؼنمعؽملزظؿه.موإنمعاتم
أحؿملطنؿعنه مبإضاعة مػؿملغملل مؼظنذطَر مبه موؼؾعملى مبعملاء ماظدؼنػر معذطوراً .موجازت مأػػملَه ماظذؼنم
ؼطنضملظنوهلممخبريمجلؿملم .م
أجؾؽنرماظرؼنذؿملد،موػذهمػيمسعملؿملدته(؟)،مسػملىمأنمؼؿفؽملؼندمطؼملامأجربمطذظكمأخوهم
مبـغملْؽملةم
صراغلوا م؛ مصغملاغا مبرتؾة مواحدة ،مواحدة 26مأوؼنل معرؼنة مضن ماىؽملدؼؼنة مؼلغملؽملان ظن
واحدة.موعنمػؽملامأخذما ْظؼملطنؿملزمميرمليمبؿملؽملؾملؼملامباظؿؼنظملرضة.ماعؿازمصراغلوامسنماظرؼنذؿملدمبأطلم
يمماًؽملزؼرم(ويمماًؽملزؼر م:مطلؼنميممرريؼنموطلؼنمأُدعنمٍ) 27م؛مألنؼنماظرؼنذؿملدمصؿىغنم
علػملمػنمالمؼأطلمإالّمأذضملثمعأطل م؛موذظكمعامأباحمظهمدؼؽمله.مواعؿازمصراغلوامبزائدمضنم
اىراؼة ماظؿملوعؿملؼنة مسؼملؼنا مؼؿعملاضاه ماظرؼنذؿملد مؼوعؿملؼناً .مواعؿاز مصراغلوا مسن ماظرؼنذؿملد مبؽملظملعملاتم
تظنفرىمسػملىمسؿملاظهموبؽملؿملهمطلؼنمذؾملر؛مالمؼؽملالمسؿملالماظرؼنذؿملدمثػملـؾملا؛موإنمطانماظرؼنذؿملدم
ضدماعؿازمبعملؿملؼملةمطؾشمؼأخذػامسؽملدماظؿؼنفؽملؼند،موظضملػملّؾملامػيممثؽمله موضعمذظكمعنماظرؼنذؿملدم
عوضعماالؽندؿطملراب،موجضمللمذندؼنثمغظمللهمبؾملذامايدؼثم:مأػغملذامطؽملؼنامغعملرؤم؟28موػلم
ػذا معا مطؽملؼنا مغؿػملعملّاه مسن ماألداتذة ماٌضملّػملؼملني م؟ مأمل مؼعملل مظؽملا ماٌضملػملّم ماظظملالغيؼن ،مواٌضملػملّمم
-22مطذامضنماألصل،مواظوجهم:م"اظوزائف .:م
-23مطذامباألصل،مواظوجهم:م"دبظملض"مباظسملاد،مالمباظصملّاء .م
-24مػذاماظؾؿملتمألبيماظشملّؿملؼنبماٌؿؽملؾؼني،مطؼملامػومعضملروف .م
-25مطذامضنماألصلمباىرؼدة،مواظوجه:م«اظوزائف» .م
-26مطذامباألصل،موظضمللؼنماظؿؼنغملرارمطانمدؾملواًمعنماظشملّابع .م
-27معامبنيمضودنيمعنماظؿؼنظمللريمواظؿؼندخؼنلمظؿملسمظؽملا،موظغملؽملؼنهموردمضنمأصلماظؽملؼنصؼنمػغملذا .م
-28مطذامباألصل،مواظوجه:مغعملرأ.م م
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اظظملالغيؼن،29مأغؼنهمعؿىماتؼنقدماظضملاعالنمسػملىمصالحماظدؼنوظةمضنمسؼملػملؾملؼملامورتؾؿؾملؼملامإالّموطانم
جزاؤػؼملامعؿؼنقداًمطذظك م؟موإغؼنيمالمأرىمصدؼعملي،معذمطؽملتمصؾؿملؼناً،ماٌلؿملومصراغلوا،م
ماظؿضملػملؿملمم
ضد متضملازن مسؽملؼني متضملاظؿملاً مبؿملؼنؽملاً مصأؼن ماٌلاواة م؟ موأؼن معا معػملؽت مبه مطؿب ؼن
اىؼملؾملوريؼنمتظملوؼنقمسؽملؼني30مصؿملؼملامأرىم؛مودؿملؿظملوؼنقمضنمأعورمأخرىمدؿؾدؼؾملاماألؼؼنامم؟ م
موإغؼنه مظغملذظك مإذ معرؼن مبه مخارر مرجا معضمله مأن مؼغملون معضملّػملؼملوه مصؿملؼملا مظعملّؽملوه معنم
اظزملؼنادضني،موأنمؼغملونمصراغلوامضدمتظملوؼنقمسؽملهمظلؾبمخاصؼنمبهمالمدناوزهمإزنمدواهم
عنماظظملرغلؿملؼننيمواٌؿظملرغلني .م
عرملتماألؼؼناممواظػملّؿملاظيمسػملؿملؾملؼملاموصراغلوامطذظكمؼؿلاعىمضنماظرؼنتب،مرتؾةمرتؾة،م
واظرؼنذؿملدمضاسدػنمعغملاغهمالمؼضملػملوهموظومضؿملدمأزظملور 31محؿؼنىمارتعملىمصراغلوامإزنموضؿملظملة32م
داعؿملة م :موضؿملظملة مطوظوغؿملل مجؽملرال مضائد مسامؼن م؛ مصأصؾح مصاحب ماألعر مواظؽملؼنؾملي مضنم
اىؿملشماظذيمؼسملمؼنماظرؼنذؿملدمبنيمجؽملاحؿملهموػومعامزالمعشملػملقمجؽملديؼن" 33.م

ص هذه احملاولة القصصوّة
حتلول ن ّ

ظعملد مذقؼن مسػملى ماظرؼنذؿملد ،مبضملد مأن مرأى معن مأعره معا مرأى ،مأن مؼصمللؼن مػو مذبرؼندم
جؽملديؼنمبلؿملطمعنمحؿملثمارتعملىمصاحؾه،موصدؼعملهماظعملدؼم،مايؼملؿملم:مصراغلوا،مإزنم
رتؾةمجؽملرال،مضائدمسامؼنمضنماىؿملش.موضدمتأثرمتأثراًمسؼملؿملعملاًمهلذاماظ ّصملػملم،موهلذاماٌؿملزم
اظضملؽملزملريؼن ماظذي متضملرؼنض مظه مممّا م«جضملل ماظوػن مؼؿؼملرملؼنى مضن مسصملام ماظرؼنذؿملد ،مواهلزالم
ميؿصؼنمعنمدعه،موؼأطلمعنميؼمله»م؛34مصؾملمؼنمبأنمؼضملػملنم«ثورةمؼضملؾؼنرمبؾملامسنمدكشملهم
وشسملؾه،موظغملؽملؼنهمملمؼلؿشملعمإزنمذظكمدؾؿملالً»35؛مصرمبامضؿمللمظه:م" ؼنإغؼملامأغتمعرملوؼنش،م
ػملممؼزلمؼسملؽملؿملهماظغملصملمموؼضملؽملؼنؿمله،م
ظن
وسدوؼنمايغملوعة م! مصػملممدندمبدؼناًمعنمطصملْممعامدنده.مص
-29ماٌظملروضمأنمؼعملال:ماٌضملػملّممصالن .م
 -30م غالحظ مأنؼن ماظزؼناػري مؼعملول :متظملوؼنق مسؽمله ،موظؿملس مبرمليء؛ موإمنا مؼعملال :متظملوؼنق مسػملؿمله .موتدلؼن معـل مػذهم
االسوجاجاتماظؿؼنضملؾريؼؼنةمسػملىمأنؼنماظضملربؿملؼنةمضنماىزائرمسػملىمذظكماظضملؾملدمطاغتمرمبامطابدتمػطنؽملاتؾنمعنمأصقابؾملا .م
-31مطذامباألصل،موالمجودمهلامضنماظضملربؿملؼنة؛موإغؼنؼملامػوماظصملُّظملْر،مودنؼملعمسػملىمأزظملار،موسنعمسنضملؽنهمأزاصري .م
-32مطذامباألصل،موؼرؼدمػؽملامباظوزؿملظملةمإزنماظرؼنتؾةماظضمللغملرؼؼنة .م
-33ماظزؼناػريم:مم.م.س.موغالحظمأغؼنهموضعمظدىماظغملاتبماضشملرابمبادؾنمضنمهدؼدمرتؾةماظسملؼنابطمصفؼملعمبنيمرتؾةم
اظضملعملؿملد،مواظضملؼملؿملد،موػذامالمؼغملون… م
-34مم.س-..مص .1.م
-35معرتاض،مسؾدماٌػملكم:مصؽملونماظؽملـرماألدبيؼنمضنماىزائر-.مص.م .235م
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صػملممؼؾقطنمإالّمخؿملاالًمعاثالً.مثمؼنمضنمؼوممعنماألؼؼناممأصؾحمجـةمػاعدةمالمحراكمبؾملا"36.م
وذظكم«بضملدمأنمػاظهمعامرآهمعنمتظملوؼنقمصاحؾهمسػملؿملهم؛موبانمظهمبأنؼنماىزائريؼنماٌلػملمم
المؼلاويمجؽملاحمبضملوضة،موظومصضمللمعامصضمللمعنماألسؼملالماىػملؿملػملة م؛موسرفمأنؼنمطلؼنم
عامطانمؼعملرؤهمعنمأنؼنمصرغلامدوظةماٌلاواةمأظظملازمظؿمللتمهلامعلؼملؼنؿملاتمضنماًارج»37.م م
