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ؼؾدومأنؼنمػذهماحملاوظةماظعملزملزملؿملؼنة،ماألوزنمعنمجؽمللؾملا،مضنمتارؼخماألدبماظعملزملزمليؼنم
مؼعملاومم مدؿملادؿملؼنًا معوضوسًا متؿؽملاول مغزملادصؾملا ماظيت ماظوحؿملدة ماظعملزملؼنة مػي ماىزائر، ضن

م ماىزائر، مضن ماظظملرغليؼن ماظؽملؼنصؼنماالدؿضملؼملار مػذا متؽملاول مصعملد موسؾـه؛ مغظملاضه وؼظملسملح
اظعملزملزمليؼنماظذيمطؿؾهمربؼملؼندماظلؼنضملؿملدماظزؼناػريؼنمعوضوعماٌلاواة،مأومضلمسػملىماألصح:م

ماغضملدامماٌلاواة،مبنيماىزائرؼؼننيمواظظملرغلؿملؼننيمضنماىزائر.
وسػملىمأغؼنؽملامغرؼدمأنمغؿقػمّلل،مدػمَلظملًا،معنمإرالقماٌزملشملػملحماظظملؽملؼنيؼنماىاريمضنماظؽملؼنعملدمم
سػملىمػذهماحملاوظةماظعملزملزملؿملؼنةماظيتمظعملؿملطنتمإسفابًامذدؼدًامظدىم«ماظعملزملؼنة»وػومماظضملربيؼن

ضنمؼومماالؽنثؽملنيمساذرمشرملتمم«ماىزائر»اٌـعمّلظملنيماىزائرؼؼننيمحنيمزؾملرتمضنمجرؼدةم
موسرملرؼنموتلضملؼملائةموأظف معنماظوجؾملةماظظملؽملؼنؿملؼنةمالمم1ساممصنلةؾن ماظؽملؼنصؼن ذظكمبأنؼنمػذا
؛مماظعملزملزملؿملؼنةمبغمللؼنمعامذنؼمللماظػمّلظملظمعنمعضملؽملىمؼؽملؾطمليمظهمأنمؼرَضىمإزنمعلؿوىماظغملؿابة

متؾدظنوانمأوؼنلطنم ماظغملاتبمادؿشملاعمأنمؼلرد،مصضملاًل،مأحداثمذكزملؿملؼنؿنيمطاغؿا شريمأنؼن
األعرمسػملىموصاقمواتؼنظملاق،موخزملوصًامسػملىمعلاواةمتاعؼنةمبؿملؽملؾملؼملامضنمايؿملاةماظلؼنؿملادؿملؼنة؛م
مطؼملطن ماظرملؼنكزملؿملؼنؿني معوتمإحدى مصأصسملتمإزن ماظعملاصؼملة، مايعملؿملعملة متغملرملؼنظملت مأن دًامإزن
:مموحزغًا؛موػيماظرملؼنكزملؿملؼنةماظورؽملؿملؼنةمجرؼناءطنماظؿؼنؼملؿملؿملزماظضملؽملزملريؼنمبنيماظرملؼنابؼننيماظزملؼندؼعملني

ماىزائريؼن،مواظظملرغليؼن.

                                                                                                                                   
*
م.جاعضملةموػرانم 
مغظنرملرمػذاماظؽملؼنصؼنمضنماىرؼدةماٌذطورةمضنماألسػملىمضنماظزملؼنظملقؿنيماألوزنمواظـاغؿملة.م-1



 عبد امللك مرتــاض

 35

وظعملدمدنلؼندماإلسفابطنماظذيمظعملؽنؿملطنؿعنهمػذهماحملاوظةماظعملزملزملؿملؼنةماظيتمطؿؾؾملاماظزؼناػريؼنم
مذندؿن ممل مبادؼسمجائزًة، مبن مايؼملؿملد مسؾد ماٌـعمّلظملنيماىزائرؼؼننيمرصعندظن مأوداط دمضن
مجرؼناءطنم ماظيتمعاتتمطؼملطندًا مرذؿملد مذكزملؿملؼنة مؼؿظملوؼنقمضنمرثاء مذاسر ماٌاظيؼن،مأليؼن عؾػملطملظنؾملا
اغضملدامماٌلاواةمبنيماىزائرؼؼننيمواظظملرغلؿملؼنني.موضدمأسػملنمابنمبادؼسمذظكمضنمجرؼدةم

ماٌؽملؿعملد» م« مأنؼن مشري مضلؽملشملؿملؽملة. ممبدؼؽملة مؼظنزملدرػا ماٌؽملؿعملد»اظيتمطان ماظيتم« اظؾادؼلؿملؼنة
ماىائزة مسظنشملخملػملتمم2غرملرتمإسالن مطؼملا متأدؿملسماىائزة؛ مإسالنطن مغرملرػا سظنشمّلػملتمبضملد

اظزؼناػرؼؼنة.مودنبم«ماىزائر»اىرؼدةماظيتمغرملرتماحملاوظةماظعملزملزملؿملؼنة،موػيمجرؼدةم
ماىرؼدتنيم متضملشملؿملل مبأنؼن مؼعملؿؽملع مظغملي معغملني ممبغملان ماظلذاجة معن ماٌرء مؼغملون أن

ماالؽندؿضملؼملارماظورؽملؿملؼنؿنيماالؽنثؽملؿنيمطانمذبرؼندمعزملادصةمسارضة؛مبلمإغؼنؽملامغرىمأنؼنمسني
معنماظرملؼنضملارماظورينؼنم اظظملرغليؼنمطاغتمالمتؽملام؛موضدماشؿازماظظملرغلؿملؼنونماشؿؿملازًامذدؼدًا

اىزائرمظػملفزائرؼؼنني؛مباإلضاصةمإزنم»،موػو:م«اىزائر»اٌعملاِومماظذيمأسػملؽملؿعنهمجرؼدةم
م موػي: مصدرػا، مأسػملى مسػملى مطؿؾت ماظيت م»اظضملؾارة ماىزائرظن»أدِّلت إلسالءم«

م3«.اىزائرؼؼنني
طرماظزؼناػريؼنمضنماصؿؿاحؿملؼنةماظضملددماظـاغي،موؼؾدومأغؼنهمػوماظضملددماألخريمعنموضدمذ

ماىرؼدة مضنم4ػذه ماظعملزملزملؿملؼنةمملمؼزملدر ماظذيمغرملرتمصؿملهماحملاوظة ماظضملدد مػذا ،مأنؼن
ماىرؼدةؽنم»أواغه؛م مأردلمضؾلمؼوممصدوِر مبامسه ماالؽنعؿؿملاز ماظزملؼندؼقماظذيمجضملػمْلؽملا ألنؼن

:مضؽنظمليمسنمرؾعممئرؼؼنةماظيتمتظنشملؾعمبؾملامؼعملولمهلابـالثةمأؼؼناممبرضؿملؼنًةمإزنماٌشملؾضملةماىزا
م«اىزائر» مبسملاعنمصؿملؾملا مأغا ماظرؼنخزملةمإزنموطؿمللمم(…)؛مصؼملا موصعنلطن ؛موأردلمأؼسملًا

م5«.ايقؼنماظضملامؼنموعضملهمبراءةمعنماظسملؼنؼملان
ماظؽملؼنصؼنمحملؼملؼندمدضملؿملدماظزؼناػريؼنمعنمأجلمايدؼثمسنمجرؼدةم مبؾملذا إغؼنامملمغأتؽن

ماىزائر» م« مسؽملؾملا مهدؼنثؽملا ماظورؽملؿملؼنةمضنماظيتمطؽملؼنا ماظزملؼنقاصة ضنماظظملزمللماٌؿؼملقؼنضمظدور
ماظظملرغليؼن ماالؽندؿضملؼملار مصاحبماعؿؿملازممععملاوعة مأنؼن مإزن ماظؿؼنؽملؾؿمله مإزن مبه مأردغا موظغملؽملؼنا ؛

مجرؼدةم معن ماظـاغي ماظضملدد معن متربؼنأ مِردعنءًا، مظه ماتؼنكذه ماظزؼناػريؼن ماظذيمطان اىرؼدة
مدؿملؽملرملرمم،مظدىماظلؼنػملشملاتماظعملسملائؿملؼنةماالؽندؿضملؼملارؼؼنة،محنيمسػملؽنمطن«اىزائر» ماظزؼناػريؼن أنؼن

مبضملؽملوان ماياعؿملة ماظعملزملزملؿملؼنة مرباوظؿه م»مبؾملا مواظرؼنذؿملدم-اٌلاواة: مصراغلوا ضنم«

                                                                                                                                   
مػيمأوؼنلمجائزةمأدبؿملؼنةمورؽملؿملؼنةمترصدمظػملرملؼنضملراءماىزائرؼؼننيمسػملىمسؾملدماالؽندؿضملؼملارماظظملرغليؼن.ممم-2
م.م)اظزملؼنظملقةماألوزن(.2214أوتمم22،مضنم1تراجعمجرؼدةماىزائر،مع.م-3
مؼؾدومأغؼنهمملمؼزملدرمعؽملؾملامإاّلمسددان،مواظضملددماظـاظثمعرملغملوكمضنمصدوره.مم-4
مم.س.م-5
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معامؼغملونماظزؼناػريؼنم اظزملؼنظملقؿنيماألوزنمواظـاغؿملةمعنماىرؼدةماظورؽملؿملؼنةماىرؼؽة.موشاظؾًا
معام مطـريًا ممبامطؿب.موػيمدرية غظمللظنهمحدؼنثهمسنمغصؼنماحملاوظةماظعملزملزملؿملؼنة،مسظنفعنؾًا

صؿملؿقدؼنثونمسنماظؽملؼنزملوصماظيتمطؿؾوػامألصدضائؾملمموأحؾائؾملممضؾلمم،غملاتؾونؼظملضملػملؾملاماظ
مغرملرػا.

وبؾضملضمذظكمؼؿؾؿملؼننمأنؼنماٌعملاوعةماألدبؿملؼنةمأظظملتعنمردؼنماظظملضمللماظلؼنؿملؼنئمظدىماظلؼنػملشملاتم
اظعملسملائؿملؼنةماالؽندؿضملؼملارؼؼنةمضنماىزائرمضؾلمأنمؼظنؽملرملرماظؽملؼنصؼنماٌعملاومظنمغظمللظنه؛موإاّلمصؾمطنمغظمللؼنرم

م ماٌظملاجئ ماظؿؼنؽملغمّلر ماالؽنتؼنزملالطنمػذا مؼؿغملػمّلف مأن مودون ماىرؼدة، ماعؿؿملاز مصاحب عن
؟موعامذامسلىمأنمؼغملونمضدممباظزؼناػريؼنمصؿملكربطنهمبعملرارهماظذيمتؽملزملؿنلمصؿملهمعنماٌلؤوظؿملؼنة

م معن ماظـاغي ماظضملدد مػذا مضن م«اىزائر»غظنرملر ماظعملزملزملؿملؼنة ماحملاوظة مشري اٌلاواة:م»،
اظظملرغليؼن،موعرملؾملؼنرةمبضملؽملزملرؼؼنؿهمم،معنمعوادؿنمأدبؿملؼنةؾنمععملاِوعةمظالدؿضملؼملار«صراغلوامواظرؼنذؿملد

وغؽنظملاضهموطذبهمسػملىماظؽملؼناسمبرملأنماٌلاواةمواظضملداظةموايرؼنؼؼنةماظيتمطانمربؼملؼندماهلاديم
م؟ممضنماىزائرم6«المعلؼملؼنىمهلا»اظلؼنؽملوديؼنمؼراػامعؾادئمثالثًةم

بؿملدمأغؼنؽملامضؾلمأنمغضملؼملدمإزنمهػملؿمللمبضملضماظظملعملراتمعنمأوؼنلمغصؼنمضزملزمليؼنمعظنعملاِوٍم،م
ىزائريؼنمايدؼثمسػملىموجهماإلرالق،مغودؼنمأنمغضملودمإزنماظؿؼنوّضفمضنمتارؼخماألدبما

ماظعملزملؼنةمضنماألوداطم مغرملرمػذه ماظيتمأحدثؾملا ماظشمّلؿملؼنؾة معنماظؿؼنظملزملؿمللمظدىماآلثار برمليء
مابنمبادؼسمإزنمتأدؿملسمجائزة،م موعنمذظكمعلارسُة ماىزائرؼؼنة. مواظورؽملؿملؼنة اظـعملاصؿملؼنة

مذك مترثي مضزملؿملدة مألصسملل مذظك، مإزن ماإلمياءُة مدؾعملت موػيمطؼملا مرذؿملد، زملؿملؼنة
«ماٌؽملؿعملد»اظرملؼنكزملؿملؼنةماٌرطزؼؼنةماظسملؼنقؿملؼنة،مضنمضزملؼنةماظزؼناػريؼن.موإذامطانمتضملشملؿمللمجرؼدةم

موذروَرؾملامبضملدمغرملرػامعرثؿملؼنَةمرذؿملدمحملؼملؼندماظضملؿملدمآلمخػملؿملظملة؛م اظيتمأسػملؽملتماىائزَة
مطانم مطـرية مضزملائدطن مسػملؿملؽملا مصوؼنت ماىائر ماظؿؼنضملشملؿملل مذظك مأنؼن مغظملرتض مدنضملػملؽملا مّما

امظؿملؿلابعملوامبؾملا؛مصإنؼنماظؿؼنارؼخ،مملمذنؿظملظمظؽملا،مغؿؿملفةمظذظك،مأصقابؾملامضدمضرضوػ
مخػملؿملظملة مآل ماظضملؿملد مربؼملؼند ماظيتمطؿؾؾملا ماظدؼناظؿملؼنة مباظعملزملؿملدة مإاّل مأدف، مصإنؼنمموبغمللؼن :

م ماىزائر»جرؼدة ماظلؼنرديؼنم« ماظؽملؼنصؼن مػذا مغرملرت مألغؼنؾملا مظػملؿؼنضملشملؿملل متضملرؼنضت غظمللؾملا
دنبمأنمتدخلمعضملفمماٌعملاوم.موسػملىمأنؼنماظعملزملؿملدةماظيتمطؿؾؾملاماظضملؿملد،مػيمغظمللؾملا،م

م؟مماألدبماىزائريؼنماٌعملاِوم،مضنمسؾملدمعؾغمّلرمعنمتارؼخمايرطةماظورؽملؿملؼنة
ماظرملؼناسرظنم مواظلؼنؿملادؿملؼنة ماٌالبلاتماظؿؼناررنؿملؼنة مػذه مطلؼن مايدؼثمسن مإزن مدؾق وضد

ذضملراءم»ربؼملؼندماهلاديماظلؼنؽملوديؼنمعؽملذمدؽملةؽنمدتدملموسرملرؼنموتلضملؼملائةموأظفؾنمضنمطؿابهم

                                                                                                                                   
م.12.م2ذضملراءماىزائرمضنماظضملزملرماياضر،م:مم،مربؼملؼندماهلاديملؽملوديؼناظم-6
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ماٌلأظة،موإظؿملهمؼضملودماظظملسمللظنم«اىزائرمضنماظضملزملرماياضر مصؾملوماٌزملدرماألوؼنلمهلذه .
مضنماظغملرملفمسنمخػملظملؿملاتؾملاموعالبلاتؾملا،موتلفؿمللمبضملضموضائضملؾملامضنمحؽنؿملؽملؾملا.

موزارةم مضن ماظضملؿملد، مربؼملؼند مدؼوان مغرملر مسػملى مضاعوا ماظذؼن مأنؼن مسفؿملبماألعر وعن
ربؼملؼندمماظؿؼنربؿملةماظورؽملؿملؼنةمضنمبداؼةمسؾملدماالدؿعملالل،مصؽملؼنظملواماألبؿملاتماظضملرملرةماظيتمضاهلا

وطأنؼنمذكزملؿملؼنةمرذؿملدمذكصػنمتاررنيؼنمم!«مبابماٌراثي»اظضملؿملدمضنمذكزملؿملؼنةماظرؼنذؿملدمضنم
م مبأنؼن مؼظنعملرؼن ماظعملزملؿملدة متعملدؼم ماظعملزملؿملدةمذكزملؿملؼنةم»صضملاًل،مععمأنؼن ذكزملؿملؼنةمرذؿملدمضنمػذه

مامسظنهم مصرغليؼن موراظب مرذؿملد، مامسه مجزائريؼن مراظبػن مبشملالػا مظعملزملؼنةؾن خؿملاظؿملؼنة
مرأؼؽملام7«.صراغلوا مضن ماٌظملروض، مأنؼن مضنمعع ماظعملزملؿملدة مػذه مغصؼن مطانمدنبموضعنع ،

عوضوعماظعملزملؼنةمطانم»طؼملامزسممععملدؼنمماظعملزملؿملدةمضنمدؼوانماظضملؿملدمأنؼنم«.مبابماظورؽملؿملؼنات»
م مسؽملؾملا مأسػملن مظػملرملؼنضملراء معلابعملة ماظرملؼنؾملاب»عؿملدان م« مدؽملة مأنؼنمم8«.2214األدؾوسيؼن عع

ؿملدةماٌزملدرماألوؼنلماٌضملاصرمهلذهماظعملسملؿملؼنة،موػومربؼملؼندماهلاديماظلؼنؽملوديؼنمذطرمأنؼنماظعملزمل
اظضملؿملدؼؼنةمغظنرملرتمضنمجرؼدةماٌؽملؿعملد.موػامػوماظؽملؼنصؼنماٌؿؼملقؼنضمظذظكمغوردهمحرصؿملؼنًامحؿؼنىم

وضدم»ؼن:مم؛مؼعملولمربؼملؼندماهلاديماظلؼنؽملوديمغظنزؼلماظػمّلؾسماظؿؼناررنيؼنمسنمػذهماٌلأظة
م مجرؼدة ماٌؽملؿعملد»اضرتحتعن مأبؿملات.م« مسرملرة مؼؿفاوز مال ممبا مرذؿملد مرثاء ماألدباء سػملى

مؼأخذػا مجائزة مظذظك متظنضملػملممموجطنضملػملت مومل مظرثائه. ماظرملؼنضملراء مصؿؾارى مػعؽملؾملمؼ اٌربؿنز
م مجرؼدة مسظنشمّلػملت محؿؼنى ماٌلابعملة ماٌؽملؿعملد»غؿؿملفة مجرؼدةم«. محفرت مإثرػا وسػملى

ماىزائر» مغظنرملؽنرتعنمم!غنمأؼسملا« موضد مؼ ماظضملؿملد مػربؼملؼند م مػذا ماظرؼناثنيمذاسرغا وعنمسنػملة
م9«.اٌؽملؿعملد»ضزملؿملدتظنهمضنم

مو مظدىماٌؿػملعمّلي، ماظرملؼنّك مدابر مغعملشملع مأن مدؼوانموغرؼد مععملدؼنم مضرؼنر معا مخشملأ بؿوطؿملد
م:م،مصؽملعملول«اظرملؼنؾملاب»ربؼملؼندماظضملؿملدمعنمأنؼنمضزملؿملدتهمغرملرتمضنم

مظرملكزملؿملؼنةمم.2 مرثاء مألحلن مأدبؿملؼنة مجائزة ماظيتمأسػملؽملتمدنؼن ماٌؽملؿعملد مجرؼدة إنؼن
م؛م:مصدرتمضنمثاغيمؼوظؿملومساممصنلةموسرملرؼنموتلضملؼملائةمرذؿملد
اظضملددماظـاغيمعؽملؾملامضنمموتضملشملػملتمجرؼدةماىزائرماظزاػرؼؼنة،مشاظؾًا،مبضملدمصدورم.1

؛مصإنماصرتضؽملامأغؼنهمصدرمسددمثاظثمعؽملؾملا،موأخري،مصالمؼؽملؾطمليمم2214ساذرمشرملتم
م؛م2214أنمدناوزمغؾملاؼةمشرملتم

                                                                                                                                   
م.552ص.مم-.وانمربؼملؼندماظضملؿملددؼم-7
مم.س.م-8
م.م15ص.م-.م.م.س.:ميؼن،مربؼملؼندماهلاديماظلؼنؽملودم-9
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اٌضملشمّلػملة،مبضملدمأنمصدرم«ماٌؽملؿعملد»،مخػملظملًامىرؼدةم«اظرملؼنؾملاب»وملمتزملدرمجرؼدةمم.3
ضملؼملائةمعؽملؾملاممثاغؿملةمسرملرمسددًا،مإاّلمضنمثاغيمسرملرمغوصؼملربمساممصنلةموسرملرؼنموتل

موأظف.
مضنم مذظك مصؿملضملػملن ماألدبؿملؼنة مجائزته مدنؼن مضن مإذن، مبادؼس، مابن مؼؿأخؼنر صغملؿملف

،مبضملدمأنمعسملىمسػملىمزؾملورماظعملزملؼنةمضرؼبػنمعنمأربضملةمأذؾملر،موالمؼضملػملؽملؾملامضنم«اظرملؼنؾملاب»
م؟ماظيتمطانمصدورػامعؿزاعؽملًامععمصدورمجرؼدةماىزائرماظزؼناػرؼؼنة«ماٌؽملؿعملد»

جمضؼملنماألدبماٌعملاومماٌؾغمّلرمغدرجؾملامضنموَظؼملؼنامطاغتمػذهماظعملزملؿملدةماظضملؿملدؼؼنةمتؽملدر
ػذاماجملازمظؿغملؿؼمللمظدىماظعملارئماظغملرؼممصورةماظؿأثريماظذيمأحدثهمغصؼنمضزملؼنةمربؼملؼندم
اظلؼنضملؿملدماظزؼناػريؼن،مضنمأوداطماظورؽملؿملؼننيمباإلسفابمواظؿؼنأثر،موضنمأوداطماالؽندؿضملؼملارؼؼننيم

مباظلؼنكطمواظؿؼنرملدؼند.
2214غظمللهمساممؼعملولمربؼملؼندماظضملؿملدمحممسػمليؼن،مطؼملامطانمؼلؼملِّيمم

م:م10
م؟موظغملنعنمعامجزاؤكمؼامرذؿملذملذملذملدمظكمضنماظضملظناَلمسؼملطنلػنمعطنفؿملذملذملذملذملذملدظنم!غضملطنمعنم.2
مطذظكمؼؽملؿجماظسملؼنطملطماظرملؼندؼذملدمضسملؿملتطن،مسػملىماظزملِّؾا،مأدطنظملًاموحزغًام.1
م؟موأغتطنمظؽنؼملؽنـذملعنػملؽنهماظغمُلظمْلؤظنماظوحؿملذملدمؼضملػملوَكمَطضملعنؾذملذملذملًا«مصراغطنلعنوطنا»سالمطنمم.3
م؟مزعانطنمأبوُطؼملاماظضملؽنػمْلمظنماْظؼملظنظملؿملذملذملذملدمذملًاأملمتُك،مؼامرذؿملدظن،مظهمذعملؿملعملذملم.5
مأعطنضؿنمُضوطناُطؼملاماىؾملعندظنماىؾملؿملدموطؽملتطنمجبؽملؾهمضنمايربمَظؼملؼنذملذملام.4
مؼطنرملؿملبظنمهلوِلمعؽملصملرػاماظوظؿملذملدمحؿملاتظنكمطػمّلؾملامعأداُةمحذملذملذملذملذملذملزٍنم.3
معؤثذملِّرٌةمؼطنػملنيمهلامايدؼذملذملذملذملذملذملدمموعوتظنَكمؼامذؾملؿملدطنماظضملدِلمذْطرطنىم.3
ممبامأوعنَظىمظكماظدؼنػرظنماظضملؽملؿملذملذملذملذملدممسؽنصمَلاتؾنوضظملتظنمسػملؿملكمأذضملاريمم.8
م؟موػلمؼظنفعنديمغظنوطناحؽني،أومؼظنظملؿملدموغظنقعنتظنمسػملؿملَكمضنمُزػمْلمماظدؿنؼطناجيم.2

م11صضملؽملدماظػمّلهؽنمراظضملظنَكماظلؼنضملؿملذملذملذملذملذملدظنموإنعنمتُكمضدمضسملطنؿملتطنماظضملؿملشطنمبؤدًا.م22

                                                                                                                                   
م.21.م2ؼؽملصملرمربؼملؼندماظضملؿملد،مضنمذضملراءماىزائرمضنماظضملزملرماياضر،مم-10
مم-11 ماياضر، ماظضملزملر مضن ماىزائر مم.15-2213ذضملراء مسام مضن ماظغملؿابمباىزائر مُرؾعمم2213زؾملر مأن بضملد

م ماظضملؿملدمربؼملؼندمسػمليمخػملؿملظملة،مص. ماظؿؼنربؿملة542-552بؿوغس؛مدؼوانمربؼملؼند موزارة اظورؽملؿملؼنة،ماىزائر،مم،مغرملر
إذارةمإزنم»اظيتموردتمآخرمطػملؼملةمضنماظعملزملؿملدةمصؿملعملول:م«ماظلؼنضملؿملد»وؼضملػمّلقماهلاديماظلؼنؽملوديمسػملىمظظملصملةمم.2233

وملمؼغملنماألدباء،مإزنمذظكماظضملؾملد،مضنماظضملاملماظضملربيؼنمميؿملؼنزونمبنيماظعملزملؼنةم«.ماظرملؼنؿملخماظلؼنضملؿملدماظزؼناػريمعؾؿغملرماظرؼنواؼة
مؼ محلني مره موجدغا موضد مواظرؼنواؼة. مطؿابه: مضن ماظضملرملرؼن، ماظعملرن معن ماظلؼنؿؼنني ماألسوام مضن مععملاظة، غعملدم»غملؿب

ماظضملؽملوانممػسؽملوانمرواؼةمنؿملبمربظملوزمؼم»مظؽملفؿملبمربظملوزمصؿملعملول:م«مزضاقماٌدقؼن»سنمرواؼةم«مموإصالح صؾملذا
ماظلِّظمْلرم ؼوذكمأنمذندؼندمعوضوعماظعملزملؼنةموبؿملؽؿؾملا،موضدمذطرتماظعملزملؼنةموعنمضؾلمذظكمذطرتماظغملؿابمألنؼنمهلذا

(.مصإذامطانمرهمحلنيم223)غعملدموإصالح،مص.«م…نيمخشملريتنيمحعمّلًا:مإحداػؼملامأغؼنهمضزملؼنةمعؿعملؽملةمرائعملةضؿملؼملؿ
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 الّضّجة اليت أحدثتها قّصة الّزاهرّي

ماألوزن ماظعملزملزملؿملؼنة، ماحملاوظة مػذه مأحدثت ماظعملزملؼنةممظعملد متارؼخ مضن مجؽمللؾملا عن
مإزنم ماإلمياءة مدؾعملت مطؼملا ماظورؽملؿملؼنة، ماظـعملاصؿملؼنة ماألوداط مضن مطربى مضفؼنًة اىزائرؼؼنة،
ماألصغملارم مإزن مؼضملودطن مأن مذظك موظضمللؼن مسنؿملضملًا؛ ماالؽندؿضملؼملارؼؼنة ماظلؼنؿملادؿملؼنة مواألوداط ذظك،
اىرؼؽةماظيتمررطنحؿعنؾملامضنموضتمعؾغمّلرمعنمغرملأةمايرطةماظورؽملؿملؼنةماىزائرؼؼنةمحؿملثم

نمربؼملؼندمدضملؿملدماظزؼناػريؼنمؼشملؼملح،مصؿملؼملامؼؾدو،مإزنمأنمتؿؾوؼنأمجرؼدتهمعغملاغةمجرؼدةمطا
ماإلضدام» مخاظد« ماألعري مؼزملدرػا ماالؽندؿضملؼملارم12اظيتمطان ماظيتمطان ماىرؼدة موػي .