إنؼنماظذيمؼضملؽملؿملؽملا،مػؽملامواآلن،مظؿملسماظؾؽملاءطنماظظملؽملؼنيؿنمظػملرملؼنكزملؿملؼنؿنيماٌرطزؼؼنؿني،موػؼملام
اظرؼنذؿملدموصراغلوا،موالمرذاضةَماظػملّطملةماظلؼنردؼؼنة،موالمروسةماظؿؼنزملوؼرمضنمػذهماحملاوظةم
اظعملزملزملؿملؼنةماٌؾغملّرة م؛موظغملنعنمجظنرأةَماظشملّرحماظلؼنؿملاديؼنمٌوضوعمحلؼناسمطانماظظملرغلؿملؼنونمالم
ؼربحونمؼؿؾفؼنقونمباالدؿؽـارمبهموحدطنػممعنمدونماظضملاٌني؛موػومعوضوعم«اٌلاواةم
بني ماظؽملؼناس» م؛ مصفاء مربؼملؼند مدضملؿملد ماظزؼناػريؼن ،ماغشملالضاً معن مواضع ماألعر ،ماٌرؼن ،مضنم
اىزائر،مصلطنكؽنرمعنماظظملرغلؿملؼننيمدكرؼؼنةمالذسة،موحاولمأنمؼزملوؼنرم ؽنغظملاضؾملم،موؼظملسملحم
هؿملؼنزػم؛مضنماظؿؼنضملاعلمععماظؽملؼناسممبغملؿملاظنيماثؽملنيمياظةمواحدة م؛موذظكمعنمخاللم
تعملدؼممػاتنيماظرملؼنكزملؿملؼنؿنيمسػملىمأغؼنؾملؼملاممنوذجانمؽنظؼملطنامدنريمضنمواضعماألعرمباىزائر:م
ذكزملؿملؼنة مصرغلؿملؼنة ،مإدؾاغؿملؼنة ماألصل ،متلؿؼملؿع مبغمللؼن مايعملوق معع مأداء ماظواجؾات،م
وذكزملؿملؼنةمجزائرؼؼنةمعلػملؼملةمربروعةمعنمطلؼنمايعملوقمععمأدائؾملاماظواجبمسػملىمأطؼمللم
حنوٍ .م
ؼننيمضنماىزائرماغزسفوامأؼؼملام
ؿن
وؼؾدو،مطؼملامطؽملؼنامالحصملؽملامذظكمعنمضؾل،مأنؼنماظظملرغلؿمل
اغزساجٍ معن معسملؼملون مػذه ماحملاوظة ماظعملزملزملؿملؼنة م(اظيت ممل مؼرملكّ مأحدػن معن ماٌـعملّظملنيم
اىزائرؼؼننيمسػملىمذظكماظضملؾملدمضنمأغؼنؾملامضزملؼنةمؼؿواصرمغزملؼنؾملامسػملىمطلؼنماٌواصظملاتماظظملؽملؼنؿملؼنة،م
ألنؼنماظذيمطانمؼضملؽملؿملؾملممػومابؿغملارمعسملؼملوغؾملاماظلؼنؿملاديؼنماىريءمعنموجؾملة،موضضملفم
اٌلؿوىماظؽملؼنعملديؼنمضنماىزائرمؼوعؽذمعنموجؾملةمأخراة)موأثرػاماظضملؼملؿملقمضنماٌؿػملعملّني م؛م
صعملدمأعلتمحدؼثطنماظؽملؼن اسمضنماىزائر،موالمد ؼنؿملؼملامبنيماٌـعملّظملنيمؼوعؽذمإزنمدرجةمأغؼنؽملام
أظظملؿملؽملامعظملغملّراًمطابنمبادؼسمؼرصدمجائزةمعاظؿملؼنةمأليؼنمذاسرمجزائريؼنمؼؿظملوؼنقمضنمرثاءم
ذكزملؿملؼنةمرذؿملدماظذيمضسملىمحنؾهمطؼملطنداًمبضملدمأنمملمؼلؿشملعمأنمؼظنضملػملنمثورة،مصؿملغملوؼننم
ععملاوعة مورؽملؿملؼنةمتؽملاضلمعنمأجل مهعملؿملق ماٌلاواة مبنيماىزائرؼؼننيمواظظملرغلؿملؼنني،مضنم
ذبؿؼملعمطانمؼؾدومضائؼملاًمسػملىمبرطانمعدصونمهتماألرضمؼوذكمأنمؼؽملظملفرمصريعيم
يؼملممضنمأيؼنميصملةمعنماظدؼنػر.مذظكمبأنؼنماىزائريؼنمإذامادؿوىمععماظظملرغليؼنمضنم
با ُ
-36ماظزاػريم:مم.م.س .م
-37مم.س.م م
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محراً معؽملظملزملالً مسن مصرغلام
ايعملوق مواظواجؾات؛ مصعملد مطان مؼضملين مذظك مأغؼنه مؼظنزملؾح ؼن
حؿؼملاً… موضلمإنؼن متػملكماٌعملاوعةماظيتمصغملّرمصؿملؾملامرذؿملد ،ماظرملؼنكزملؿملؼنةماٌرطزؼؼنةمظعملزملؼنةم
اظزاػريؼن ،مطاغت مردؼن مصضملل مؼائس معن مأنؼن ماظظملرغلؿملؼنني مال مؼلؿشملؿملضملون مأن مؼضملدظوا مضنم
اىزائر موؼظنلطناوظنوا مبني ماىزائرؼؼنني مواظظملرغلؿملؼنن موظو محرِصوا م؛ مصػملؿملس ماظػملّوم مسػملؿملؾملمم
ألغؼنؾملم ممل مؼضملدظوا موؼلاووا م؛ موظغملنؼن ماظػملّوم مسػملؿملؾملم مألغؼنؾملم مشاظشملوا موغاصعملوا مضن مأعر مالم
ؼلؿشملؿملضملونمهعملؿملعمله…م م
صغملانمػذاماظؽملؼنصماظلؼنرديؼن،مإذن،معرملروعطنمععملاوعةمعؾغملّرمعنمأجلماالدؿعملاللمسنم
صرغلا م؛ مشري مأنؼن مذظك ماٌرملروع ،ماألدبيؼن مسػملى مطلؼن محال ،مزلؼن معغملؾوتاً مضن مضؼملريم
اظرملؼنكزملؿملؼنةماظعملزملزملؿملؼنةم«رذؿملد»مصػملممؼؿقعملّقمضنمواضعماألعر،مؼوعؽذ،مالغضملدامماظضملواعلم
اٌوضوسؿملؼنةماظيتمطاغتمتظنظملسمليمبهمإزنماظؽملؼنفاح .م
وؼؾدو مأنؼن ماظزؼناػريؼن ممل مؼؾػملور مبؽملاء موربؿه ماظعملزملزملؿملؼنة ماألوزن مضن متارؼخ ماألدبم
اىزائريؼن مبػملورةً مدضؿملعملة ،موتؾدو مػذه ماحملاوطنظة موطأغؼنؾملا معروػملة م؛ محبؿملث مغالحظم
ذؿملؽاً معن ماظؿؼنؽملاضض مواًػملْط مضن مسرعنض ماٌسملؼملون م؛ مصؼملن موجؾملةؾن مؼذطر ماظغملاتب مأنؼنم
اظظملَؿطنؿملطنؿملعننِ،ماظرؼنذؿملدموصراغلوا،مطاغامضدم«دارامضنمررؼقماظعملراءةمؼؿفاوزاغؽنؾملامشػملوةمشػملوة،م
حؿؼنى مدبرؼنجامضنمايربؿملؼنةمبرتؾةمواحدة»؛موالمؼضملينمػذامإالّمذؿملؽاًمواحداًمواضقاًم
حبغملمماظؽملؼنصؼن،موػومأنؼنماظرملؼنكزملؿملؼنؿنيماالؽنثؽملؿنيمطاغؿامدخػملؿامعدردةمسلغملرؼؼنةًمصؿكرؼنجؿام
صؿملؾملامبرتؾةمسلغملرؼؼنةمعؿلاوؼةم؛موإالّمصؼملامبالظنماظغملاتبمؼعملول،موظْؽملغملرؼنرعنمذظكموحننمضنم
عضملرضماىدال م:م«حؿؼنىمدبرؼنجامضنمايربؿملؼنةمبرتؾةمواحدة» م؛موعنموجؾملةمأخرىم
ؼذطرماظغملاتب،معنمبضملدمذظك،مأنؼنماظظملؿؿملطننيمأجؾؽنرامسػملىماالخنراطمضنماىؽملدؼؼنة،موذظكم
حنيمؼعملولم:م«أجربماظرؼنذؿملدظن،موػذهمػيمسعملؿملدته،مسػملىمأنمؼؿفؽملؼندمطؼملامأجربمطذظكم
أخوهمصراغلوا م؛مصغملاغامبرتؾةمواحدةمأوؼنلمعرؼنةمضنماىؽملدؼؼنةمؼلغملؽملانمثغملؽملةمواحدة».م
صػملومطانماظظملَؿطنؿملانمدبرؼنجامضنماٌدردةمايربؿملؼنة،محعملّا،مطؼملامذطرماظغملاتبمأوؼنلطنمأعرٍ،م َظؼملطنام
اضعنشملُرؼنامإزنمأنمؼؽملكررامضنماىؿملشماظظملرغليؼنموػؼملامسػملىمذظكمعظنفعنؾطنرطنانِم؛موظغملاغامدخالهم
برتؾةمضابشملني،مأومبرتؾةمضابشمليعنمصفؼنمسػملىماألضلؼن،مذأنطنمسنؿملعماظشملّالّبماظذؼنم
ؼؿكرؼنجونمضنماٌدارسمايربؿملؼنة،مضؾلماالؽنظؿقاق،مسؼملػملؿملؼناً،مباىؿملش.موإغؼنامالمغدريمعام
اظذي مأوضع ماظزؼناػريؿن مضن مػذا ماظؿؼنؽملاضض ماظذي مطان مضن مشؽملىغن مسن مأن مؼعملعطن مصؿمله ،مممّام
دنضملػملؽملا مغظملرتض مأغؼنه مطؿب مسؼملػمله ماظعملزملزمليؼن معرؼنة مواحدةً موأسفػملؿعنه ماظصملّروف مسنم
عراجضملؿهمضؾلماإلذنمبؽملرملرهمضنمجرؼدةم«اىزائر»م؟… م
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وظغملنؼن ماظذي مؼضملؽملؿملؽملا مضن معسملؼملون مػذه ماظؿؼنفربة ماظعملزملزملؿملؼنة مػو مصسملعنقظنه مأطاذؼبطنم
ّوغؾملاموؼعملؾملروغؾملا،معنمحؿملثم
طن
اٌلؿضملؼملؽنرؼنمسػملىماظرملؼنضملوبماظيتمطاغوامؼلؿضملؼملروغؾملامصؿملظنذؽنظ
مل مؼغملوغوا مؼظنسملؼملرون مهلا ،مضن مأشػملب ماظصملّنؼن ،مإالّ ماظضملداوة مواظؾطملسملاء ،مواالزدراءطنم
ؼنقؽملاء؛ موإالّ مصؼملا مبالظن ماظظملؿى مرذؿملد ماظذي مزلؼن مؼدرظنس مجؽملؾاً مىؽملب معع ماظظملؿىم
واظرمل عن
اظظملرغليؼن مصغملاغا مطؽملطندعنعطناغطنيعن مجطنذميةَ ماألبرش 38محعملؾةً معن ماظدؼنػر ،مصرؼنق مبؿملؽملؾملؼملا مغصملامم
اظؿؼملؿملؿملزماظضملؽملزملريؼنماظذيمطانماالؽندؿضملؼملارماظظملرغليؼنمؼلػملغملهمضنماىزائرمظؿملسمإالّ… م؛م
ؼن
صإذامصدؼقػنمواحدمضنموادؾن،موصدؼقمضنموادمآخرم؟!مم م
وإذا مطاغت متػملك ماٌلاواة مواضضملاً معػملؼملوداً مضن ماجملؿؼملع ماظظملرغليؼن مبني ماظظملرغلؿملؼننيم
واظظملرغلؿملؼنات م؛مصإغؼنؾملا،مباظعملؿملاسمإزنماظرملؼنضملوبماٌلؿضملؼملطنرة،موعؽملؾملاماظرملضملبماىزائريؼنم
اٌؾؿػملَىمبؾػملؿملؼنةماالدؿضملؼملارماٌرملؤوم،مالمتضملدومأنمتغملونمخراصةمدائرةًمعنمخراصاتمأمؼنم
سؼملروم! م
وتؾدأمػذهماحملاوظةماظعملزملزملؿملؼنةماظلؼنؿملادؿملؼنةمعؿرملاطػملةمعؤتػملظملة،محبؿملثمالمرنؿػملفم
ماظزملؾؿملؼنني ،مثم ماظظملؿطنؿملطنؿملعننِ ،مثمؼن ماىؽملدؼؼنني ،مثم ماىؽملديؼن مواظسملؼنابطم
األعر مباظعملؿملاس مإزن ؼن
اظلؼناعؽني؛ مصغملاغا مؼػملضملؾان معضملاً ،مثمؼن مؼدردان معضملاً ،مثمؼن مؼؿدرؼنبان معضملاً مضن معؾؿدأ ماألعر؛م
باإلضاصةمإزنمأغؼنؾملؼملامطاغامجارطنؼنمؼعملشملؽملانمحؿملؼناًمواحداً م؛مصػملممؼغملنمأحدمعؽملؾملؼملامؼضملؿعملدم
أغؼنه مدؿملأتي مؼوم مؼظملرؼنق ماظدؼنػر مبؿملؽملؾملؼملا مسػملى مذظك ماظؽملؼنقو ماظؾرملع ماظذي متوظّد ،مغؿؿملفةم
حؿؼملؿملؼنة ،مسن موجود ماالؽندؿضملؼملار ماظذي مطان مضزملاراه ماظؿؼنضملاعل معع ماظرملؼنضملوب ماٌلؿضملؼملطنرةم
تضملاعالًمضائؼملاًمسػملىماالؽنضشملؾملادمواٌؿملز،موضنمأحلنماألحوالمسػملىماظغملذبمواظؽملؼنظملاق .م
ؽنخؿالفمضنمدريتيِماظرملؼنكزملؿملؼنؿني،ماغشملالضاًمعنماالخنراطمضنم
طن
وؼؾدأماظؿؼنؾاؼن،مأوماال
اىؽملدؼؼنةماإلجؾارؼؼنة م ؛مصؾملؽملاموضعماظؿؼنقوؼنلماهلائلمضنمعلارماظضملالضةمبنيماظرملؼنكزملؿملؼنؿنيم
االؽنثؽملؿنيمحؿملثمإنؼنمصراغلوا،ماظظملرغليؼن،مبدأمؼرضَىموؼؿضملازن،معنمحؿملثمزلؼنماظرؼنذؿملد،م
اىزائريؼن،مضنمأحطّمرتؾةمضنماىؿملش،موػيمرتؾةماىؽملديؼنماظؾلؿملط؛مصػملممؼظملغملّرمصؿملهم
أحدمعنماظسملؼنؾؼناطماظظملرغلؿملؼننيمصريضّؿملهموظومإزنمرتؾةمعؿدغؼنؿملةمضنمدػملّمماظرؼنتبماظضمللغملرؼؼنة.م
ةمبنمعاظكماألبرشم(ودؼملؼنيطنماألبرش،مألغؼنهمطانمبهمبرطنصػنمصؾملابتماظضملربم
ظن
-38ماٌضملروفمضنمطؿبماألخؾارمأنؼنمجذمي
أنمتعملولمأبرصممصػملعملّؾؿهماألبرش… )معػملكمايريةمحغملّممعاظغملاًموسعملؿملالًمابينمصارحمبنمطضملبمعنمبينماظعملنيمبنم
جلرمبنمضسملاسة،محنيمردؼنامسػملؿملهمابنمأخؿهمسؼملرومبنمسديؼنم،مصاخؿارامعؽملادعؿطنهمصعملؾلمبذظك،مصصملالّمغدميؿملهم
زعؽملاً،مثمؼنمشدرمبؾملؼملامصعملؿػملؾملؼملا.موضدمأوردمػذاماٌـلماظضملربيؼنماظعملدؼممعؿؼملؼنممبنمغوؼرةمضنمرثاءمأخؿملهمعاظك،مصعملال :م
حعملؾةًمعنماظدؼنػرمحؿؼنىمضؿملل:مظنمؼؿزملدؿنسا! م
وطؽملؼنامطؽملدعنعاغطنيعنمجطنذميةَم ؽن
اغصملرمظلانماظضملرب،مبرش،موجذم؛مواٌظملسملؼنلماظسملؼنؾؼني،ماٌظملسملػملؿملات،مص.م،133مهعملؿملقماظرملؼنؿملكني:مأشندمربؼملدم
ذاطر،موسؾدماظلالممػارون،مدارماٌضملارف،ماظعملاػرة،م،2235مط .3.م
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طؼملامأغؼنهمملمتطنرملظملععنمظهمالمدريتهمايلؽملة،موالمثعملاصؿهموسػملؼمله ،مضنمذظكمصؿؿمل ًال؛مصصمللؼنم
ذبرؼندمجؽملديؼنمبلؿملطمالمذنػملممبأؼؼنةمرتؾةمسلغملرؼؼنةمطزعالئهماظظملرغلؿملؼنني…م م
صغملّر مرذؿملد مضن مػذا ماألعر معػملؿملؼناً؛ مصػملم مؼظنػملْفؽن مدؾؾاً مهلذا ماٌؿملعنز ما ْظ ظنؼملؼملؽنضؼن مأيؼن مذغبم
اضرتصه،موالمأؼؼنةمجرميةمارتغملؾؾملا،مدوىمأغؼنهمطانمجزائرؼؼناً.موضدمشنػملهمذظكمسػملىم
االؽنضؿؽملاعمبأنؼنماىزائريؿن،مضنمايعملؿملعملة،مػومشريماظظملرغليمؼن؛مطؼملامأنؼنماظظملرغليؼنمػومشريم
اىزائريؼن م؛مصغمللٌّمعؿمللؿنرػنمظؽنؼملامخظنػملقمظهمضنمػذاماظضملامل.مصاىزائريؼنمظهماغؿؼملاءمحسملاريؼنم
وجطملراضنؼنمشريظنماالؽنغؿؼملاءمايسملاريؼنمواىطملراضنؼنمظػملظملرغليؼن.موأنؼنمطلؼنمعامضرأهماظرؼنذؿملدمأوم
تضملػملّؼمله،مأوممسؽنضملهمعنمأصواهماألداتذةمواحملاضرؼنمضنماٌدارسماظظملرغلؿملؼنةمملمؼغملنمإالّم
بارالًمعنماألبارؿملل،موطذباًمضنماألطاذؼب .م
ظعملدماغؿؾملىماظرؼنذؿملدمإزنمػذهماظؽملؼنؿؿملفةمعنمتػملعملاءمغظملله،مودونمأنمذناورمأحداً،مأوم
ذناوره مأحدػن ،معن مزعالئه ،مممّن مطاغوا معن ماٌؾؿطنػملني مخبدعة ماظضملػملَم ماظظملرغليؼن مضلعنراًم