وغظنظملؽنيطنمصاحؾؾملاماألعريمخاظد،محظملؿملدماألعريمسؾدمم2213اظظملرغليؼنماٌرملؤوممسشمّلػملؾملامدؽملةم
مػذهماحملاوظةماظعملزملزملؿملؼنةماٌعملاِوعة:موعنمآثارم!اظعملادر،مإزنمحؿملثمالمعغملانم

مجرؼدةمم.2 مإسالن مخالل معن مأدبؿملؼنة مجائزة مأوؼنل مظؿأدؿملس معدساة مطاغت أغؼنؾملا
علابعملًةمظػملرملؼنضملراءماىزائرؼؼننيمؼؿؾارطنوعننمضنمرثاءمذكزملؿملؼنةمرذؿملد.موػومتعملػملؿملدمملم«ماٌؽملؿعملد»

م؛مؼضملرفماألدبماظضملربيؼنمضنماىزائرمعـؿملاًلمظهمعنمضؾل
مإزنم.1 مصضملاًل، مأصسملتعن، مظػملفائزةمأغؼنؾملا مبؾملا ماظؿؼنرذؼنح مأجل معن مضزملائد مطؿابة

مادؿؾدؼنتم مغصؿنمضزملؿملدةمربؼملؼندماظضملؿملدمألغؼنؾملا مإاّل ماظؿؼنارؼخمملمذنظمَلظمظؽملا اٌرصودة؛مظغملنؼن
م مجرؼدة مضن ماٌؽملؿعملد»باظؽملؼنرملر ماىزائريؼنم« مظػملرملؼنضملر معدوؼنغة مأذؾملطنر مضن مثم اظؾادؼلؿملؼنة،

ما»ايدؼثمضنماظؽملؼنزملفماألوؼنلمعنماظعملرنماظضملرملرؼن،موػيمطؿابم ىزائر،مضنمذضملراء
م؛م2233،مضؾلمأنمتؽملرملرمضنمدؼواغهمسامم«اظضملزملرماياضر

أغؼنؾملامأوجضملتماظظملرغلؿملؼننيمإدناسًامذدؼدًا،مصؿملؼملامؼؾدو،موإاّلمصؼملامباُظؾملظنممسؼملطندوامم.3
ماظعملزملؼنةموػيم ؛مطؼملامملمؼؿورؼنسوا،مم«اىزائر»إزنمتضملشملؿمللماىرؼدةماظيتمغظنرملرتمصؿملؾملا

م متضملشملؿمللمجرؼدة مذظك،مضن ماٌؽملؿعملد»أثؽملاء مو« مأدبؿملؼنةمألغؼنؾملا معلابعملة رؼنأتمسػملىمتؽملصملؿملم
معنم مواٌعملاوعة ماظرؼنصضمواإلباء ماظيتممتـل،مضنماظعملزملؼنة، مرذؿملد مذكزملؿملؼنة مظرثاء ورؽملؿملؼنة
مضنم ماظظملرغليؼن ماالؽندؿضملؼملار مسػملى مثورة مإسالن مإزن مواظؿؼنشملػمّلع ماظلؿملاديؼن مواظوسي وجؾملة،

م؟ماىزائرمعنموجؾملةمأخرى
مظؿ ماظلؼنذاجة مهتمدائرة ماظوضوع ماألثؽملاء، مػذه مضن مؼؽملؾطملي، محؿملـؿملؼناتموال زملدؼق

م مجرؼدتي معن مطلؼن متضملشملؿملل مأدؾاب مذْطر مضن ماظظملرغلؿملؼنة ماٌكابرات «ماٌؽملؿعملد»تعملارؼر

                                                                                                                                   
ملمؼغملنمميؿملؼنز،مضنماألسوامماظلؼنؿؼنني،مبنيمعزملشملػملقيماظعملزملؼنةمواظرؼنواؼة،مصؼملاماظعملولمضنمربؼملؼندماهلاديماظلؼنؽملوديؼن،موضدم

مطؿبمعامطؿبمضنماألسوامماظضملرملرؼن،معنماظعملرنماظضملرملرؼن؟
وؼؽملصملرمربؼملؼندمغاصر،ماظزملؼنقفماظضملربؿملؼنةماىزائرؼؼنة:مم2214ضنمذؾملرمؼوظؿملومم2ائر،ماىزائر،مع.جرؼدةماىزمم-12

م.م44ص.م-.2853-2232
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؛مواظضملػمّلةماًظملؿملؼنةمايعملؿملعملؿملؼنةمػيمورؼنؤمم؛مصؾمليمتعملارؼرمشريمصادضةمشاظؾًام«اىزائر»و
مذدؼدم مطان ماظذي ماظظملرغليؼن ماالدؿضملؼملار مهدؼني مسػملى معضملًا مواظزؼناػريؼن مبادؼس ابن

مؼؿ مبعملوؼنةمايدؼدماظؿؼنطملشملرسمباىزائر،موػو ماحؿاللماىزائر أػؼنبمظالحؿظملالمجبؽملازة
بضملدمتلِعم«ماظرملؼنؾملاب»واظؽملؼنار.موحننمغطنضملفبمعنمطػملؼملةماظزؼناػريؼنماظيتمطؿؾؾملامضنمذبػمّلةم

دؽملواتؾنمعنمتضملشملؿمللمجزائرهمعنمأنؼنماظلؼنؾب،محلطنبمتعملرؼرماٌكابراتماظظملرغلؿملؼنة،مأنؼنم
،موترجممطػملؼملةم«اظـورة»بغملػملؼملةمصرغلؿملؼنةمعضملؽملاػام«ماظؽملؼنؾملسملة»طػملؼملةم»اٌرتجممأداءمترسنةم

م13«.صرغلاماظصمّلاٌةماظطملاصؾة»مبضملؽملاه:م«مصرغلاماظصمّلاصرةماٌؽملؿزملرة»
؛مموعامضوظهمصؿملؼملامطانمطؿب،مضؾلمتلعمدؽملوات،معنمأنؼنماظرؼنذؿملدمػمؼنمبإسالنمثورة

م…؟موأؼنمثورةماظعملولمضنماٌعملال،معنمثورةماظظملضمللمضنماظعملزملؼنة
معطن مأوؼنلطن مأنمؼغملونمػو ماهلاديماظلؼنؽملوديؼن معنمظضمللؼنمربؼملؼندًا نمهدؼنثمسؽملؾملا،موأوؼنلطن

.مثمؼنمسؼملطندغامحننمإزنمتػملكؿملصمأصغملارػامضنمأحدمطؿؾؽملامعؽملذمأطـرمعنم14ًّصمأصغملارػا
مضرن ماٌلاواةم15ربع معلأظة متؿؽملاول مأغؼنؾملا ماظعملزملزملؿملؼنة ماحملاوظة مػذه مصغملرة موخالصة .

مسعملائرػم مبؾملا موؼرصضملون مأذداضؾملم، مبؾملا مميػملؤون ماظظملرغلؿملؼنون مالمماظيتمطان مصغملاغوا ؛
ػملؽملؼناسمبضملاعؼنة،موظػملفزائرؼؼننيمخباصؼنة،مأنؼنمصرغلامتظنرملعؼنمعؽملؾملامعؾادئظنمؼزاظونمؼزسؼملونمظ

ماٌلاواةموايرؼنؼةمواإلخاء.م
مشنؿملؼملًام مصدؼعملًا مصرغلوا، معع مواحدؾن مؼوم مضن موظنظد ماظذي مرذؿملد ماظظملؿى مموطان

؛مصغملاغامرنؿػملظملانمإزنمعدردةمواحدة،موؼػملؾملظنوانممؼن؛مصغملاغامالمؼغملادانمؼظملرتضانمظػملظملرغلي
؛موذظكمحبغملممم؛مطؼملامطاغامؼذاطرانمعضملًامظؿقسملريماالخؿؾاراتمطؼملامؼػملؾملوماألرظملالمعضملًا

طؼملامؼؽملرملأماألرظملالممأاعامطانمدنؼملضملؾملؼملامعنمأظظملةموصداضة،موزعاظةموجوار،مسنؿملضملًا.مغرمل
ماىريانظنمسػملىماظػمّلضملبمواظػمّلؾملومواظضملؽنرملرةمعضملًا.م

                                                                                                                                   
م.2233،م2،مم.2ضلؽملشملؿملؽملة،مج.م:ماظزؼناػري،ماظرملؼنؾملابم-13
م.15-13.م2م.م.س.،م:ماظلؼنؽملوديؼن،مربؼملؼندماهلاديمم-14
ماٌػملكمم-15 مسؾد معرتاض، مؼؽملصملر مضنماىزائر: ماألدبيؼن ماظؽملؼنـر ماٌشملؾوساتماىاعضملؿملؼنة،مم-.صؽملون مدؼوان اىزائر،

م.235-233مص.ص.م-.م)وتأخؼنرماظؽملؼنرملرمسنمأصلمتأظؿملفمػذاماظغملؿابمزػاءمسرملرمدؽملوات(.2283
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  القصصّوة إوراد مقتطفات من نّص احملاولة

م:مؼعملولمربؼملدمدضملؿملدماظزاػريؼن
رؼنذؿملدمضنمأدؾوعمواحدمعنمسائػملؿنيمتلغملؽملانمحبارةمواحدة.موطانموظدمصراغلوامواظ»

مجبؽملس مأبواه موؽملؼنس مضد ماألصل مضن مإدؾاغؿملؼنًا ماظـاغيمم16األوؼنل موطان اظظملرغلؿملؼنني،
مجزائريؼنماألصلمواظظملزمللموملمؼزلمأبواهمعؤعؽملني.

،موتربؼنؿملامسنؿملضملًامؼػملضملؾانمأالسؿملبمواحدة،مثمؼنمأردالمعضملًامإزنمدارم17وظنظدامعضملًامبأدؾوع
ما مدنؼنمتربؿملة مبػملطملا موَظؼملؼنا مواحدة. معؽملاشاة متؽملاشؿملؾملؼملا مواحدة مأمؼن متربؿملؾملؼملا مصغملاغا ظزملؼنؾؿملة

ماظرؼنذؿملدمأنمؼظملارقمأخاه.م مسػملىمأنمؼؿضملػمّلم؛مصػملممؼلؿشملعمأظؿملظمُله اظؿؼنضملػملؿملممأجربمصراغلوا
ضدمعظنػملؽنؽامذظملعملةمسػملؿملهموحؽملاغًا؛مم19)رؾضملا(م18وزؾملرتمسػملؿملهمدؿملؼملاماىزطنع.موطانماْظؼملواه
مبهمإزنمعغملؿبمصراغلوامضرؼؽملهمعنمؼوممدرج،مصكرملؿملامأنمؼظنسملعنؽملؿملهموداعمضرؼؽمله؛مصأردال

موضرؼؽملهمعنمؼوممخظنػملق.
مأوزنم مظطملػملوة موإغؼنؾملا مواحد. محؽنفعنر مضن مسنؿملضملًا ماظؽملؼنرملأة مػذه ماظزملؼناحؾان مػذان غرملأ
واوزاػامعنمشػملواتمحؿملاتؾملؼملاموػؼملامالمؼرملضملرانمبرمليءمعنمذؤونمايؿملاة.مدخالمضنم

مظؽنعمَلدطنم،م مَضدعًا مؼعملشملضملاغؾملا مشػملواتماظضملؼملر معن ماظـاغؿملة مؼضملرصانماظطملػملوة مال مظرجل؛ وِرجعناًل
م(.…)ذؿملؽًامشريطنمظذةؽنماْظؼملظنزملاصاةمواٌؽملادعةمسػملىمدرودؾملؼملامؼراجضملاغؽنؾملامسنؿملضملام

م مصغملاغا مؼظملرتضان؛ مؼغملادان مال ماظظملؿؿملان مأوضاتم»صغملان مشري مضن مبأغظمللؾملؼملا رنػملوان
؛مصغملاغامضنمأثؽملاءم (…)هلاموضؿًامعنمأوضاتماظظملراغمم20اظدؼنروسمسػملىمعراجضملةمخزملؼنزملوا

مجذميةماألبرش.تػملكماٌدؼنةمغدمييعنم
ماظؿؼنضملػملؿملممم مضن مذوضؾملؼملا متواصق محؿؼنى مؼػملؾـا مومل موعرؼنًا، متػملكمحػملوًا مأؼؼناعؾملؼملا مضن جؽملطنؿملا

موحزملال مإاّل ماعؿقان مضن مذارطا مطػمّلؼملا موطاغا مواحدًا. معؽملقىغن مأسدادمم21صؽملقطنؿملا سػملى
معؿلاوؼة.

دارامضنمررؼقماظعملراءةمؼؿفاوزاغؾملامشػملوةمشػملوة؛محؿؼنىمدبرؼنجامضنمايربؿملؼنةمبرتؾةم
مت موضد ماٌلاواة،مواحدة. مدوظة مصرغلا مأن مصؿملؾملا ماظيتماغؿعملال ماٌضملاػد مدائر معن ضملػمّلؼملا

                                                                                                                                   
مباألصل.مطذام-16
مطذامباألصل.م-17
مطذامباألصل،موظضمللؼنمهرؼظملًاموضعمضنماظػمّلظملظماظذيمضدمؼغملونمضنماألصل:مأبواه.م-18
مطذامباألصلمُطؿؾتماظػمّلظملصملةمبنيمضودني.م-19
م«.خزملؼنزملا»طذامباألصل،مواظوجه:مم-20
مطذا.م-21
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موبنيم ماظزملؼنؼملؿملم، ماظظملرغلويؼن مبني مصارضًا مترى مال ماظضملداظة؛ مودوظة مايرؼنؼؼنة، ودوظة
م؛موالمبؿملؽملؾملؼملاموبنيمعنمهورهمرساؼؿؾملا. اٌؿظملرغس

(،موعطننمتصملػمّلػملؾملممجبؽملاحؾملا؛مدوادؿملةمسؽملدػامضنم…)تظنضملشمليمايرؼنؼؼنةمظغمللؼنمذكٍصم
؛موأنؼنم (…ةمحبؿملثمهغملممبنيماظؽملؼناسمباظعمللط،موتضملدلمبؿملؽملؾملممضنمايغملوعة)اٌضملاعػمل

مؼؤتاهماإلغلانمعنمعوػؾةمرؾؿملضملؿملؼنة؛موأنؼنم متغملوغانمسػملىمحلبمعا اجملازاةمواٌغملاصأة
جؽملاحماظذلؼنمم23إغؼنؼملامؼغملونمحبلبماألسؼملال؛موأنؼنمصرغلامدبظملظم22اظؿؼنرّضيمضنماظوضائف

مداظتم موظو مدؾؿملػملؾملا، مضن مجاػد معن مظغمللؼن ماظرؼنشنة مجؽملؾاتمذرصؾملامعن مسػملى غظمللظنه
م:ماظرؼنصؿملع

م24حؿؼنىمؼظنراقطنمسػملىمجواغؾهماظدؼنمظنمالمؼلػمَلمماظرملؼنرفماظرؼنصؿملعظنمعنماألذى
محبال مجائزته متضملدعه ماظوضائف صال معن مأػػمله مػو مصؿملؼملا مضػمّلؾؿعنه مساش مصإن م25؛

اظضملاظؿملة،موأدؾطملتمسػملؿملهمعنماَىراؼاتمجطنراؼةموصرية،مسػملىممسوؼنمعؽملزظؿه.موإنمعاتم
مؼظن مػؿملغملل مبإضاعة ماظذؼنمأحؿملطنؿعنه مأػػمَله موجازت معذطورًا. ماظدؼنػر مبعملاء موؼؾعملى مبه ذَطر
مؼطنضملظنوهلممخبريمجلؿملم.