وإجؾاراً ،موذظك مبضملد ماظزملؼندعة ماظضملؽملزملرؼؼنة ماظيت متضملرؼنض مهلا محني ماظؿقق مباىؽملدؼؼنةم
اظظملرغلؿملؼنةماظيتمصُرِضتمسػملؿملهمطاظعملدرماٌعملدؿنر،مواألعرماٌدبؿنر م؛مصظملغملّر،معنمتػملعملاءمغظمللهم
أؼسملاً مودون مأن مذناور مأحداً ،مضن مإسالن مثورة مسارعة مسػملى ماالحؿالل ماظظملرغليؼن مضنم
اىزائر م؛مشريمأنؼنمأوانطنمتػملكماظـورةمملمؼغملنمأغطنى م؛موظذظكمخرملؽنيطنماظرؼنذؿملدمأنمؼعملالطنمم
ظهم:مإغؼنكمعرملوؼنش،موعرملاشبمضدؼنمايغملوعةم!م م
وظعملدمؼضملينمرْرعنحظنمعـلمػذهماألصغملارمضنمػذاماظضملؼمللماظلؼنرديؼنمأنؼنمزعنماظـورةمسػملىم
االؽندؿضملؼملارماظظملرغليؼنمضنماىزائرم َظؼملؼنامؼغملنعنمأواغظنهمأزلؼنماىزائرؼؼنني م؛موإالّمصػملمطنماطرتثم
رذؿملدمبأنمؼعملولماالؽندؿضملؼملارؼؼنونمصؿملهمعامؼعملوظون مإنمطان مععملؿؽملضملاًمحعملّاًممبؾدأماٌعملاوعةم
اظؽملؼنؾؿمللمعنمأجلمهرؼرماظورنمعنماالؽنحؿاللماظظملرغليؼنماٌرملؤومم؟مأممػلمطانمبعمليطنمظهم
عنمبرػانمبضملدماظذيمرأىمومسؽنعموسػملؽنممعنمدريةماظؿؼنضملاعلمعضملهمضنماىؿملشماظظملرغليمؼن؟م
أملمؼضملاعطنلمسػملىمأنؼنمضؿملؼملؿهمأنمالمضؿملؼملةمظه م؛موأنؼنموجودهمالمؼلاويمأطـرمعنمرضممضنم
؟مأملمتؾملعنؼملطنلمعغملاغؿهماظضملػملؼملؿملؼنةمصػملممؼػملؿظملتمأحدمإزنمذؾملاداتهماظيتمعؽملقؿؾملامإؼؼناهظنم
ظن
األرضامم
ؼنلاتماظؿضملػملؿملمماظظملرغلؿملؼنةمغظمللظنؾملا،مبؽملاءغنمسػملىمغصؼنماحملاوظةماظعملزملزملؿملؼنة م؟مأملمؼغملنم
ؼن
عؤد
ذظك مإالّ معصملؾملراً معن معصملاػر ماظضملؽملزملرؼؼنة مشري ماٌضملػملؽملة مضن ماظؿؼنضملاعل معع ماىزائرؼؼنني مضنم
ورؽملؾملم،موهتممشلؾملم،موػممؼلؼملضملونموؼظنؾزملرونم؟… م
وػؽملامؼعملعماظرؼنذؿملدمضنمػمؼنمملمؼغملنمؼضملؿعملدمضطّمأغؼنهمدؿملعملعمصؿمله م؛موػو م:معاذامسلاهم
أنمؼزملؽملع،موضدمأصسملىمبهماهلمؼنماظورينؼنمإزنمعامأصسملىم؟مإغؼنهمالمبدؼنمعنمأنمؼأتيطنمذؿملؽاًم
عا.موظومذؿملؽاًمعامظؽنػملظملْتماألغصملار،موجػملْبماالؽنغؿؾاه.مظغملنعن،مأؼرضَىمبهمذظكمإزنمعلؿوىم
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اظـورةمسػملىمػذاماالدؿضملؼملارماظضملاتيماىاثممسػملىماىزائرموحدطنهم؟موػلمذظكمممّامطانم
ممغملؽملاًمضنماظزؼنعانمواٌغملان م؟مإغؼنهمبضملدماظؿؼنظملغملريماضؿؽملعمبأغؼنهمالمؼلؿشملؿملعمأنمؼأتيطنمذظكم
وحده .موإذن ،مأؼزملرب مسػملى ماظسملؼنؿملم مواظصملّػملم مواٌؿملز موؼلرتؼح؟ مظغملنعن مأيؼن مصرب؟…م
وإذن… مظعملد مأعلت مطلؼن ماألبواب معوصطندطنةً مضن موجؾمله… موال مدؾؿملل مإزن مصضملل مأيؼنم
ذيء…م م
وأعام ماغعنلداد مسنؿملع ماألبواب ،مضرؼنر ماظظملؿى مأن مؼلؿلػملم مظعملدطنره م؛ موظغملنؼن ماظوػنم
جضمللمؼدبؼنم« ضنمسصملامماظرؼنذؿملد،مواهلزالمميؿصؼنمعنمدعه،موؼأطلمعنميؼملهم(…)م
صػملممؼزلمؼظنسملعنؽملؿملهماظغملصملمموؼظنضملطنؽملؼنؿمله،مصػملممؼؾقطنمإالّمخؿملاالًمعاثالً.مثمؼنمضنمؼوممعنماألؼؼناممأصؾحم
جـةًمػاعدةًمالمحراكمبؾملا» .م
ظعملدمضرؼنرماظظملؿىمأنمؼلؿرملؾملدمسػملىمررؼعملؿهماًاصؼنة،معنمأجلماظورن،مبضملدمأنم
ضضملظملتمضوؼنته،موضػملّتعنمحؿملػملؿظنه… مظعملدمأزععمسػملىمأنمؼلؿرملؾملدمبايزنمسػملىمعزملريم
اظورن،موعامطابدمعنمزػملمماالؽندؿضملؼملارماظظملرغليؼنماظطملاصب.مصغملانمظهمذظك؛موملمؼغملنمظهم
شريمذظك.مظعملدمبدامظرذؿملدمأنؼنم«اىزائريؼنماٌلػملممالمؼلاويمجؽملاحمبضملوضةموظومصضمللمعام
صضملل معن ماألسؼملال ماىػملؿملػملة م؛ موسرف مأنؼن مطلؼن معا مطان مؼعملرؤه معن مأنؼن مصرغلا مدوظةم
اٌلاواةمأظظملازمظؿمللتمهلامعلؼملؼنؿملاتمضنماًارج» 39.م
1

ؼزملشملؽملعمػذاماظؽملؼنصؼنمظطملةمدردؼؼنةمصزملقىم؛مظغملؽملؼنؾملامبلؿملشملةمتػملؿملقمبأدغىماٌلؿوؼاتم
ظػملؼملؿػملعملّنيمضنمساعؼنؿؾملا م؛مورمبا ماصشملؽملع مبضملضماألظظملازماٌرملرضؿملؼنةمطعملوظه م:م«ضنمأدؾوعم
واحدمعنمسائػملؿنيمتلغملؽملانمحبارةمواحدة»م؛مصإرالقمظظملظم«ايارة»مسػملىماييؼنمظؿملسم
عن ماظػملّطملة ماىزائرؼؼنة مضن مذيء .موؼؾدو مأنؼن ماظغملاتب موضع مػؽملا مضن متؽملاضضٍ محؿملث معنم
وجؾملةمندهمؼظملسملحماٌؿملزمبنيماىزائرؼؼننيمواظظملرغلؿملؼننيمضنمطلؼنمذيء م؛موعنموجؾملةم
أخراةمدنضمللماظضملائػملةماظظملرغلؿملؼنةمواظضملائػملةماىزائرؼؼنةمتعملشملؽملانمحبيؼنمواحدمدونممتؿملؿملزم؛م
عع مأنؼن ماظواضع ماظؿؼناررنيؼن مؼـؾت مأنؼن مساعؼنة ماىزائرؼؼنني مطاغوا مؼلغملؽملون مأحؿملاء مشريم
األحؿملاء ماظيت مطان ماظظملرغلؿملؼنون مؼعملشملؽملوغؾملا .موظو مطاغت ماٌلاواة معوصورة مسػملى معلؿوىم
ؼنغملنمظغملاغتموصُرتمسػملىمعلؿوىمغؿمللماظرؼنتبماظضمللغملرؼؼنةمضنماىؿملشماظظملرغليؼن.م م
طن
اظل
سػملىمحنيمأغؼنؽملامأظظملؿملؽملاهماظغملاتبمؼزملشملؽملعمطػملؼملاتمشريمذائضملةمضنماالؽندؿضملؼملالماظضملربيؼنم
اظظملزملؿملح معـل متغملراره مظػملظملظ م«شػملوة» ماظذي مؼؾدو مأغؼنه مطان مؼعملزملد مبه مروراً ماٌرحػملةم
-39ماظزاػري،مربؼملؼندمدضملؿملدم-.مم.م.س-..مص .1.م
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واظظملرتة،موروراًمآخرمعضملاغيطنمأخرى.موؼؾدومأنؼنماظؽملؼناصؼنمملمؼؿابعمغزملؼنهمصػملممؼزملقؼنقهم
ضؾل مأن مؼؽملرملر؛ معن مأجل مذظك مند مصؿمله ،مسػملى ماظعملؽنزملطنر ،مػؽملات مإعالئؿملؼنة موحنوؼؼنةم
أوعأغامإزنمبضملسملؾملامظدىمإثؾاتمغصؼنمػذهماحملاوظة .م
وضدمؼالحظماظعملارئمطؿملفمطاغتماظضملربؿملؼنةمترملؼملظنسمأعاممضػملمماظزؼناػريؼنم(وؼؾدومأنؼنم