مأجربمطذظكمأخوهم مػيمسعملؿملدته)؟(،مسػملىمأنمؼؿفؽملؼندمطؼملا ماظرؼنذؿملد،موػذه أجؾؽنر
مواحدةمصراغلوا مواحدة، مبرتؾة مصغملاغا مبظـنغمْلؽملةمم26؛ مؼلغملؽملان ماىؽملدؼؼنة مضن معرؼنة أوؼنل

ؿؼنظملرضة.ماعؿازمصراغلوامسنماظرؼنذؿملدمبأطلمواحدة.موعنمػؽملامأخذماْظؼملطنؿملزمميرمليمبؿملؽملؾملؼملامباظ
ماًؽملزؼر م)ويم ماًؽملزؼر مُأدعنٍم(ميم موطلؼن مرريؼن ميم مصؿىغنمم27:مطلؼن ماظرؼنذؿملد ؛مألنؼن
؛موذظكمعامأباحمظهمدؼؽمله.مواعؿازمصراغلوامبزائدمضنممعلػملمػنمالمؼأطلمإاّلمأذضملثمعأطل

ما مسن مصراغلوا مواعؿاز مؼوعؿملؼنًا. ماظرؼنذؿملد مؼؿعملاضاه مسؼملؼنا ماظؿملوعؿملؼنة مبؽملظملعملاتماىراؼة ظرؼنذؿملد
تظنفرىمسػملىمسؿملاظهموبؽملؿملهمطلؼنمذؾملر؛مالمؼؽملالمسؿملالماظرؼنذؿملدمثػملـؾملا؛موإنمطانماظرؼنذؿملدم

وضعمذظكمعنماظرؼنذؿملدممضدماعؿازمبعملؿملؼملةمطؾشمؼأخذػامسؽملدماظؿؼنفؽملؼند،موظضملػمّلؾملامػيممثؽمله
وػلمم28؟م:مأػغملذامطؽملؼنامغعملرؤمعوضعماالؽندؿطملراب،موجضمللمذندؼنثمغظمللهمبؾملذامايدؼث

مسن مغؿػملعمّلاه مطؽملؼنا معا ماٌضملػمّلؼملنيمػذا مواٌضملػمّلممماألداتذة ماظظملالغيؼن، ماٌضملػمّلم مظؽملا مؼعملل مأمل ؟

                                                                                                                                   
م:.اظوزائف":ممطذامضنماألصل،مواظوجهم-22
مباظسملاد،مالمباظصمّلاء.م"دبظملض":ممطذامباألصل،مواظوجهم-23
مػذاماظؾؿملتمألبيماظشمّلؿملؼنبماٌؿؽملؾؼني،مطؼملامػومعضملروف.م-24
م«.اظوزائف»طذامضنماألصلمباىرؼدة،مواظوجه:مم-25
مدؾملوًامعنماظشمّلابع.طذامباألصل،موظضمللؼنماظؿؼنغملرارمطانمم-26
معامبنيمضودنيمعنماظؿؼنظمللريمواظؿؼندخؼنلمظؿملسمظؽملا،موظغملؽملؼنهموردمضنمأصلماظؽملؼنصؼنمػغملذا.م-27
مطذامباألصل،مواظوجه:مغعملرأ.مم-28
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،مأغؼنهمعؿىماتؼنقدماظضملاعالنمسػملىمصالحماظدؼنوظةمضنمسؼملػملؾملؼملامورتؾؿؾملؼملامإاّلموطانم29اظظملالغيؼن
؟موإغؼنيمالمأرىمصدؼعملي،معذمطؽملتمصؾؿملؼنًا،ماٌلؿملومصراغلوا،ممجزاؤػؼملامعؿؼنقدًامطذظك

ماٌلاو مصأؼن مبؿملؼنؽملًا متضملاظؿملًا مسؽملؼني متضملازن ماظؿؼنضملػملؿملممماةضد مطؿب مبه معػملؽت معا موأؼن ؟
م؟م؛مودؿملؿظملوؼنقمضنمأعورمأخرىمدؿؾدؼؾملاماألؼؼناممصؿملؼملامأرىم30اىؼملؾملوريؼنمتظملوؼنقمسؽملؼني

معنمم مظعمّلؽملوه مصؿملؼملا معضملػمّلؼملوه مؼغملون مأن معضمله مرجا مخارر مبه معرؼن مإذ مظغملذظك وإغؼنه
اظزملؼنادضني،موأنمؼغملونمصراغلوامضدمتظملوؼنقمسؽملهمظلؾبمخاصؼنمبهمالمدناوزهمإزنمدواهم

مؿملؼننيمواٌؿظملرغلني.عنماظظملرغل

مطذظكمؼؿلاعىمضنماظرؼنتب،مرتؾةمرتؾة،م موصراغلوا عرملتماألؼؼناممواظػمّلؿملاظيمسػملؿملؾملؼملا
موظومضؿملدمأزظملور معغملاغهمالمؼضملػملوه مإزنموضؿملظملةم31واظرؼنذؿملدمضاسدػن م32حؿؼنىمارتعملىمصراغلوا

مضنممداعؿملة مواظؽملؼنؾملي مصاحبماألعر مصأصؾح م؛ مسامؼن مضائد مجؽملرال مطوظوغؿملل موضؿملظملة :
م33."اظذيمؼسملمؼنماظرؼنذؿملدمبنيمجؽملاحؿملهموػومعامزالمعشملػملقمجؽملديؼناىؿملشم

 حتلول نّص هذه احملاولة القصصّوة

مذبرؼندم مػو مؼصمللؼن مأن مرأى، معا مأعره معن مرأى مأن مبضملد ماظرؼنذؿملد، مسػملى مذقؼن ظعملد
ماظعملدؼم،مايؼملؿملم:مصراغلوا،مإزنم مبلؿملطمعنمحؿملثمارتعملىمصاحؾه،موصدؼعمله جؽملديؼن

ماظصمّلػملم،موهلذاماٌؿملزمرتؾةمجؽملرال،مضائدمسامؼنمضنماىؿملش.موضدمتأ مسؼملؿملعملًامهلذا ثرمتأثرًا
م ممّما ماظذيمتضملرؼنضمظه مواهلزالم»اظضملؽملزملريؼن ماظرؼنذؿملد، مسصملام مضن مؼؿؼملرملؼنى ماظوػن جضملل
ثورةمؼضملؾؼنرمبؾملامسنمدكشملهم»صؾملمؼنمبأنمؼضملػملنمم34؛م«ميؿصؼنمعنمدعه،موؼأطلمعنميؼمله

إغؼنؼملامأغتمعرملوؼنش،م"؛مصرمبامضؿمللمظه:م35«وشسملؾه،موظغملؽملؼنهمملمؼلؿشملعمإزنمذظكمدؾؿملاًل
صػملممدندمبدؼنًامعنمطصمْلممعامدنده.مصػملممؼزلمؼظنسملؽملؿملهماظغملصملمموؼضملؽملؼنؿمله،مم!موسدوؼنمايغملوعة

                                                                                                                                   
ماٌظملروضمأنمؼعملال:ماٌضملػمّلممصالن.م-29
مػذهمم-30 معـل موتدلؼن مسػملؿمله. متظملوؼنق مؼعملال: موإمنا مبرمليء؛ موظؿملس مسؽمله، متظملوؼنق مؼعملول: ماظزؼناػري مأنؼن غالحظ

ماتماظؿؼنضملؾريؼؼنةمسػملىمأنؼنماظضملربؿملؼنةمضنماىزائرمسػملىمذظكماظضملؾملدمطاغتمرمبامطابدتمػطنؽملاتؾنمعنمأصقابؾملا.االسوجاج
مطذامباألصل،موالمجودمهلامضنماظضملربؿملؼنة؛موإغؼنؼملامػوماظصملُّظمْلر،مودنؼملعمسػملىمأزظملار،موسنعمسنضملؽنهمأزاصري.م-31
مطذامباألصل،موؼرؼدمػؽملامباظوزؿملظملةمإزنماظرؼنتؾةماظضمللغملرؼؼنة.م-32
م.م.س.موغالحظمأغؼنهموضعمظدىماظغملاتبماضشملرابمبادؾنمضنمهدؼدمرتؾةماظسملؼنابطمصفؼملعمبنيمرتؾةم:مماظزؼناػريم-33

م…اظضملعملؿملد،مواظضملؼملؿملد،موػذامالمؼغملون
م.1ص.م-.م.س.م-34
م.235ص.مم-.صؽملونماظؽملـرماألدبيؼنمضنماىزائر:معرتاض،مسؾدماٌػملكمم-35
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م36."صػملممؼؾقطنمإاّلمخؿملااًلمعاثاًل.مثمؼنمضنمؼوممعنماألؼؼناممأصؾحمجـةمػاعدةمالمحراكمبؾملا
؛موبانمظهمبأنؼنماىزائريؼنماٌلػملمممبضملدمأنمػاظهمعامرآهمعنمتظملوؼنقمصاحؾهمسػملؿمله»وذظكم

؛موسرفمأنؼنمطلؼنمموظومصضمللمعامصضمللمعنماألسؼملالماىػملؿملػملةالمؼلاويمجؽملاحمبضملوضة،م
مم37«.عامطانمؼعملرؤهمعنمأنؼنمصرغلامدوظةماٌلاواةمأظظملازمظؿمللتمهلامعلؼملؼنؿملاتمضنماًارج

إنؼنماظذيمؼضملؽملؿملؽملا،مػؽملامواآلن،مظؿملسماظؾؽملاءطنماظظملؽملؼنيؿنمظػملرملؼنكزملؿملؼنؿنيماٌرطزؼؼنؿني،موػؼملام
ماظػمّلطملةماظلؼنردؼؼنة،موالم روسةماظؿؼنزملوؼرمضنمػذهماحملاوظةماظرؼنذؿملدموصراغلوا،موالمرذاضَة

؛موظغملنعنمجظنرأَةماظشمّلرحماظلؼنؿملاديؼنمٌوضوعمحلؼناسمطانماظظملرغلؿملؼنونمالمماظعملزملزملؿملؼنةماٌؾغمّلرة
اٌلاواةم»ؼربحونمؼؿؾفؼنقونمباالدؿؽـارمبهموحدطنػممعنمدونماظضملاٌني؛موػومعوضوعم

ماظؽملؼناس ماٌرؼن،م«بني ماألعر، مواضع معن ماغشملالضًا ماظزؼناػريؼن، مدضملؿملد مربؼملؼند مصفاء ضنمم؛
اىزائر،مصلطنكؽنرمعنماظظملرغلؿملؼننيمدكرؼؼنةمالذسة،موحاولمأنمؼزملوؼنرمغؽنظملاضؾملم،موؼظملسملحم

؛موذظكمعنمخاللممهؿملؼنزػم؛مضنماظؿؼنضملاعلمععماظؽملؼناسممبغملؿملاظنيماثؽملنيمياظةمواحدة
تعملدؼممػاتنيماظرملؼنكزملؿملؼنؿنيمسػملىمأغؼنؾملؼملاممنوذجانمظؽنؼملطنامدنريمضنمواضعماألعرمباىزائر:م

ماأل مإدؾاغؿملؼنة مصرغلؿملؼنة، ماظواجؾات،مذكزملؿملؼنة مأداء معع مايعملوق مبغمللؼن متلؿؼملؿع صل،
وذكزملؿملؼنةمجزائرؼؼنةمعلػملؼملةمربروعةمعنمطلؼنمايعملوقمععمأدائؾملاماظواجبمسػملىمأطؼمللم

محنٍو.
وؼؾدو،مطؼملامطؽملؼنامالحصملؽملامذظكمعنمضؾل،مأنؼنماظظملرغلؿملؼننيمضنماىزائرماغزسفوامأؼؿنؼملام

ما معن مأحدػن مؼرملّك ممل م)اظيت ماظعملزملزملؿملؼنة ماحملاوظة مػذه معسملؼملون معن ٌـعمّلظملنيماغزساٍج
اىزائرؼؼننيمسػملىمذظكماظضملؾملدمضنمأغؼنؾملامضزملؼنةمؼؿواصرمغزملؼنؾملامسػملىمطلؼنماٌواصظملاتماظظملؽملؼنؿملؼنة،م
ألنؼنماظذيمطانمؼضملؽملؿملؾملممػومابؿغملارمعسملؼملوغؾملاماظلؼنؿملاديؼنماىريءمعنموجؾملة،موضضملفم
ماظضملؼملؿملقمضنماٌؿػملعمّلني ؛مماٌلؿوىماظؽملؼنعملديؼنمضنماىزائرمؼوعؽذمعنموجؾملةمأخراة(موأثرػا

اسمضنماىزائر،موالمدؿملؼنؼملامبنيماٌـعمّلظملنيمؼوعؽذمإزنمدرجةمأغؼنؽملامصعملدمأعلتمحدؼثطنماظؽملؼن
مؼؿظملوؼنقمضنمرثاءم مجزائريؼن مذاسر معاظؿملؼنةمأليؼن مطابنمبادؼسمؼرصدمجائزة معظملغمّلرًا أظظملؿملؽملا
مبضملدمأنمملمؼلؿشملعمأنمؼظنضملػملنمثورة،مصؿملغملوؼننم ذكزملؿملؼنةمرذؿملدماظذيمضسملىمحنؾهمطؼملطندًا

مبنيما ماٌلاواة متؽملاضلمعنمأجلمهعملؿملق مورؽملؿملؼنة ىزائرؼؼننيمواظظملرغلؿملؼنني،مضنمععملاوعة
ذبؿؼملعمطانمؼؾدومضائؼملًامسػملىمبرطانمعدصونمهتماألرضمؼوذكمأنمؼؽملظملفرمصريعيم
مادؿوىمععماظظملرغليؼنمضنم مإذا باُيؼملممضنمأيؼنميصملةمعنماظدؼنػر.مذظكمبأنؼنماىزائريؼن

                                                                                                                                   
مم.م.س.:ماظزاػريمم-36
مم.س.مم-37
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مصرغلام مسن معؽملظملزملاًل محرؼنًا مؼظنزملؾح مأغؼنه مذظك مؼضملين مطان مصعملد مواظواجؾات؛ ايعملوق
متػملم…حؿؼملًا مظعملزملؼنةموضلمإنؼن ماٌرطزؼؼنة ماظرملؼنكزملؿملؼنة مرذؿملد، مصؿملؾملا ماظيتمصغمّلر كماٌعملاوعة

مضنم مؼضملدظوا مأن مؼلؿشملؿملضملون ماظظملرغلؿملؼننيمال مأنؼن مؼائسمعن مصضملل مردؼن مطاغت اظزاػريؼن،
محِرصوا موظو مواظظملرغلؿملؼنن ماىزائرؼؼنني مبني موؼظنلطناوظنوا مسػملؿملؾملممماىزائر ماظػمّلوم مصػملؿملس ؛

موؼلاووا مؼضملدظوا ممل مألغؼنمألغؼنؾملم مسػملؿملؾملم ماظػمّلوم موظغملنؼن مالم؛ مأعر مضن موغاصعملوا مشاظشملوا ؾملم
مم…ؼلؿشملؿملضملونمهعملؿملعمله

صغملانمػذاماظؽملؼنصماظلؼنرديؼن،مإذن،معرملروعطنمععملاوعةمعؾغمّلرمعنمأجلماالدؿعملاللمسنم
مضؼملريممصرغلا مضن معغملؾوتًا مزلؼن محال، مطلؼن مسػملى ماألدبيؼن ماٌرملروع، مذظك مأنؼن مشري ؛

ماظعملزملزملؿملؼنةم مرذؿملد»اظرملؼنكزملؿملؼنة ماظضمل« مؼؿقعمّلقمضنمواضعماألعر،مؼوعؽذ،مالغضملدام واعلمصػملم
ماٌوضوسؿملؼنةماظيتمطاغتمتظنظملسمليمبهمإزنماظؽملؼنفاح.