اظضملربؿملؼنة مبوجه مسامؼن مسػملى مذظك ماظضملؾملد ممل متغملن متوصؼنػملت مإزن مإدناد معلؼملؿنؿملات موعضملانٍم
حسملارؼؼنة مجدؼدة مطؼملا مادؿعملرؼن ماالدؿضملؼملال مسػملى مسؾملدغا مػذا) م؛ مصغملان مرمبا ماصشملؽملعم
سؾارات مٌضملانٍ مال مغرتسملؿملؾملا محنن ماظؿملوم معـل مضوظه م :م« معؿى ماتؼنقد ماظضملاعالن مسػملىم
صالحماظدؼنوظةمضنمسؼملػملؾملؼملامورتؾؿؾملؼملامإالّ موطانمجزاؤػؼملامعؿؼنقداًمطذظك».موإغؼنامالمغدريم
عا معؽملع ماظزؼناػري مأن مؼزملشملؽملع م«عؿلاوؼاً» مسوض م«عؿؼنقداً» ،موضد مطان مضن معضملرضم
ايدؼث مسن ماٌلاواة م؟… مطؼملا منده مؼظنشملػملق مسػملى معدردة مايسملاغة م«دار متربؿملةم
اظزملؼنؾؿملة»،موؼظنشملػملقمسػملىماٌدردةماظيتماظؿققمبؾملامصراغلوام«عغملؿؾاً».مضنمحنيمندهم
ؼردؼند مظظملظ مأخٍ مصؿملظنشملػملعمله مسػملى مصراغلوا مباظعملؿملاس مإزن مرذؿملد ،موظضملػملّه مطان مؼرؼد مبه مإزنم
اظزعؿملل م:م«صػملممؼلؿشملعمأظؿملظملُهماظرؼنذؿملدمأنمؼظملارقمأخاه».موطرؼنرمذظكمضنماظؽملؼنصؼنمتارةم
ؼن
أخرى .م
وملمؼظملتماظعملاصؿنمأنمؼؿؽملاصؼنمععمغزملوصمسربؿملؼنةمضدميةم(وظضمللؼنمذظكمأنمؼضملودمإزنم
طـرة مربظملوزه معن ماظؽملؼنزملوص ،موإٌاعه مبؾملا) م :مبضملسملؾملا مدؼينؼن م(اظعملرآن ماظغملرؼم)،م
وبضملسملؾملامذضملريؼن،موبضملسملؾملاماآلخرمأعـالمسربؿملؼنةمضدمية.مصضملػملىمعلؿوىماظؿؼنؽملاصؼنمععم
اظعملرآنماظضملصملؿملممغػملظمليماظغملاتبمؼلؿؽملدمضنمبضملضمتضملؾرياتهمإزنماظؽملؼنصؼنماظعملرآغيؼنمصؿملعملول م:م
«صرغلا مدبظملظ 40مجؽملاح ماظذلؼن معن ماظرؼنشنة مظغمللؼن معن مجاػد مضن مدؾؿملػملؾملا ،موظو مداظتم
غظمللظنه مسػملى مجؽملؾات مذرصؾملا ماظرؼنصؿملع» م؛ مصؾملؽملا متؽملاصؼن معن موجؾملة معع مضوظه متضملازن م:ممممم
«واخظملؽنضعنمهلؼملامجؽملاحماظذلؼنمعنماظرؼنشنة…».41موأصلماٌضملؽملىمضنماظعملرآنمحثـنماألبؽملاءم
سػملىماظربؼنمباظواظدؼنمواظؿؼنذظّلمهلؼملامعنماظرؼنصقمبؾملؼملا،مواإلذظملاقمسػملؿملؾملؼملا.مسػملىمحنيمأنؼنم
اظؽملؼنصؼنماظلؼنرديؼنماصشملؽملضملهمظػملقاطؽنؼملةما ؽنالدؿضملؼملارؼؼنةمضنماىزائرم:مصرغلاماظيتمطاغتمأسقؼنم
ظػملفزائرؼؼننيمعنمأيؼنمساقؼن،موأضلىمسػملؿملؾملممعنمأيؼنمضاسٍمسػملىماألرض.م م
وغالحظمأنؼنماظعملاصؼنماصشملؽملعمظظملظماىؾملادمظػملدؼنصاعمسنمصرغلام؛مسػملىمحنيمأنؼنمػذام
اٌزملشملػملحماصشملؽملضملهماظعملرآنماظغملرؼممظؽملرملرماإلدالم،مأومظػملدؼنصاعمسؽمله،مثمموضعمذيءمعنم
-40مطذامباألصل،موػومخشملأمعشملؾضمليؼن.مواظوجه:م«دبظملض»مباظسملاد،مالمباظصملّاء .م
-41مدورةماإلدراء،معنماآلؼةم .15م
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اظؿؼنفاوزمضنمادؿضملؼملاظهمصأرػملقمسػملىمطلؼنمعنمؼعملاتلمضنمدؾؿمللمهرؼرمورؽملهمعنماالؽنحؿاللم
األجؽمليبؼن.موضنمطلؼنماألروارمالمدنوزماعؿؾملانمػذاماظػملّظملظماظضملصملؿملممبادؿضملؼملاظهمضنماظدؼنصاعم
سنماظدؼنوظةماظظملرغلؿملؼنةماظيتمطاغتمهؿلؼنماىزائرموتسملشملؾملدماىزائرؼؼنني.م م
وعنماظؿؼنؽملاصؼناتماظيتمالحصملؽملاػامضنمػذاماظؽملؼنصؼن ماظعملزملزمليؼنمععماظعملرآنماظغملرؼممضوظهم
ضنمعضملرضمايدؼثمسنمصرغلام:م«(…)محبؿملثمهغملممبنيماظؽملؼناسمباظعمللط،موتضملدلم
بؿملؽملؾملممضنمايغملوعة»م؛مصعملدموضعماظؿؼنؽملاصؼنمػؽملامععمضوظهمتضملازنم:م«وإنمحغملؼملتطنمصاحغملُمم
بؿملؽملؾملممباظعملؽنلعنطؽن؛مإنؼنماظػملّهطنمؼظنقبؼنماٌعمللشملني» 42.م
وعنموجؾملةمأخرىمؼوجدمتؽملاصؼنمععمبؿملتمأبيماظشملّؿملؼنبماٌؿؽملؾؼنيماظرملؼنؾملري م؛موذظكم
عنمخاللمضوظه م:م«موظومداظتعنمغظمللهمسػملىمجؽملؾات/مذرصؾملاماظرؼنصؿملع».موطانمميغملنم
اظؽملؼنصؼنمأنمؼلؿطملينطنمسنماالدؿرملؾملادمباظؾؿملت م؛مألنؼنماظؿؼنؼملؾملؿملدمظػملظملغملرةمبعملوظه م:م«ذرصؾملام
اظرؼنصؿملع«مذنؿمللماظعملارئماٌلؿؽملريمحؿؼملاًمسػملىمعزملدرػا م؛مظغملنؼنماظؽملؼنصؼنمبضملدماظؿؼنؽملاصؼنمذطرم
اظؽملؼنص؛مصفؼملعمبؿملؽملؾملؼملا م؛موذظكمحنيمضال:م«وظومداظتمغظمللهمسػملىمجؽملؾاتمذرصؾملام
اظرؼنصؿملعم :م
محؿؼنىمؼظنراقطنمسػملىمجواغؾهماظدؼنمظن م
المؼلػملمماظرملؼنرفماظرؼنصؿملعمعنماألذى
وغلفؼنلمتؽملاصؼناًمآخرمععمررصةمبنماظضملؾدمحنيمؼضملؾؼنرماظؽملؼنصؼنماظلؼنرديؼنم:م«ودؿملؿظملوؼنقم
ضنمأعورمأخرىمدؿؾدؼؾملاماألؼؼنام»م؛مصاظضملؾارةماألخريةمتؿؽملاصؼنمععمبؿملتمررصةماظرملؼنؾملري :م
موؼأتؿملكمباألخؾارمعطننمملمتزوِّدؽن م
دؿظنؾديمظكماألؼؼناممعامطؽملتمجاػالً
طؼملامسؼملدماظؽملؼنصؼنمإزنماصشملؽملاعمعـلمسربيؼنمضدؼمموػومضوظه م:م«صغملاغامضنمأثؽملاءمتػملكم
اٌدؼنةمغدمييعنمجذميةماألبرش».موضدمدؾقمظؽملامايدؼثمسنمػذاماٌـلماظذيمطاغتم
اظضملربمتسملربهمضنمدوامماظضملرملرةمورؿملؾؾملامبنيماثؽملني .م
2

وظضمللؼن ماظذي مميغملن مأن مؼظنالحظ مأنؼن مايدث مؼؾدأ موطأغؼنه مال محدث ،مضن مػذهم
ماظؿظملاصؿملل ماظيت مذطؽنرت محول مصداضة ماظظملؿؿملطنني،م
احملاوظة ماظعملزملزملؿملؼنة م؛ مصغمللؼن ؼن
سملؾملؼملامبؾضملض م؛مطاغتمتؾدومأولمأعرٍمتظملزملؿملالًمزائدا م؛مشريم
ودراداتؾملؼملا،موارتؾاطمبضمل ؽن
أنؼنماظزؼناػر يمأصػملحمضنمتوزؿملفمتػملكماٌضملػملوعاتماظيتمطاغتمتؾدومخاظؿملةمعنمأؼؼنةمأػؼملؼنؿملؼنةم
توزؿملظملاًمصؽملؼنؿملؼناًمضنماظعمللمماألخريمعنمسؼملػملهماظلؼنرديؼنم :م
-42مدورةماٌائدة،معنماآلؼةم.51موباظعمللطم:مباظضملدل .م
52

عبد امللك مرتــاض

 .2ممل متظنفعندؽن ماظرؼنذؿملدطن مصداضةُ مصراغلوا محني مأعلى مضابشملاً مداعؿملاً مضن ماىؿملشم
اظظملرغليؼنموالمصظنقؾؿظنهمروالمسؾملدؽنماظزملِّؾا؛مصاظضملادةمجرتمبنيماظؽملؼناسمأنؼنماظزملؼندؼقمؼظملغملّرم
ضنمصدؼعملهمضنمعـلمػذهماألروار.مظغملنؼنم«اظزملؼندؼق»مصراغلواماظظملرغليؼن،محنيمجدؼنماىؽندؼنم
ودخلمضنمايؿملاةماظضملؼملػملؿملؼنة،مضرؼنرمأنمؼعملشملعمطلؼنمسالضةمععماظرؼنذؿملدماىزائريؼنماٌلػملمم؛م
وطأغؼنهمػومغظمللهمطانمذبرؼندمممـلمميـلمعضملهمدورماظزملؼنداضةماٌزؼؼنظملةمروالمتػملكماظظملَرتةم
عنماظضملؼملر م! موإذامطاغتماظعملزملؼنةمملمتذطرمذظكمغزملؼناً،مصإغؼنؾملامذطرتهمدغملوتاً م؛مأيمأنؼنم
اظؽملؼنصؼنمالمؼوعئ،مالمعنمضرؼبموالمعنمبضملؿملد،مإزنمإعغملانماتؼنزملالمصراغلوامباظرؼنذؿملد،م
وذظكمؼـؾتمعامزسؼملؽملاهم؛مصعملدمأرادتماظعملزملؼنةمأنمتذرطنهمظؿملظنعملرطنأمعامبنيماظلؼنشملور .م
 .1مؼلؿغملرملف ماظرؼنذؿملد مصفأة مأنؼن معؾادئ مايرؼنؼة مواٌلاواة مواظضملدل موعا مإزن مػذهم
اظرملؼنضملاراتمممّامطانماألداتذةمؼطنقعنرملظنونمبهمذػؽملهمأثؽملاءمعؿابضملؿهماظدؼنرادةمضنماٌدارسم
اظظملرغلؿملؼنةمملمؼغملنمإالّمعطنؿملؽملاًموبارالً.مصؿػملكماٌؾادئمرمبامتضملينماظظملرغلؿملؼننيمصؿملؼملامبؿملؽملؾملم،م
أعؼنامععمشريػممصالم! م
.3مؼلؿغملرملفماظرؼنذؿملدمأنؼنمتضملُّػملؼملطنهمضنماٌدارسماظظملرغلؿملؼنةمملمتغملنمظهمأؼؼنةمضؿملؼملةمتذطر،م
بضملد مأن ممل مؼؽملظملضمله مذظك ماظضملػملم مضن مأوؼنل ماحؿغملاك مظه مبايؿملاة ماظضملؼملػملؿملؼنة ماظؿملوعؿملؼنة موػوم
االخنراطماإلجؾاريؼنمضنماىؿملشماظظملرغليؼن.مصعملدمزلؼنمجؽملدؼؼناًمبلؿملشملاًمطأيؼنمجؽملديؼنمعنم
اىاػػملني.مصؼملامضؿملؼملةمػدعنرِمسؾملدؾنمعنماظضملؼملرمؼعملرتبمعنمسرملرؼنمساعاً،مضنمذبؿؼملعمتؽملضملدمم
صؿملهماٌلاواة،موتظملعملدمايرؼنؼؼنةمأدغىمربؿواػام؟ م
وأعؼنامعنماظوجؾملةماظؿؼنعملؽملؿملؼنةمصإنؼنماظؽملؼنصؼنماصشملؽملعمررؼعملةماظلؼنردماظؿؼنعملػملؿملدؼؼنةمبادؿضملؼملالم
ضؼملريماظطملائبماٌردمصابؿدأماظؽملؼنصمواغؿؾملىمسػملىمبضملضمػذاماظؽملقو م:م«وظدمصراغلوام
واظرؼنذؿملدمضنمأدؾوعمواحد…» .م
وملمؼضملؼملدماظعملاصؼنمإزنماصشملؽملاعمضؼملريماٌؿغملػملّم،موعنمثمؼنمإزنماٌؽملاجاة43ممبامػيمتعملؽملؿملؼنةًم
دردؼؼنةً مإالّ مظدى مغؾملاؼة ماظعملزملؼنة م؛ موذظك محني مادؿغملرملف ماًدؼضملة ماالؽندؿضملؼملارؼؼنة م:مممم
 43اٌُؽملاجاة ،مأو م«اٌوغوظوج ماظدؼناخػمليؼن» م( ،)Monologue intérieurمخشملابمعسملؼملؿننػن مداخل مخشملاب مآخرم
ؼؿؼنلممحؿؼملاًمباظشملؾؿملضملةماظلؼنردؼؼنة:ماًشملابماألوؼنلمجوؼناغيؼن،مواآلخطنرمبرؼناغيؼن؛موظغملؽملؼنؾملؼملامؼؽملدذبانمعضملاًماؽنغدعاجاًمتاعؼناًم
ؼنلمإلضاصةمبضملعندمحدثيؼن،مأومدرديؼن،مأومغظملليؼن،مإزنماًشملابماظرؼنوائيؼن ...م
ظن
صؿملذوبماألوؼنلمضنماآلخؽنر،مواآلخؽنرمضنماألو
وحبغملممصدورماٌؽملاجاةمسنماظؽملؼنظملسماظؾارؽملة،مصإغؼنؾملامتظنزملاغمبسملؼملري ماٌؿغملػملّم.مأعؼنامإذامطانماظؽملؼنصؼنماظرؼنوائيؼنمعزملوشاًم
ؼنهم،موعنمأجلماظؿؼملؿملؿملزمبنيماظؽملؼنزملؼنؿملعننماظدؼناخػمليؼنمواًارجيؼنمدنبظنموضعنعظنماظؽملؼنصؼنماٌؽملاجاتيؼنم
ؼن
بسملؼملريماٌؿغملػملّممأصالً؛مصإغ
بنيمعزدوجؿني:م«مم«؛موذظكمظؿؽنؾؿملانمػذاماإلدعاجماظؽملؼنزملؼنيؼن،مأومأيؼنمسالعةمأخرىمممؿملِّزة.موظضمللؼنمعنماألعـلمأنم
تظنؿعنرطنكَ،مػؽملا،محرؼؼنةماٌؾادرطنةمظػملرؼنوائيؼنمغظمللهماظذيمػوموحدهماىدؼرظنمباخؿؿملارمػذهماظضملالعةماظظملاصػملةمبنيماٌُؽملاجاةم
واًشملابماآلخرمضنمغزملؼنه .م
وتظنضملدؼنماٌؽملاجاةمتعملؽملؿملؼنةمعؿشملوؼن رةمعنمتعملؽملؿملاتماظلؼنردماظرؼنوائيؼنمضنماظعملرنماظضملرملرؼن.موعنماظؽملؼناسمعنمؼضملودمبؾملذهماظؿعملؽملؿملؼنةم
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«وجضمللمذندثمغظمللهمبؾملذامايدؼث:مأػغملذامطؽملؼنامغعملرؤ 44م؟موػلمػذامعامطؽملؼنامغؿػملعملّاهم
سنماألداتذةماٌضملّػملؼملنيم؟مأملمؼعمللمظؽملاماٌضملػملّمماظظملالغيؼن،مواٌضملػملّمماظظملالغيؼن…».مصؾملؽملامصعملطم
تلرتجعماظرملؼنكزملؿملؼنةموسؿملطنؾملامايسملاريؼنمواظورينؼنمعنمخاللمرباورةماظؽملؼنظملس،موعراجضملةم
اظذات،موتضملرؼةماآلخر.مصأخرياًمتؿغملرملؼنفماظعملؿملمماٌزؼؼنظملةمظرذؿملدمصؿملغملظملرمبؾملام؛موظغملنمبضملدم
صواتماألوانم؛مصعملدمطانماغؿؾملى،مباظعملؿملاسمإظؿمله،مطلؼنمذيء...م م
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إنؼن معن ماٌؤدف محعملّاً مأنؼن مذكزملؿملؼنيت ماظعملزملؼنة ماٌرطزؼؼنؿني مال متؿزملارسان موالم
تؿؽملاصلان؛ موال مؼضملرف مصراغلوا ماألملطن ماظذي مطان ظنمؼؼملؽنضؼن مصدؼعملَه ماظعملدؼمح ماظرؼنذؿملد م؛م
صرملكزملؿملؼنةمصراغلوامذكزملؿملؼنةمدػملؾؿملؼنةمالمتؤثذملؼنرموالمتؿأثذملؼنر م؛مسػملىمحنيمأنمذكزملؿملؼنةم
اظرؼنذؿملد مإدنابؿملؼنة معن محؿملث مإغؼنؾملا متؿأثر موتؿأظّم مظػملواضع ماٌوجؽنع ماظذي متؿضملرؼنض مظه م؛م
ظغملؽملؼنؾملامدبؿملبمضنمتطملؿملريهمسػملىمحنومدنضملػملؾملامتظملرمللمضنمغعملْلمبرطانماظطملسملبماظدؼنصنيم
اظذيمطانمطاعؽملاًمضنمأسؼملاقمغظمللؾملامإزنماظواضعماًارجيؼن،مصؿغملوؼننمصرضةممتـذملؼنلمبداؼةم
اٌعملاوعةماظورؽملؿملؼنةمضدؼنماغضملدامماٌلاواة،مأيمضدؼنماٌؿملزمواظصملّػملممواالؽنضشملؾملاد م؛مأيمضدؼنم