ماألدبم متارؼخ مضن ماألوزن ماظعملزملزملؿملؼنة موربؿه مبؽملاء مؼؾػملور ممل ماظزؼناػريؼن مأنؼن وؼؾدو
معروػملة موطأغؼنؾملا ماحملاوطنظة مػذه موتؾدو مدضؿملعملة، مبػملورًة محبؿملثمغالحظمماىزائريؼن ؛

مسرعنضماٌسملؼملون مضن ماظؿؼنؽملاضضمواًػمْلط معن ماظغملاتمذؿملؽًا مؼذطر موجؾملةؾن مصؼملن مأنؼنم؛ ب
دارامضنمررؼقماظعملراءةمؼؿفاوزاغؽنؾملامشػملوةمشػملوة،م»اظظمَلؿطنؿملطنؿملعنِن،ماظرؼنذؿملدموصراغلوا،مطاغامضدم

مواحدة مبرتؾة مضنمايربؿملؼنة مواضقًام«حؿؼنىمدبرؼنجا مواحدًا مذؿملؽًا مإاّل ؛موالمؼضملينمػذا
حبغملمماظؽملؼنصؼن،موػومأنؼنماظرملؼنكزملؿملؼنؿنيماالؽنثؽملؿنيمطاغؿامدخػملؿامعدردةمسلغملرؼؼنًةمصؿكرؼنجؿام

؛موإاّلمصؼملامبالظنماظغملاتبمؼعملول،موْظؽملغملرؼنرعنمذظكموحننمضنممسلغملرؼؼنةمعؿلاوؼةمصؿملؾملامبرتؾة
؛موعنموجؾملةمأخرىمم«حؿؼنىمدبرؼنجامضنمايربؿملؼنةمبرتؾةمواحدة:م»معضملرضماىدال

ؼذطرماظغملاتب،معنمبضملدمذظك،مأنؼنماظظملؿؿملطننيمأجؾؽنرامسػملىماالخنراطمضنماىؽملدؼؼنة،موذظكم
سػملىمأنمؼؿفؽملؼندمطؼملامأجربمطذظكمأجربماظرؼنذؿملدظن،موػذهمػيمسعملؿملدته،م:م»محنيمؼعملول

مأوؼنلمعرؼنةمضنماىؽملدؼؼنةمؼلغملؽملانمثغملؽملةمواحدةمأخوهمصراغلوا مبرتؾةمواحدة «.م؛مصغملاغا
صػملومطانماظظمَلؿطنؿملانمدبرؼنجامضنماٌدردةمايربؿملؼنة،محعمّلا،مطؼملامذطرماظغملاتبمأوؼنلطنمأعٍر،مَظؼملطنام

وظغملاغامدخالهم؛مماضعنشمُلرؼنامإزنمأنمؼؽملكررامضنماىؿملشماظظملرغليؼنموػؼملامسػملىمذظكمعظنفعنؾطنرطناِن
مسنؿملعماظشمّلاّلبماظذؼنم مسػملىماألضلؼن،مذأنطن مصفؼن مبرتؾةمضابشمليعن برتؾةمضابشملني،مأو
ؼؿكرؼنجونمضنماٌدارسمايربؿملؼنة،مضؾلماالؽنظؿقاق،مسؼملػملؿملؼنًا،مباىؿملش.موإغؼنامالمغدريمعام
ممّمام مصؿمله، مؼعملعطن مأن مسن ماظؿؼنؽملاضضماظذيمطانمضنمشؽملىغن مضنمػذا ماظزؼناػريؿن اظذيمأوضع

م مأغؼنه مغظملرتض مسنمدنضملػملؽملا ماظصمّلروف موأسفػملؿعنه مواحدًة معرؼنة ماظعملزملزمليؼن مسؼملػمله طؿب
م…؟م«اىزائر»عراجضملؿهمضؾلماإلذنمبؽملرملرهمضنمجرؼدةم
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مأطاذؼبطنم مصسملعنقظنه مػو ماظعملزملزملؿملؼنة ماظؿؼنفربة مػذه معسملؼملون مضن مؼضملؽملؿملؽملا ماظذي وظغملنؼن
اٌلؿضملؼملؽنرؼنمسػملىماظرملؼنضملوبماظيتمطاغوامؼلؿضملؼملروغؾملامصؿملظنذؽنّظوغؾملاموؼطنعملؾملروغؾملا،معنمحؿملثم

مؼظنسملؼملرون مؼغملوغوا مواالزدراءطنمممل مواظؾطملسملاء، ماظضملداوة مإاّل ماظصمّلنؼن، مأشػملب مضن هلا،
ماظظملؿىم مىؽملبمعع مؼدرظنسمجؽملؾًا مزلؼن ماظذي مرذؿملد ماظظملؿى مبالظن مصؼملا موإاّل واظرملؼنقعنؽملاء؛

ماألبرش مجطنذميَة مطؽملطندعنعطناغطنيعن مصغملاغا مغصملاممم38اظظملرغليؼن مبؿملؽملؾملؼملا مصرؼنق ماظدؼنػر، معن حعملؾًة
؛مم…ػملغملهمضنماىزائرمظؿملسمإاّلاظؿؼنؼملؿملؿملزماظضملؽملزملريؼنماظذيمطانماالؽندؿضملؼملارماظظملرغليؼنمؼل

ممم!؟مصإذامصدؼقػنمواحدمضنموادؾن،موصدؼقمضنموادمآخر
ماظظملرغلؿملؼننيم مبني ماظظملرغليؼن ماجملؿؼملع مضن معػملؼملودًا مواضضملًا ماٌلاواة متػملك مطاغت وإذا

ماظرملضملبماىزائريؼنممواظظملرغلؿملؼنات ؛مصإغؼنؾملا،مباظعملؿملاسمإزنماظرملؼنضملوبماٌلؿضملؼملطنرة،موعؽملؾملا
معنمخراصاتمأمؼنماٌؾؿػمَلىمبؾػملؿملؼنةماالدؿضملؼملارماٌرملؤوم ،مالمتضملدومأنمتغملونمخراصةمدائرًة

م!سؼملروم
معؿرملاطػملةمعؤتػملظملة،محبؿملثمالمرنؿػملفم ماظلؼنؿملادؿملؼنة ماظعملزملزملؿملؼنة ماحملاوظة مػذه وتؾدأ
مواظسملؼنابطم ماىؽملديؼن مثم ماىؽملدؼؼنني، مثمؼن ماظظملؿطنؿملطنؿملعنِن، مثم ماظزملؼنؾؿملؼنني، مإزن مباظعملؿملاس األعر

مؼؿدرؼن مثمؼن معضملًا، مؼدردان مثمؼن معضملًا، مؼػملضملؾان مصغملاغا ماألعر؛ماظلؼناعؽني؛ معؾؿدأ مضن معضملًا بان
مواحدًا ؛مصػملممؼغملنمأحدمعؽملؾملؼملامؼضملؿعملدممباإلضاصةمإزنمأغؼنؾملؼملامطاغامجارطنؼنمؼعملشملؽملانمحؿملؼنًا

مغؿؿملفةم ماظذيمتوّظد، ماظؾرملع مذظكماظؽملؼنقو مسػملى مبؿملؽملؾملؼملا ماظدؼنػر مؼظملرؼنق مؼوم مدؿملأتي أغؼنه
ماظرملؼنضملوبماٌلؿضملؼملطنرةم ماظؿؼنضملاعلمعع مضزملاراه ماظذيمطان ماالؽندؿضملؼملار حؿؼملؿملؼنة،مسنموجود

ممضائؼملًامسػملىماالؽنضشملؾملادمواٌؿملز،موضنمأحلنماألحوالمسػملىماظغملذبمواظؽملؼنظملاق.تضملاعاًل
وؼؾدأماظؿؼنؾاؼن،مأوماالؽنخؿالفمضنمدريتطنِيماظرملؼنكزملؿملؼنؿني،ماغشملالضًامعنماالخنراطمضنم

؛مصؾملؽملاموضعماظؿؼنقوؼنلماهلائلمضنمعلارماظضملالضةمبنيماظرملؼنكزملؿملؼنؿنيمماىؽملدؼؼنةماإلجؾارؼؼنة
غليؼن،مبدأمؼرَضىموؼؿضملازن،معنمحؿملثمزلؼنماظرؼنذؿملد،ماالؽنثؽملؿنيمحؿملثمإنؼنمصراغلوا،ماظظملر

اىزائريؼن،مضنمأحّطمرتؾةمضنماىؿملش،موػيمرتؾةماىؽملديؼنماظؾلؿملط؛مصػملممؼظملغمّلرمصؿملهم
أحدمعنماظسملؼنؾؼناطماظظملرغلؿملؼننيمصريّضؿملهموظومإزنمرتؾةمعؿدغؼنؿملةمضنمدػمّلمماظرؼنتبماظضمللغملرؼؼنة.م

                                                                                                                                   
ةمبنمعاظكماألبرشم)ودظنؼملؼنيطنماألبرش،مألغؼنهمطانمبهمبرطنصػنمصؾملابتماظضملربماٌضملروفمضنمطؿبماألخؾارمأنؼنمجذميم-38

(معػملكمايريةمحغمّلممعاظغملًاموسعملؿملاًلمابينمصارحمبنمطضملبمعنمبينماظعملنيمبنم…أنمتعملولمأبرصممصػملعمّلؾؿهماألبرش
مغدميؿملهم مصعملؾلمبذظك،مصصملاّل معؽملادعؿطنه م،مصاخؿارا مبنمسديؼن مابنمأخؿهمسؼملرو مسػملؿمله مبنمضسملاسة،محنيمردؼنا جلر

مًا،مثمؼنمشدرمبؾملؼملامصعملؿػملؾملؼملا.موضدمأوردمػذاماٌـلماظضملربيؼنماظعملدؼممعؿؼملؼنممبنمغوؼرةمضنمرثاءمأخؿملهمعاظك،مصعملال:زعؽمل
م!عنماظدؼنػرمحؿؼنىمضؿملل:مظنمؼؿزملدؿنساموطؽملؼنامطؽملدعنعاغطنيعنمجطنذميَةمحؽنعملؾًة

،مهعملؿملقماظرملؼنؿملكني:مأشندمربؼملدم133اغصملرمظلانماظضملرب،مبرش،موجذم؛مواٌظملسملؼنلماظسملؼنؾؼني،ماٌظملسملػملؿملات،مص.م
م.3،مط.2235ذاطر،موسؾدماظلالممػارون،مدارماٌضملارف،ماظعملاػرة،م
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؛مصصمللؼنماًلضنمذظكمصؿؿملمطؼملامأغؼنهمملمتطنرملظملععنمظهمالمدريتهمايلؽملة،موالمثعملاصؿهموسػملؼمله،
مم…ذبرؼندمجؽملديؼنمبلؿملطمالمذنػملممبأؼؼنةمرتؾةمسلغملرؼؼنةمطزعالئهماظظملرغلؿملؼنني

مذغبم مأيؼن ماْظؼملظنؼملؽنضؼن ماٌؿملعنز مهلذا مدؾؾًا مؼظنػمْلفؽن مصػملم معػملؿملؼنًا؛ ماألعر مػذا مضن مرذؿملد صغمّلر
مذظكمسػملىم موضدمشنػمله مارتغملؾؾملا،مدوىمأغؼنهمطانمجزائرؼؼنًا. اضرتصه،موالمأؼؼنةمجرمية

ؼن؛مطؼملامأنؼنماظظملرغليؼنمػومشريممائريؿن،مضنمايعملؿملعملة،مػومشريماظظملرغلياالؽنضؿؽملاعمبأنؼنماىز
؛مصغمللٌّمعؿمللؿنرػنمظؽنؼملامخظنػملقمظهمضنمػذاماظضملامل.مصاىزائريؼنمظهماغؿؼملاءمحسملاريؼنمماىزائريؼن

ماظرؼنذؿملدمأوم مضرأه معا مطلؼن موأنؼن مظػملظملرغليؼن. مواىطملراضنؼن ماالؽنغؿؼملاءمايسملاريؼن مشريظن وجطملراضنؼن
اتذةمواحملاضرؼنمضنماٌدارسماظظملرغلؿملؼنةمملمؼغملنمإاّلمتضملػمّلؼمله،مأوممسؽنضملهمعنمأصواهماألد

مباراًلمعنماألبارؿملل،موطذبًامضنماألطاذؼب.
ظعملدماغؿؾملىماظرؼنذؿملدمإزنمػذهماظؽملؼنؿؿملفةمعنمتػملعملاءمغظملله،مودونمأنمذناورمأحدًا،مأوم
مضلعنرًام ماظظملرغليؼن ماظضملػمَلم ماٌؾؿطنػملنيمخبدعة معن مطاغوا ممّمن مزعالئه، معن مأحدػن، ذناوره