االؽنحؿاللماألجؽمليبؼن.موطلؼنمعامضنماألعرمأغؼنؾملامأحلؼنتمباألمل،موأدرطتمخراصةماٌلاواةم
اظيتمطانماظظملرغلؿملؼنونمالمؼزاظونمؼرصضملونمسعملائرػممبؾملامضنمطلؼنمغادؾن،موؼروؼنجونماظغملالمم
سؽملؾملامضنمطلؼنموادؾن م ؛مصإذامػيممتألمأذضملارػم موآدابؾملم،مطؼملامطاغتممتألمغزملوصؾملمم
اظعملاغوغؿملؼنةمواظلؼنؿملادؿملؼنة .م
وطذظكمتؾدوماظرملؼنكزملؿملؼناتمشائؾةمسنمعلرحماألحداث م؛مصؾمليمملمتصملؾملرمزؾملوراًم
عؾاذراًم ؛مألنؼنمردعنؼملؾملامطانمعنماًارج،مالمعنماظدؼناخل.مأرأؼتمأغؼنهمالمؼوجدمبؿملؽملؾملام
؛موإغؼملامطلؼنمعامضنماألعرمأنماظغملاتبمػوماظذيمؼؽملوبمسنم
أيؼنمحوارمؼػملؼمللهماٌؿػملعملّي م ؼن
ػذه ماظرملؼنكزملؿملؼنات مضن ماظؿؼنضملؾري مسن مأػوائؾملا ،موعواضظملؾملا م؛ مصرملكزملؿملؼنة مصراغلوا مطأغؼنؾملام
اظلردؼؼنة مإزن ماظغملاتب ماظظملرغليؼن مإدوار مدي مجردان م( )Edouard Dujardin, 1881-1949مضن مرواؼؿه:م
«اظرؼنغعنداتمضدمضُشملؽنضملتعن»م()Les lauriers sont coupésماظيتمزؾملرتمسامم 2883محؿملثماصشملؽملعمألوؼنلمعرؼنة،م
صؿملؼملا مؼزسم معؤرؼنخو ماألدب ماظظملرغليؼن ،مػذه ماظؿؼنعملؽملؿملؼنة ماظيت متؽملؿؼملي ،معن موجؾملة مأخرى ،مإزن محعملل مسػملم ماظؽملؼنظملسم
الرتؾارؾملامبؿؿملؼنارماظوسي.موضدمأُوظؽنعمبؾملا،مصؿملؼملامبضملد،مجؿملؼملسمجوؼسمإزنمحدؼنماهلوس .م
وعزملشملػملحماٌُؽملاجاةمعنماضرتاحؽملا؛موضدمجؽؽملامبؾملامعنمضوهلممغاجطنىمؼؽملاجؽنيمعؽملاجاة؛موػومعضملؽملىغنمؼدلؼنمسػملىمايدؼثم
إزنماظؽملؼنظملس،مواٌُلارؼنةمبنيماؽنثؽملني،موظغملنمضنمصذملذملذملذملذملوتمعؾملؼملوسمطؼملؽملاجاةماظضملؾدمظربؼنهموػومؼزملػملّي؛مصإنؼنمصوتهمؼغملونم
بنيماهلؼملسماًاصت،مواىؾملرماظصملاػر.موحننمغدسو،مبؾملذهماٌؽملادؾة،مإزنمادؿضملؼملالمعزملشملػملحماٌؽملاجاةمسوضاًمسنم
اٌزملشملػملحماألجؽمليبؼنماهلفني،موػومم«اٌوغوظوج»؛مإذمالمعربؼنرمالدؿضملؼملاظهمععموجودماٌزملشملػملحماظضملربيؼنماظعملُحؼن .م
طذا .م
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عبد امللك مرتــاض

داصرتعنمإزنمساظَممبضملؿملدموملمتضملد م؛مصعملدمشربتمضنماىؽملدؼؼنةماظظملرغلؿملؼنةموملمغضملدمغرىم
هلامأثراًمإالّمعامطانمعنماألخؾارماظيتمتؿقدؼنثمسنمأغؼنؾملامرضؿملتمعنمذبرؼندمجؽملديؼنم
بلؿملط،مإزنمأسػملىماظدؼنرجاتمضنماظلؼنػملّمماظضمللغملريؼن .م
سػملى محني مأنؼن مرذؿملداً ممل مغلؿشملع ممتـذملؼنل معالربه ماظيت مزػملّت مذاحؾة مال متغملادم
تؾني.مصضملػملىماظرؼنشممعنماٌؾادئماظورؽملؿملؼنةمواإلغلاغؿملؼنةماظضملصملؿملؼملةماظيتمطاغتمتػملؿضملجمبنيم
جواحنه،مإالّمأغؼنهمزلؼنمػومأؼسملاًمشائؾاً،مأومذؾهمشائب.موإذامطانماظغملاتبمأصػملحمضنم
تزملوؼرهماظدؼناخػمليؼنمبوادشملةمبضملضماٌؽملاجاةم(اٌوغوظوجماظدؼناخػمليؼن)،45مصإنؼنمذظكمملمؼغملنم
طاصؿملاًمظغمليمتؽملسملظنرمذكزملؿملؼنؿه،موتؾدومأعامماٌؿػملعملّيمواضقةماٌضملامل،ممعرملرضةماٌالعح… م
وطانماظغملاتبمضنمحلؼنمعنمأنمؼظنؽملرملئمذكزملؿملؼنةمورؽملؿملؼنةمأخرىمطأنمتغملونمجؽملدؼؼناًم
جزائرؼؼناً معن ماٌؽملؾوذؼن مضن ماىؿملش ماظظملرغليؼن… موظو مجاء ماظغملاتب مذظك مألثرىم
ايدث،موظغملانممسحمظصملؾملورمعالعحمذكزملؿملؼنةمرذؿملدمبأن مدنريمحواراًمبؿملؽملهموبنيم
اىؽملديؼن ماىزائريؼن ماآلخر ،مأو ماىؽملود ماىزائرؼؼنني ماآلخرؼن .مبل مطان مميغملن مأنم
تؽملشملػملقمثورةمعنمػؽملاكمبؾملروبمذبؼملوسةمعنماىؽملودماىزائرؼؼننيماٌدرؼنبنيمبأدػملقؿؾملمم
واظزملؼنضملودمإزنماىؾالمإلسالنمععملاوعةمضدؼنماالؽنحؿالل…م م
إنؼن ماالضؿزملار مسػملى مذكزملؿملؼنؿني ماثؽملؿني مصعملط ،مواظؿؼنضملاعل معضملؾملؼملا مخارج معلرحم
األحداث مأصعملر مػذا ماظضملؼملل ماظلؼنرديؼن موجضملػمله مخاظؿملاً معن ماظزملؼنراع م؛ مسػملى ماظرؼنشم معنم
وجودمبوادرمػذاماظزملؼنراعماظذيمضاعتمسػملؿملهماظعملزملؼنةمضنمأصػملؾملا م؛مإالّمأنؼنماظعملاصؼنمصاتهم
هرؼك مػاتني ماظرملؼنكزملؿملؼنؿني محني مدخػملؿا مايؿملاة ماظضملؼملػملؿملؼنة ،موإذطاء مػذا ماظزملؼنراعم
بإضاصةمذكزملؿملؼناتمثاغوؼؼنةمأخرى.موإذامطؽملؼنامحننمبزملددمايدؼثمسنمضزملؼنةمضزملريةم
المسنمرواؼة م؛مصإنؼنمذظكمعامطانمظؿملقصملُرطنمسػملؿملؽملامأنمغشملاظبماظغملاتبمبإضاصةمبضملضم
اظرملؼنكزملؿملؼناتماألخرى،مأومإدنادمودؿملػملةمصؽملؼنؿملؼنة،مسػملىماألضلؼن،مإلذطاءمغارماظزملؼنراعمبنيم
اظرملؼنكزملؿملؼنؿني .م

 -45ورمباموجدغامعنمؼزملفمعزملشملػملحم«اٌؽملاجاة»مبوصفمصؿملعملول:م«اٌؽملاجاةماظذؼناتؿملؼنة»؛موػوموصفمالمعضملؽملىمظهمعنم
اظوجؾملةماظدؼنالظؿملؼنة؛مإذمػذهماظذؼناتؿملؼنةمحنيمتوصفمبؾملاماٌؽملاجاةمالمتسملؿملفمذؿملؽاًمجدؼداًمظػملدؼنالظةماظعملائؼملةمصؿمله؛مإذمالم
ذنؼملل مظظملظ م«اٌؽملاجاه» ،مضن مأصل موضعنضمله ،مإالّ معضملؽملى ماظذؼناتؿملؼنة ،مواٌُلارؼنة .معن مأجل مطلؼن مذظك مسدظؽملا مضن مطؿاباتؽملام
ؼملالمػذهماظزملظملةمظضملدممظزوعؾملامهلذاماٌزملشملػملحماظؽملؼنعملديؼنمضنمدالظةماظّػملطملةماظضملربؿملؼنة،مطؼملامبؿملؼنؽملؼنامذظك.م
ؼن
األخريةمسنمادؿضمل
وادؿضملؼملال ماظزملظملة مترسنة محرصؿملؼنة مظػملؼملزملشملػملح ماظطملربيؼن م«اٌؽملاجاة ماظدؼناخػملؿملؼنة» م(أو م«اٌوغوظوج ماظدؼناخػملي» ،مطؼملا مػوم
علؿضملؼمللمضنماٌزملشملػملحماظضملربيؼنماىاري) .م
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صورة املقاومة الوطنوّة...
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ميؿدؼنمزعنماظعملزملؼنةمسػملىمعدىمصنلةموسرملرؼنمساعاًمأومأطـر،مضػملؿملالًمأومطـرياً م؛م
وذظكمسػملىمأداسمأنؼنمصراغلومواظرؼنذؿملدموظنظداَمضنمؼوممواحد،مثمؼنمدخالماٌدردةمضنمؼومم
واحد،مصؿملغملونمذظكمععملدؼنراًمبزػاءمدؿؼنةمأسوامم؛مثمؼنمدبرؼنجامصؿملؾملام؛مصؿملغملونمذظكمععملدؿنراًم
بؾػملوغمدنؼنماظضملرملرؼنمأومحنوػا.مثمؼنمأدؼنؼاماًدعةماإلجؾارؼؼنةمضنماىؿملشماظظملرغلي م؛م
وػيماًدعةماظيتمتؤدؿنىمضنمزػاءمدنؼنماظضملرملرؼن.مشريمأنؼنمبػملوغمصراغلوامرتؾةمسؼملؿملدم
(جؽملرال)مأربكمزعنماظعملزملؼنةموبرػنمسػملىمأنؼنماظزؼناػريمملمؼغملنمؼضملرف،مصؿملؼملامؼؾدو،م
ذؿملؽاًمطـرياًمسنمغصملامماظؿؼنرضؿملاتمضنمأيؼنمجؿملشمغصملاعيؼن م؛موأنؼنمعنماظضمللريمسػملىمذابؼنم
ؼنرسةماظيتمذطؽنرتمضنماظعملزملؼنة م؛مصاظذيم
ظن
أنمؼرتعمليمضنمرتبماىؿملشماظظملرغليؼنمبؿػملكماظل
ظنؼظملؾملممأغؼنهموضعمإحراقماٌراحل،موريؼنماٌلاصاتمصاشؿدىمصراغلوامضنمزرفمساعنيم
اثؽملني ،موػي معدؼنة ماًدعة ماظضمللغملرؼؼنة ماإلجؾارؼؼنة مضن ماىؿملش ماظظملرغليؼن مسػملى مذظكم
اظضملؾملد…م م
وأؼؼناً معا مؼغملن ماظرملؼنأن ،مصإنؼن معدى ماظزؼنعن مضن مػذه ماظعملزملؼنة مضن مأبضملد ماظؿؼنعملدؼرات مالم
ًمضلؼملتمسػملىمعراحلمشريمدضؿملعملةموالم
ؼؽملؾطمليمظهمأنمؼزؼدمسنمصنلةموسرملرؼنمساعا ؼن
واضقة،مظضمللؼنمأدضّؾملامدنؼنماٌؿملالد،مودنؼنمدخولماٌدردة .م
وضدمبظنينماظزؼنعنمضنمػذاماظؽملؼنصؼنماظلؼنرديؼنمبؽملاءمرتؿملؾاًمعؿلػمللالً،مأوم«طروغوظوجؿملؼناً»م
صػملممؼعملعماظؿؼنالسظنبمباظزؼنعنمباظؿؼنعملدؼممواظؿؼنأخري،مواظؿؼنأخريمواظؿؼنعملدؼم.مذظكمبأنؼنماظؽملؼنصم
ؼزملشملؽملعمضؼملريماظطملائبماٌظملردماظذيمؼظنلعنؾملممضنمبؽملاءمزعنمعؿلػملللمرتؿملب .م
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ضد مؼغملون مايؿملز 46م ػؽملا مأدوأ محصملّاً معن ماظزعن مسػملى ماظرؼنشم معن مأنؼن ماظؿؼنضملاعل مععم
ايؿملزمضنمأيؼنمسؼمللمدرديؼنمظؿملسمأضلؼنمأػؼملؼنؿملؼنةمعنماٌغملوؼنغاتماألخراةمظػملضملؼمللماظلؼنرديؼنم
-46مظضمللؼنمعنماألعـلمأنمغغملرؼنرمعامضدمؼغملونمضؿمللمبزملددمعزملشملػملحم«ايؿملز»م( Espaceم)ماظذيممؼظنضملرطنفمأؼسملا،مضنم
اظغملؿابات ماظؼنؽملعملدؼؼنة ماظضملربؿملؼنة مهت معزملشملػملح م«اظظملسملاء» .موطم م مردؼندغا ،مضن مطؿاباتؽملا ماألخرية مأنؼن مإرالق معزملشملػملحم
«اظظملسملاء»م المذنؿؼمللمطلؼنماألشنالماظدؼنالظؿملؼنة،معنموجؾملةممغصملرغامحننمسػملىماألضلؼن،ماٌؿضملّػملعملةممبأصؽملافمماألروارم
اظيتمتضملؿورمخزملائصماظدؼنالظةماٌغملاغؿملؼنةمعنمحؿملثمػي؛مؼسملافمإزنمذظكمأنؼنمتضملاعػملؽملامععمايؿملز،ممبظملؾملوعؽملامحننم
هلذاماٌزملشملػملحم(حؿملثمالمغضملؿعملدمأنؼنمأحداًمعنماٌؿضملاعػملنيمععماظؽملؼنزملوصماألدبؿملؼنة،معنماٌضملاصرؼنماظضملرب،مميسمليم
ؼنرمػذاماإلجراءماظلؿملؼملؿملائيؼن؛مإذمعضملصملؼملؾملممؼؾادرمإزنماظؿؼنضملاعلمععمايؿملزمػمأوماظظملسملاءؼمسػملىمأغؼنهم
ِّ
سػملىمحنوغامضنمتزملو
عغملانمجطملراضنؼنممضؾلمطلؼن مذيء)،مالمؼرعي،مباظسملؼنرورة،مإزنمتلػملؿملطماظسملؼنؿملاءمسػملىماٌغملانمعنمحؿملثمػومعظملؾملومم
ماظلؿملؼملؿملائؿملؼنة مبؿوعندؽنضملطنة معظملؾملوعه مإزن مطلؼن مأضرظنبم
تعملػملؿملديؼن؛ موظغملؽملؼنه مؼلضملى مإزن معؽملقه مذقؽملةً مجدؼدة معن ماظدؼنالظة ؼن
األحؿملاز:مطاًشملوط،مواألبضملاد،مواألذغملال،مواألحفام،مواألوزان،مواألثعملال؛موطلؼنمعامؼؿؼنكذمذغملالًمعا،مأومػؿملؽةم
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اظغملؾري.مذظكمبأنؼنمايؿملزمػؽملامذاحبمبلمشائب م؛مإذمالمغغملادمغػملؼملحمعؽملهمإالّمثالثةم
عؤذؼنراتمظه م :مايارةماظيتموظدتمبؾملاماظرملؼنكزملؿملؼنؿان،مواٌدردةماظيتمتضمل ّػملؼملؿامصؿملؾملا،م
ثمؼنماظـغملؽملةماظضمللغملرؼؼنةماظيتمعاردامصؿملؾملاماًدعةماإلجؾارؼةمضنماىؿملشماظظملرغلي.مشريم
أغؼنؽملامالمغلؿشملؿملعمعرملاػدةمػذهماألحؿملازمعنمخاللماظعملراءةم؛مطؼملامالمغلؿشملؿملعمأنمغسملعم
ظهمخاررةممتـلمحرطةماظرملؼنكزملؿملؼناتمسربمػذامايؿملز.مصالمأبضملاد،موالمخشملوط،موالم
أحفام،ممتـلمأعامماظعملارئم؛مبػملهطنماظؿؼنظملغملريطنمضنماظرملؼنوارعمأوماألذفارمأوماظشملّرضاتماظيتم
تؿقرؼنكمعنمخالهلامػذهماظرملؼنكزملؿملؼنةمأومتػملك… محؿؼنىمطأنؼنمػذاماظضملؼمللمعضملزولمسنم
ايؿملزماظشملّؾؿملضمليؼنمظرملكزملؿملؼناتمأيؼنمسؼمللمدرديؼنمتوصرمصؿملهماظرملؼنروطماظظملؽملؼنؿملؼنةماٌضملروصةمظدىم
اظؽملؼنعملّاد…م م
شريمأغؼنؽملا،موسػملىماظرؼنشممعنمطلؼنماٌالحصملاتماظيتمضدؼنعؽملاػامحولماظؽملؼنعملصماٌػملقوزم
ضنماظؾؽملاءماظؿؼنعملينؼنمهلذهماحملاوظةماظلؼنردؼؼنةماٌؾغملّرة،مغؤطّدمأخرياًمعامضػملؽملاهمأوؼنالً،موػوم
أغؼنهمظؿملسمؼؽملؾطمليمأنمغؽمللىمأغؼنؾملامسؼمللمرائدم؛موأنؼنماىزائرمطانمؼوجدمبؾملامطلؼنمذيءم
إالّمازدػارماظـعملاصةماألدبؿملؼنة م؛موأنؼنمسػملىماٌؤرؼنخمواظدؼنارسمأنمؼؿطملاضىمسنمبضملضمػذهم
اهلَؽملاتماظيتمذطرغامعؽملؾملامرائظملةم؛مألنؼنماظطملاؼةمعنموراءمتعملدؼممػذاماظضملؼمللمظؿملسمسػملىم
أغؼنهمرائضملةمعنمروائعماظدؼنػرم؛موظغملنمألغؼنهمسؼمللػنمدرديؼنمععملاوممظالدؿضملؼملارماظظملرغلي .م

عا،مضنمحؿملزمعا؛مطاٌشملر،مواظلؼنقاب،مواٌاء،موػػملمؼنمجرؼنا...
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