مب موذظك مباىؽملدؼؼنةموإجؾارًا، محنيماظؿقق ماظيتمتضملرؼنضمهلا ماظضملؽملزملرؼؼنة ماظزملؼندعة ضملد
؛مصظملغمّلر،معنمتػملعملاءمغظمللهمماظظملرغلؿملؼنةماظيتمُصِرضتمسػملؿملهمطاظعملدرماٌعملدؿنر،مواألعرماٌدبؿنر

مضنم ماظظملرغليؼن ماالحؿالل مسػملى مسارعة مثورة مإسالن مضن مأحدًا، مأنمذناور مودون أؼسملًا
م؛موظذظكمخرملؽنيطنماظرؼنذؿملدمأنمؼعملالطنممى؛مشريمأنؼنمأوانطنمتػملكماظـورةمملمؼغملنمأغطنماىزائر
مم!م:مإغؼنكمعرملوؼنش،موعرملاشبمضدؼنمايغملوعةمظه

مزعنماظـورةمسػملىم مأنؼن ماظضملؼمللماظلؼنرديؼن معـلمػذهماألصغملارمضنمػذا وظعملدمؼضملينمْررعنحظن
؛موإاّلمصػملمطنماطرتثمماالؽندؿضملؼملارماظظملرغليؼنمضنماىزائرمَظؼملؼنامؼغملنعنمأواغظنهمأزلؼنماىزائرؼؼنني

مبأنمؼعملولماالؽندؿضملؼملار ماٌعملاوعةمرذؿملد ممبؾدأ محعمّلًا مععملؿؽملضملًا مإنمطان مؼعملوظون معا ؼؼنونمصؿمله
؟مأممػلمطانمبعمليطنمظهمماظؽملؼنؾؿمللمعنمأجلمهرؼرماظورنمعنماالؽنحؿاللماظظملرغليؼنماٌرملؤوم

ؼن؟ممعنمبرػانمبضملدماظذيمرأىمومسؽنعموسػملؽنممعنمدريةماظؿؼنضملاعلمعضملهمضنماىؿملشماظظملرغلي
دهمالمؼلاويمأطـرمعنمرضممضنم؛موأنؼنموجومأملمؼضملاعطنلمسػملىمأنؼنمضؿملؼملؿهمأنمالمضؿملؼملةمظه

؟مأملمتظنؾملعنؼملطنلمعغملاغؿهماظضملػملؼملؿملؼنةمصػملممؼػملؿظملتمأحدمإزنمذؾملاداتهماظيتمعؽملقؿؾملامإؼؼناهظنمماألرضام
؟مأملمؼغملنممعؤدؼنلاتماظؿؼنضملػملؿملمماظظملرغلؿملؼنةمغظمللظنؾملا،مبؽملاءغنمسػملىمغصؼنماحملاوظةماظعملزملزملؿملؼنة

ماىزائر معع ماظؿؼنضملاعل مضن ماٌضملػملؽملة مشري ماظضملؽملزملرؼؼنة معصملاػر معن معصملؾملرًا مإاّل ؼؼننيمضنمذظك
م…؟مورؽملؾملم،موهتممشلؾملم،موػممؼلؼملضملونموؼظنؾزملرون

:معاذامسلاهمم؛موػوموػؽملامؼعملعماظرؼنذؿملدمضنمػمؼنمملمؼغملنمؼضملؿعملدمضّطمأغؼنهمدؿملعملعمصؿمله
؟مإغؼنهمالمبدؼنمعنمأنمؼأتيطنمذؿملؽًاممأنمؼزملؽملع،موضدمأصسملىمبهماهلمؼنماظورينؼنمإزنمعامأصسملى
،مأؼرَضىمبهمذظكمإزنمعلؿوىمعا.موظومذؿملؽًامعامظؽنػملظمْلتماألغصملار،موجػمْلبماالؽنغؿؾاه.مظغملنعن
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؟موػلمذظكممّمامطانمماظـورةمسػملىمػذاماالدؿضملؼملارماظضملاتيماىاثممسػملىماىزائرموحدطنه
مضنماظزؼنعانمواٌغملان مذظكممممغملؽملًا ؟مإغؼنهمبضملدماظؿؼنظملغملريماضؿؽملعمبأغؼنهمالمؼلؿشملؿملعمأنمؼأتيطن

مصرب؟ مأيؼن مظغملنعن موؼلرتؼح؟ مواٌؿملز مواظصمّلػملم ماظسملؼنؿملم مسػملى مأؼزملرب موإذن، م…وحده.
مضنموجؾملهم…وإذن ماألبوابمعوصطندطنًة مأعلتمطلؼن مأيؼنمم…ظعملد مصضملل مإزن مدؾؿملل وال
مم…ذيء

مظعملدطنره مؼلؿلػملم مأن ماظظملؿى مضرؼنر ماألبواب، مسنؿملع ماغعنلداد ماظوػنمموأعام موظغملنؼن ؛
(م…)ضنمسصملامماظرؼنذؿملد،مواهلزالمميؿصؼنمعنمدعه،موؼأطلمعنميؼملهم»جضمللمؼدبؼنم

عاثاًل.مثمؼنمضنمؼوممعنماألؼؼناممأصؾحممصػملممؼزلمؼظنسملعنؽملؿملهماظغملصملمموؼظنضملطنؽملؼنؿمله،مصػملممؼؾقطنمإاّلمخؿملااًل
م«.جـًةمػاعدًةمالمحراكمبؾملا

ماظظملؿىمأنمؼلؿرملؾملدمسػملىمررؼعملؿهماًاصؼنة،معنمأجلماظورن،مبضملدمأنم ظعملدمضرؼنر
محؿملػملؿظنه ظعملدمأزععمسػملىمأنمؼلؿرملؾملدمبايزنمسػملىمعزملريمم…ضضملظملتمضوؼنته،موضػمّلتعن

ك؛موملمؼغملنمظهماظورن،موعامطابدمعنمزػملمماالؽندؿضملؼملارماظظملرغليؼنماظطملاصب.مصغملانمظهمذظ
اىزائريؼنماٌلػملممالمؼلاويمجؽملاحمبضملوضةموظومصضمللمعام»شريمذظك.مظعملدمبدامظرذؿملدمأنؼنم

ماألسؼملال معن مدوظةمماىػملؿملػملةمصضملل مصرغلا مأنؼن معن مؼعملرؤه مطان معا مطلؼن موسرفمأنؼن ؛
م39«.اٌلاواةمأظظملازمظؿمللتمهلامعلؼملؼنؿملاتمضنماًارج

1

؛مظغملؽملؼنؾملامبلؿملشملةمتػملؿملقمبأدغىماٌلؿوؼاتممةمصزملقىؼزملشملؽملعمػذاماظؽملؼنصؼنمظطملةمدردؼؼن
مطعملوظهمظػملؼملؿػملعمّلنيمضنمساعؼنؿؾملا ماصشملؽملعمبضملضماألظظملازماٌرملرضؿملؼنة ضنمأدؾوعم:م»م؛مورمبا

سػملىماييؼنمظؿملسم«مايارة»؛مصإرالقمظظملظمم«واحدمعنمسائػملؿنيمتلغملؽملانمحبارةمواحدة
مح متؽملاضٍض مضن مػؽملا ماظغملاتبموضع مأنؼن موؼؾدو مضنمذيء. ماىزائرؼؼنة ماظػمّلطملة ؿملثمعنمعن

؛موعنموجؾملةمموجؾملةمندهمؼظملسملحماٌؿملزمبنيماىزائرؼؼننيمواظظملرغلؿملؼننيمضنمطلؼنمذيء
؛ممأخراةمدنضمللماظضملائػملةماظظملرغلؿملؼنةمواظضملائػملةماىزائرؼؼنةمتعملشملؽملانمحبيؼنمواحدمدونممتؿملؿملز

مشريم مأحؿملاء مؼلغملؽملون مطاغوا ماىزائرؼؼنني مساعؼنة مأنؼن مؼـؾت ماظؿؼناررنيؼن ماظواضع مأنؼن عع
ماظظملرغلؿملؼن ماظيتمطان مسػملىمعلؿوىممنواألحؿملاء معوصورة مطاغتماٌلاواة موظو ؼعملشملؽملوغؾملا.

ماظلؼنغملنمظغملاغتموطنُصرتمسػملىمعلؿوىمغؿمللماظرؼنتبماظضمللغملرؼؼنةمضنماىؿملشماظظملرغليؼن.م
سػملىمحنيمأغؼنؽملامأظظملؿملؽملاهماظغملاتبمؼزملشملؽملعمطػملؼملاتمشريمذائضملةمضنماالؽندؿضملؼملالماظضملربيؼنم

م مظػملظملظ متغملراره معـل مشػملوة»اظظملزملؿملح ماٌ« مرورًا مبه مؼعملزملد مطان مأغؼنه مؼؾدو رحػملةماظذي
                                                                                                                                   

م.1ص.م-.م.م.س.م-.اظزاػري،مربؼملؼندمدضملؿملدمم-39
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مآخرمعضملاغيطنمأخرى.موؼؾدومأنؼنماظؽملؼناصؼنمملمؼؿابعمغزملؼنهمصػملممؼزملقؼنقهم واظظملرتة،مورورًا
موحنوؼؼنةم مػؽملاتمإعالئؿملؼنة ماظعملؽنزملطنر، مسػملى مصؿمله، مذظكمند مأجل معن مؼؽملرملر؛ مأن ضؾل

مأوعأغامإزنمبضملسملؾملامظدىمإثؾاتمغصؼنمػذهماحملاوظة.
م) ماظزؼناػريؼن مضػملم مترملؼملظنسمأعام مأنؼنموضدمؼالحظماظعملارئمطؿملفمطاغتماظضملربؿملؼنة وؼؾدو

معلؼملؿنؿملاتموعضملاٍنم متوصؼنػملتمإزنمإدناد مملمتغملن مسػملىمذظكماظضملؾملد مسامؼن مبوجه اظضملربؿملؼنة
مػذا( مسؾملدغا مسػملى ماالدؿضملؼملال مادؿعملرؼن مطؼملا مجدؼدة ماصشملؽملعممحسملارؼؼنة مرمبا مصغملان ؛

مضوظه معـل ماظؿملوم محنن مغرتسملؿملؾملا مال مم:مسؾاراتمٌضملاٍن مسػملىم» ماظضملاعالن ماتؼنقد عؿى
وإغؼنامالمغدريم«.مموطانمجزاؤػؼملامعؿؼنقدًامطذظكصالحماظدؼنوظةمضنمسؼملػملؾملؼملامورتؾؿؾملؼملامإاّل
م مؼزملشملؽملع مأن ماظزؼناػري معؽملع معؿلاوؼًا»عا م« معضملرضم«عؿؼنقدًا»سوض مضن مطان موضد ،

ماٌلاواة مم…؟مايدؼثمسن مايسملاغة معدردة مسػملى مؼظنشملػملق منده متربؿملةم»طؼملا دار
م«اظزملؼنؾؿملة مصراغلوا معغملؿؾًا»،موؼظنشملػملقمسػملىماٌدردةماظيتماظؿققمبؾملا ضنمحنيمندهم«.
مإزنمؼردؼن مبه مؼرؼد مطان موظضملػمّله مرذؿملد، مباظعملؿملاسمإزن مصراغلوا مسػملى مصؿملظنشملػملعمله مأٍخ مظظملظ د

مأنمؼظملارقمأخاه:م»ماظزؼنعؿملل ماظرؼنذؿملد مؼلؿشملعمأظؿملظمُله مصػملم متارةم«. مذظكمضنماظؽملؼنصؼن وطرؼنر
مأخرى.

وملمؼظملتماظعملاصؿنمأنمؼؿؽملاصؼنمععمغزملوصمسربؿملؼنةمضدميةم)وظضمللؼنمذظكمأنمؼضملودمإزنم
م موإٌاعه ماظؽملؼنزملوص، معن مربظملوزه ماظغملرؼم(،ممبؾملا(طـرة م)اظعملرآن مدؼينؼن مبضملسملؾملا :

مععم مصضملػملىمعلؿوىماظؿؼنؽملاصؼن مضدمية. مأعـالمسربؿملؼنة ماآلخر مذضملريؼن،موبضملسملؾملا وبضملسملؾملا
:مماظعملرآنماظضملصملؿملممغػملظمليماظغملاتبمؼلؿؽملدمضنمبضملضمتضملؾرياتهمإزنماظؽملؼنصؼنماظعملرآغيؼنمصؿملعملول

مدبظملظ» مداظتمم40صرغلا موظو مدؾؿملػملؾملا، مضن مجاػد معن مظغمللؼن ماظرؼنشنة معن ماظذلؼن جؽملاح
م ماظرؼنصؿملعغظمللظنه متضملازنم«سػملىمجؽملؾاتمذرصؾملا مضوظه معع موجؾملة معن متؽملاصؼن مصؾملؽملا مممم:مم؛
.موأصلماٌضملؽملىمضنماظعملرآنمحثـنماألبؽملاءم41«…واخظملؽنضعنمهلؼملامجؽملاحماظذلؼنمعنماظرؼنشنة»

سػملىماظربؼنمباظواظدؼنمواظؿؼنذّظلمهلؼملامعنماظرؼنصقمبؾملؼملا،مواإلذظملاقمسػملؿملؾملؼملا.مسػملىمحنيمأنؼنم
:مصرغلاماظيتمطاغتمأسقؼنممدؿضملؼملارؼؼنةمضنماىزائراظؽملؼنصؼنماظلؼنرديؼنماصشملؽملضملهمظػملقاطؽنؼملةماالؽن

مظػملفزائرؼؼننيمعنمأيؼنمساقؼن،موأضلىمسػملؿملؾملممعنمأيؼنمضاٍسمسػملىماألرض.م
؛مسػملىمحنيمأنؼنمػذامموغالحظمأنؼنماظعملاصؼنماصشملؽملعمظظملظماىؾملادمظػملدؼنصاعمسنمصرغلا

اٌزملشملػملحماصشملؽملضملهماظعملرآنماظغملرؼممظؽملرملرماإلدالم،مأومظػملدؼنصاعمسؽمله،مثمموضعمذيءمعنم

                                                                                                                                   
مباظسملاد،مالمباظصمّلاء.«مدبظملض»طذامباألصل،موػومخشملأمعشملؾضمليؼن.مواظوجه:مم-40
م.15دورةماإلدراء،معنماآلؼةمم-41
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زمضنمادؿضملؼملاظهمصأرػملقمسػملىمطلؼنمعنمؼعملاتلمضنمدؾؿمللمهرؼرمورؽملهمعنماالؽنحؿاللماظؿؼنفاو
ماظػمّلظملظماظضملصملؿملممبادؿضملؼملاظهمضنماظدؼنصاعم األجؽمليبؼن.موضنمطلؼنماألروارمالمدنوزماعؿؾملانمػذا

مسنماظدؼنوظةماظظملرغلؿملؼنةماظيتمطاغتمهؿلؼنماىزائرموتسملشملؾملدماىزائرؼؼنني.م
ماظؽملؼنصؼن اظعملزملزمليؼنمععماظعملرآنماظغملرؼممضوظهمموعنماظؿؼنؽملاصؼناتماظيتمالحصملؽملاػامضنمػذا

(محبؿملثمهغملممبنيماظؽملؼناسمباظعمللط،موتضملدلم…:م»)مضنمعضملرضمايدؼثمسنمصرغلا
وإنمحغملؼملتطنمصاحغمُلمم:م»م؛مصعملدموضعماظؿؼنؽملاصؼنمػؽملامععمضوظهمتضملازنم«بؿملؽملؾملممضنمايغملوعة

م42«.بؿملؽملؾملممباظعملؽنلعنطؽن؛مإنؼنماظػمّلهطنمؼظنقبؼنماٌعمللشملني
؛موذظكممظشمّلؿملؼنبماٌؿؽملؾؼنيماظرملؼنؾملريوعنموجؾملةمأخرىمؼوجدمتؽملاصؼنمععمبؿملتمأبيما

ماظرؼنصؿملع:م»ممعنمخاللمضوظه وطانمميغملنم«.موظومداظتعنمغظمللهمسػملىمجؽملؾات/مذرصؾملا
ذرصؾملام:م»م؛مألنؼنماظؿؼنؼملؾملؿملدمظػملظملغملرةمبعملوظهماظؽملؼنصؼنمأنمؼلؿطملينطنمسنماالدؿرملؾملادمباظؾؿملت

؛مظغملنؼنماظؽملؼنصؼنمبضملدماظؿؼنؽملاصؼنمذطرممذنؿمللماظعملارئماٌلؿؽملريمحؿؼملًامسػملىمعزملدرػا»ماظرؼنصؿملع
وظومداظتمغظمللهمسػملىمجؽملؾاتمذرصؾملام»؛موذظكمحنيمضال:ممؽملؼنص؛مصفؼملعمبؿملؽملؾملؼملااظ

م:ماظرؼنصؿملع
محؿؼنىمؼظنراقطنمسػملىمجواغؾهماظدؼنمظنمالمؼلػملمماظرملؼنرفماظرؼنصؿملعمعنماألذى

ودؿملؿظملوؼنقم:م»موغلفؼنلمتؽملاصؼنًامآخرمععمررصةمبنماظضملؾدمحنيمؼضملؾؼنرماظؽملؼنصؼنماظلؼنرديؼن
مةمتؿؽملاصؼنمععمبؿملتمررصةماظرملؼنؾملري:؛مصاظضملؾارةماألخريم«ضنمأعورمأخرىمدؿؾدؼؾملاماألؼؼنام

موؼأتؿملكمباألخؾارمعطننمملمتزوِّدؽنمدؿظنؾديمظكماألؼؼناممعامطؽملتمجاػاًل
صغملاغامضنمأثؽملاءمتػملكم:م»مطؼملامسؼملدماظؽملؼنصؼنمإزنماصشملؽملاعمعـلمسربيؼنمضدؼمموػومضوظه

ماألبرش مجذمية مغدمييعن ماٌدؼنة ماٌـلماظذيمطاغتم«. مايدؼثمسنمػذا مظؽملا مدؾق وضد
ماظضملرملرةمورؿملؾؾملامبنيماثؽملني.ماظضملربمتسملربهمضنمدوام

2

مػذهم مضن محدث، مال موطأغؼنه مؼؾدأ مايدث مأنؼن مؼظنالحظ مأن مميغملن ماظذي وظضمللؼن
ماظعملزملزملؿملؼنة ماظظملؿؿملطنني،مماحملاوظة مصداضة محول مذطؽنرت ماظيت ماظؿؼنظملاصؿملل مصغمللؼن ؛

؛مشريمم؛مطاغتمتؾدومأولمأعٍرمتظملزملؿملاًلمزائدامودراداتؾملؼملا،موارتؾاطمبضملسملؽنؾملؼملامبؾضملض
يمأصػملحمضنمتوزؿملفمتػملكماٌضملػملوعاتماظيتمطاغتمتؾدومخاظؿملةمعنمأؼؼنةمأػؼملؼنؿملؼنةمأنؼنماظزؼناػر

م:متوزؿملظملًامصؽملؼنؿملؼنًامضنماظعمللمماألخريمعنمسؼملػملهماظلؼنرديؼن

                                                                                                                                   
م:مباظضملدل.م.موباظعمللط51دورةماٌائدة،معنماآلؼةمم-42
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ماىؿملشمم.2 مضن مداعؿملًا مضابشملًا مأعلى محني مصراغلوا مصداضُة ماظرؼنذؿملدطن متظنفعندؽن مل
زملؼندؼقمؼظملغمّلرماظظملرغليؼنموالمصظنقؾؿظنهمروالمسؾملدؽنماظزملِّؾا؛مصاظضملادةمجرتمبنيماظؽملؼناسمأنؼنماظ

صراغلواماظظملرغليؼن،محنيمجدؼنماىؽندؼنم«ماظزملؼندؼق»ضنمصدؼعملهمضنمعـلمػذهماألروار.مظغملنؼنم
؛ممودخلمضنمايؿملاةماظضملؼملػملؿملؼنة،مضرؼنرمأنمؼعملشملعمطلؼنمسالضةمععماظرؼنذؿملدماىزائريؼنماٌلػملم

وطأغؼنهمػومغظمللهمطانمذبرؼندمممـلمميـلمعضملهمدورماظزملؼنداضةماٌزؼؼنظملةمروالمتػملكماظظمَلرتةم
؛مأيمأنؼنمموإذامطاغتماظعملزملؼنةمملمتذطرمذظكمغزملؼنًا،مصإغؼنؾملامذطرتهمدغملوتًام!معنماظضملؼملر

مباظرؼنذؿملد،م اظؽملؼنصؼنمالمؼوعئ،مالمعنمضرؼبموالمعنمبضملؿملد،مإزنمإعغملانماتؼنزملالمصراغلوا
م؛مصعملدمأرادتماظعملزملؼنةمأنمتذرطنهمظؿملظنعملرطنأمعامبنيماظلؼنشملور.موذظكمؼـؾتمعامزسؼملؽملاه

مواٌم.1 معؾادئمايرؼنؼة مأنؼن مصفأة مإزنمػذهمؼلؿغملرملفماظرؼنذؿملد موعا مواظضملدل لاواة
ماظدؼنرادةمضنماٌدارسم معؿابضملؿه مأثؽملاء مؼطنقعنرملظنونمبهمذػؽمله مطانماألداتذة اظرملؼنضملاراتممّما
اظظملرغلؿملؼنةمملمؼغملنمإاّلمعطنؿملؽملًاموباراًل.مصؿػملكماٌؾادئمرمبامتضملينماظظملرغلؿملؼننيمصؿملؼملامبؿملؽملؾملم،م

م!مأعؼنامععمشريػممصال
لؿملؼنةمملمتغملنمظهمأؼؼنةمضؿملؼملةمتذطر،مؼلؿغملرملفماظرؼنذؿملدمأنؼنمتضملػملُّؼملطنهمضنماٌدارسماظظملرغم.3

موػوم ماظؿملوعؿملؼنة ماظضملؼملػملؿملؼنة مبايؿملاة مظه ماحؿغملاك مأوؼنل مضن ماظضملػملم مذظك مؼؽملظملضمله ممل مأن بضملد
مطأيؼنمجؽملديؼنمعنم مبلؿملشملًا االخنراطماإلجؾاريؼنمضنماىؿملشماظظملرغليؼن.مصعملدمزلؼنمجؽملدؼؼنًا
اىاػػملني.مصؼملامضؿملؼملةمػدعنِرمسؾملدؾنمعنماظضملؼملرمؼعملرتبمعنمسرملرؼنمساعًا،مضنمذبؿؼملعمتؽملضملدمم

م؟مصؿملهماٌلاواة،موتظملعملدمايرؼنؼؼنةمأدغىمربؿواػا
ماصشملؽملعمررؼعملةماظلؼنردماظؿؼنعملػملؿملدؼؼنةمبادؿضملؼملالم ماظؽملؼنصؼن معنماظوجؾملةماظؿؼنعملؽملؿملؼنةمصإنؼن وأعؼنا

ماظؽملقو ماظؽملؼنصمواغؿؾملىمسػملىمبضملضمػذا مصابؿدأ مصراغلوام:م»مضؼملريماظطملائبماٌرد وظد
م«.…واظرؼنذؿملدمضنمأدؾوعمواحد

مبامػيمتعملؽملؿملؼنًةمم43ػمّلم،موعنمثمؼنمإزنماٌؽملاجاةوملمؼضملؼملدماظعملاصؼنمإزنماصشملؽملاعمضؼملريماٌؿغمل
ماظعملزملؼنة مظدىمغؾملاؼة مإاّل ماالؽندؿضملؼملارؼؼنةمدردؼؼنًة موذظكمحنيمادؿغملرملفماًدؼضملة ممم:مم؛

                                                                                                                                   
م43 ٌُؽملاجاة، ما ماظدؼناخػمليؼن»أو م)اٌوغوظوج »Monologue intérieurمداخلمخشملابمآخرم (،مخشملابمعسملؼملؿننػن

متاعؼنًام ماؽنغدعاجًا مباظشملؾؿملضملةماظلؼنردؼؼنة:ماًشملابماألوؼنلمجوؼناغيؼن،مواآلخطنرمبرؼناغيؼن؛موظغملؽملؼنؾملؼملامؼؽملدذبانمعضملًا ؼؿؼنلممحؿؼملًا
م،مأومغظملليؼن،مإزنماًشملابماظرؼنوائيؼن...صؿملذوبماألوؼنلمضنماآلخؽنر،مواآلخؽنرمضنماألوؼنلمإلضاصةمبظنضملعندمحدثيؼن،مأومدرديؼن

معزملوشًام ماظرؼنوائيؼن ماظؽملؼنصؼن مطان مإذا مأعؼنا مبسملؼملريماٌؿغملػمّلم. متظنزملاغ مصإغؼنؾملا ماظؽملؼنظملسماظؾارؽملة، مسن ماٌؽملاجاة مصدور وحبغملم
بسملؼملريماٌؿغملػمّلممأصاًل؛مصإغؼنهم،موعنمأجلماظؿؼنؼملؿملؿملزمبنيماظؽملؼنزملؼنؿملعننماظدؼناخػمليؼنمواًارجيؼنمدنبظنموضعنعظنماظؽملؼنصؼنماٌؽملاجاتيؼنم

؛موذظكمظؿؽنؾؿملانمػذاماإلدعاجماظؽملؼنزملؼنيؼن،مأومأيؼنمسالعةمأخرىمممؿملِّزة.موظضمللؼنمعنماألعـلمأنم»مم»زدوجؿني:مبنيمع
ٌُؽملاجاةم تظنؿعنرطنَك،مػؽملا،محرؼؼنةماٌؾادرطنةمظػملرؼنوائيؼنمغظمللهماظذيمػوموحدهماىدؼرظنمباخؿؿملارمػذهماظضملالعةماظظملاصػملةمبنيما

مواًشملابماآلخرمضنمغزملؼنه.
رةمعنمتعملؽملؿملاتماظلؼنردماظرؼنوائيؼنمضنماظعملرنماظضملرملرؼن.موعنماظؽملؼناسمعنمؼضملودمبؾملذهماظؿعملؽملؿملؼنةموتظنضملدؼنماٌؽملاجاةمتعملؽملؿملؼنةمعؿشملوؼن
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؟موػلمػذامعامطؽملؼنامغؿػملعمّلاهمم44وجضمللمذندثمغظمللهمبؾملذامايدؼث:مأػغملذامطؽملؼنامغعملرؤ»
صؾملؽملامصعملطم«.م…غيؼن؟مأملمؼعمللمظؽملاماٌضملػمّلمماظظملالغيؼن،مواٌضملػمّلمماظظملالمسنماألداتذةماٌضملػمّلؼملني

تلرتجعماظرملؼنكزملؿملؼنةموسؿملطنؾملامايسملاريؼنمواظورينؼنمعنمخاللمرباورةماظؽملؼنظملس،موعراجضملةم
؛موظغملنمبضملدمماظذات،موتضملرؼةماآلخر.مصأخريًامتؿغملرملؼنفماظعملؿملمماٌزؼؼنظملةمظرذؿملدمصؿملغملظملرمبؾملا

م؛مصعملدمطانماغؿؾملى،مباظعملؿملاسمإظؿمله،مطلؼنمذيء...ممصواتماألوان

3

ماٌؤد معن موالمإنؼن متؿزملارسان مال ماٌرطزؼؼنؿني ماظعملزملؼنة مذكزملؿملؼنيت مأنؼن محعمّلًا ف
ماظرؼنذؿملد ماظعملدؼمح مصدؼعمَله مؼظنؼملؽنضؼن مطان ماظذي ماألملطن مؼضملرفمصراغلوا موال ؛ممتؿؽملاصلان؛

موالمتؿأثذملؼنر مذكزملؿملؼنةمدػملؾؿملؼنةمالمتؤثذملؼنر ؛مسػملىمحنيمأنمذكزملؿملؼنةممصرملكزملؿملؼنةمصراغلوا
ماٌ مظػملواضع موتؿأّظم متؿأثر معنمحؿملثمإغؼنؾملا مإدنابؿملؼنة ماظذيمتؿضملرؼنضمظهاظرؼنذؿملد ؛مموجؽنع

متظملرمللمضنمغعمْللمبرطانماظطملسملبماظدؼنصنيم مسػملىمحنومدنضملػملؾملا ظغملؽملؼنؾملامدبؿملبمضنمتطملؿملريه
اظذيمطانمطاعؽملًامضنمأسؼملاقمغظمللؾملامإزنماظواضعماًارجيؼن،مصؿغملوؼننمصرضةممتـذملؼنلمبداؼةم

ماٌؿملزمواظصمّلػملممواالؽنضشملؾملاد ماغضملدامماٌلاواة،مأيمضدؼن ؛مأيمضدؼنمماٌعملاوعةماظورؽملؿملؼنةمضدؼن
لماألجؽمليبؼن.موطلؼنمعامضنماألعرمأغؼنؾملامأحلؼنتمباألمل،موأدرطتمخراصةماٌلاواةماالؽنحؿال

اظيتمطانماظظملرغلؿملؼنونمالمؼزاظونمؼرصضملونمسعملائرػممبؾملامضنمطلؼنمغادؾن،موؼروؼنجونماظغملالمم
موادؾن مضنمطلؼن مطاغتممتألمغزملوصؾملمممسؽملؾملا موآدابؾملم،مطؼملا مػيممتألمأذضملارػم مصإذا ؛

ماظعملاغوغؿملؼنةمواظلؼنؿملادؿملؼنة.
؛مصؾمليمملمتصملؾملرمزؾملورًاممظرملؼنكزملؿملؼناتمشائؾةمسنمعلرحماألحداثوطذظكمتؾدوما

؛مألنؼنمردعنؼملؾملامطانمعنماًارج،مالمعنماظدؼناخل.مأرأؼتمأغؼنهمالمؼوجدمبؿملؽملؾملاممعؾاذرًا
؛موإغؼنؼملامطلؼنمعامضنماألعرمأنماظغملاتبمػوماظذيمؼؽملوبمسنممأيؼنمحوارمؼػملؼمللهماٌؿػملعمّلي

موعواضظملؾملا مأػوائؾملا، مسن ماظؿؼنضملؾري ماظرملؼنكزملؿملؼناتمضن مصمػذه مطأغؼنؾملام؛ مصراغلوا رملكزملؿملؼنة

                                                                                                                                   
م) مجردان مدي مإدوار ماظظملرغليؼن ماظغملاتب مإزن مرواؼؿه:مEdouard Dujardin, 1881-1949اظلردؼؼنة مضن )

محؿملثماصشملؽملعمألوؼنلمعرؼنة،م2883(ماظيتمزؾملرتمساممLes lauriers sont coupés«م)اظرؼنغعنداتمضدمُضشملؽنضملتعن»
ماظؽملؼنظملسم مسػملم محعملل مإزن مأخرى، موجؾملة معن متؽملؿؼملي، ماظيت ماظؿؼنعملؽملؿملؼنة مػذه ماظظملرغليؼن، ماألدب معؤرؼنخو مؼزسم صؿملؼملا

مالرتؾارؾملامبؿؿملؼنارماظوسي.موضدمُأوظؽنعمبؾملا،مصؿملؼملامبضملد،مجؿملؼملسمجوؼسمإزنمحدؼنماهلوس.
ٌُؽملاجاةمعنماضرتاحؽملا؛موضدمجؽؽملامبؾملامعنمضوهلممغاجطنىمؼؽملاجؽنيمعؽملاجاة؛موػومعضملؽملىغنمؼدلؼنم سػملىمايدؼثموعزملشملػملحما

ٌُلارؼنةمبنيماؽنثؽملني،موظغملنمضنمصذملذملذملذملذملوتمعؾملؼملوسمطؼملؽملاجاةماظضملؾدمظربؼنهموػومؼزملػمّلي؛مصإنؼنمصوتهمؼغملونم إزنماظؽملؼنظملس،موا
بنيماهلؼملسماًاصت،مواىؾملرماظصملاػر.موحننمغدسو،مبؾملذهماٌؽملادؾة،مإزنمادؿضملؼملالمعزملشملػملحماٌؽملاجاةمسوضًامسنم

مالمعربؼنرمالدؿضملؼملاظهمععموجودماٌزملشملػملحماظضملربيؼنماظعمُلحؼن.؛مإذم«اٌوغوظوج»اٌزملشملػملحماألجؽمليبؼنماهلفني،موػومم
مطذا.
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؛مصعملدمشربتمضنماىؽملدؼؼنةماظظملرغلؿملؼنةموملمغضملدمغرىممداصرتعنمإزنمساَظممبضملؿملدموملمتضملد
مرضؿملتمعنمذبرؼندمجؽملديؼنم مطانمعنماألخؾارماظيتمتؿقدؼنثمسنمأغؼنؾملا معا مإاّل مأثرًا هلا

مبلؿملط،مإزنمأسػملىماظدؼنرجاتمضنماظلؼنػمّلمماظضمللغملريؼن.
معالرب ممتـذملؼنل مغلؿشملع ممل مرذؿملدًا متغملادمسػملىمحنيمأنؼن مال ماظيتمزػمّلتمذاحؾة ه

تؾني.مصضملػملىماظرؼنشممعنماٌؾادئماظورؽملؿملؼنةمواإلغلاغؿملؼنةماظضملصملؿملؼملةماظيتمطاغتمتػملؿضملجمبنيم
جواحنه،مإاّلمأغؼنهمزلؼنمػومأؼسملًامشائؾًا،مأومذؾهمشائب.موإذامطانماظغملاتبمأصػملحمضنم

م،مصإنؼنمذظكمملمؼغملن45تزملوؼرهماظدؼناخػمليؼنمبوادشملةمبضملضماٌؽملاجاةم)اٌوغوظوجماظدؼناخػمليؼن(
م…عرملرضةماٌالعحمطاصؿملًامظغمليمتؽملسملظنرمذكزملؿملؼنؿه،موتؾدومأعامماٌؿػملعمّليمواضقةماٌضملامل،م

وطانماظغملاتبمضنمحلؼنمعنمأنمؼظنؽملرملئمذكزملؿملؼنةمورؽملؿملؼنةمأخرىمطأنمتغملونمجؽملدؼؼنًام
ماظظملرغليؼن ماىؿملش مضن ماٌؽملؾوذؼن معن مألثرىمم…جزائرؼؼنًا مذظك ماظغملاتب مجاء وظو

مبؿملؽملهموبنيممايدث،موظغملانممسحمظصملؾملورمعالعحمذكزملؿملؼنةمرذؿملدمبأن دنريمحوارًا
مأنم مميغملن مطان مبل ماىزائرؼؼننيماآلخرؼن. ماىؽملود مأو ماآلخر، ماىزائريؼن اىؽملديؼن
تؽملشملػملقمثورةمعنمػؽملاكمبؾملروبمذبؼملوسةمعنماىؽملودماىزائرؼؼننيماٌدرؼنبنيمبأدػملقؿؾملمم

مم…واظزملؼنضملودمإزنماىؾالمإلسالنمععملاوعةمضدؼنماالؽنحؿالل
مو مصعملط، ماثؽملؿني مذكزملؿملؼنؿني مسػملى ماالضؿزملار معلرحمإنؼن مخارج معضملؾملؼملا اظؿؼنضملاعل

ماظزملؼنراع معن مخاظؿملًا موجضملػمله ماظلؼنرديؼن ماظضملؼملل مػذا مأصعملر معنمماألحداث ماظرؼنشم مسػملى ؛
؛مإاّلمأنؼنماظعملاصؼنمصاتهمموجودمبوادرمػذاماظزملؼنراعماظذيمضاعتمسػملؿملهماظعملزملؼنةمضنمأصػملؾملا

ماظزملؼنراعم مػذا موإذطاء ماظضملؼملػملؿملؼنة، مايؿملاة مدخػملؿا محني ماظرملؼنكزملؿملؼنؿني مػاتني هرؼك
اتمثاغوؼؼنةمأخرى.موإذامطؽملؼنامحننمبزملددمايدؼثمسنمضزملؼنةمضزملريةمبإضاصةمذكزملؿملؼن
مأنمغشملاظبماظغملاتبمبإضاصةمبضملضممالمسنمرواؼة مسػملؿملؽملا مطانمظؿملقصمُلرطن مذظكمعا ؛مصإنؼن

اظرملؼنكزملؿملؼناتماألخرى،مأومإدنادمودؿملػملةمصؽملؼنؿملؼنة،مسػملىماألضلؼن،مإلذطاءمغارماظزملؼنراعمبنيم
ماظرملؼنكزملؿملؼنؿني.

                                                                                                                                   
؛موػوموصفمالمعضملؽملىمظهمعنم«اٌؽملاجاةماظذؼناتؿملؼنة»بوصفمصؿملعملول:م«ماٌؽملاجاة»ورمباموجدغامعنمؼزملفمعزملشملػملحم -45

ذمالماظوجؾملةماظدؼنالظؿملؼنة؛مإذمػذهماظذؼناتؿملؼنةمحنيمتوصفمبؾملاماٌؽملاجاةمالمتسملؿملفمذؿملؽًامجدؼدًامظػملدؼنالظةماظعملائؼملةمصؿمله؛مإ
م مظظملظ مضنمطؿاباتؽملام«اٌؽملاجاه»ذنؼملل مذظكمسدظؽملا مأجلمطلؼن معن ٌُلارؼنة. موا ماظذؼناتؿملؼنة، معضملؽملى مإاّل مضنمأصلموضعنضمله، ،

األخريةمسنمادؿضملؼملالمػذهماظزملؼنظملةمظضملدممظزوعؾملامهلذاماٌزملشملػملحماظؽملؼنعملديؼنمضنمدالظةماظػمّلطملةماظضملربؿملؼنة،مطؼملامبؿملؼنؽملؼنامذظك.م
م ماظطملربيؼن مظػملؼملزملشملػملح محرصؿملؼنة مترسنة ماظزملظملة ماظدؼناخػملؿملؼنة»وادؿضملؼملال ماٌؽملاجاة م« ماظدؼناخػملي»)أو مػوم«اٌوغوظوج مطؼملا ،

معلؿضملؼمللمضنماٌزملشملػملحماظضملربيؼنماىاري(.
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4

مزعنماظعملزملؼنةمسػمل مأومطـريًاميؿدؼن مأومأطـر،مضػملؿملاًل ؛ممىمعدىمصنلةموسرملرؼنمساعًا
وذظكمسػملىمأداسمأنؼنمصراغلومواظرؼنذؿملدموظنظدَامضنمؼوممواحد،مثمؼنمدخالماٌدردةمضنمؼومم

؛مصؿملغملونمذظكمععملدؿنرًامم؛مثمؼنمدبرؼنجامصؿملؾملامواحد،مصؿملغملونمذظكمععملدؼنرًامبزػاءمدؿؼنةمأسوام
مأدؼنؼاماًدعةما ماظضملرملرؼنمأومحنوػا.مثمؼن ؛ممإلجؾارؼؼنةمضنماىؿملشماظظملرغليبؾػملوغمدنؼن

وػيماًدعةماظيتمتؤدؿنىمضنمزػاءمدنؼنماظضملرملرؼن.مشريمأنؼنمبػملوغمصراغلوامرتؾةمسؼملؿملدم
مؼؾدو،م ماظزؼناػريمملمؼغملنمؼضملرف،مصؿملؼملا )جؽملرال(مأربكمزعنماظعملزملؼنةموبرػنمسػملىمأنؼن

؛موأنؼنمعنماظضمللريمسػملىمذابؼنممذؿملؽًامطـريًامسنمغصملامماظؿؼنرضؿملاتمضنمأيؼنمجؿملشمغصملاعيؼن
؛مصاظذيممعمليمضنمرتبماىؿملشماظظملرغليؼنمبؿػملكماظلؼنرسةماظيتمذظنطؽنرتمضنماظعملزملؼنةأنمؼرت

مضنمزرفمساعنيم ماٌلاصاتمصاشؿدىمصراغلوا مأغؼنهموضعمإحراقماٌراحل،موريؼن ؼظنظملؾملم
مذظكم مسػملى ماظظملرغليؼن ماىؿملش مضن ماإلجؾارؼؼنة ماظضمللغملرؼؼنة ماًدعة معدؼنة موػي اثؽملني،

مم…اظضملؾملد
م ماظزؼنعن معدى مصإنؼن ماظرملؼنأن، مؼغملن معا ماظؿؼنعملدؼراتمالموأؼؼنًا مأبضملد مضن ماظعملزملؼنة مػذه ضن

مضلؼنؼملتمسػملىمعراحلمشريمدضؿملعملةموالم ؼؽملؾطمليمظهمأنمؼزؼدمسنمصنلةموسرملرؼنمساعًا
مواضقة،مظضمللؼنمأدّضؾملامدنؼنماٌؿملالد،مودنؼنمدخولماٌدردة.

م معؿلػمللاًل،مأو مرتؿملؾًا مبؽملاء ماظلؼنرديؼن ماظؽملؼنصؼن «مطروغوظوجؿملؼنًا»وضدمبظنينماظزؼنعنمضنمػذا
مؼعملعماظؿؼنالسظنبمباظزؼن ماظؽملؼنصمصػملم مذظكمبأنؼن مواظؿؼنأخري،مواظؿؼنأخريمواظؿؼنعملدؼم. عنمباظؿؼنعملدؼم

مؼزملشملؽملعمضؼملريماظطملائبماٌظملردماظذيمؼظنلعنؾملممضنمبؽملاءمزعنمعؿلػملللمرتؿملب.

5

مايؿملز مؼغملون مععمم46ضد ماظؿؼنضملاعل مأنؼن معن ماظرؼنشم مسػملى ماظزعن معن محصمّلًا مأدوأ ػؽملا
مأػؼملؼنؿملؼنةمعنماٌغملوؼن مظؿملسمأضلؼن مسؼمللمدرديؼن مظػملضملؼمللماظلؼنرديؼنمايؿملزمضنمأيؼن غاتماألخراة

                                                                                                                                   
(ماظذيممؼظنضملرطنفمأؼسملا،مضنممEspace)«مايؿملز»ظضمللؼنمعنماألعـلمأنمغغملرؼنرمعامضدمؼغملونمضؿمللمبزملددمعزملشملػملحمم-46

م معزملشملػملح مهت ماظضملربؿملؼنة ماظؽملؼنعملدؼؼنة ماظظملسملاء»اظغملؿابات م«. مطؿاباتؽملا مضن مردؼندغا، م معزملشملػملحموطم مإرالق مأنؼن األخرية
المذنؿؼمللمطلؼنماألشنالماظدؼنالظؿملؼنة،معنموجؾملةممغصملرغامحننمسػملىماألضلؼن،ماٌؿضملػمّلعملةممبأصؽملافمماألروارم«ماظظملسملاء»

اظيتمتضملؿورمخزملائصماظدؼنالظةماٌغملاغؿملؼنةمعنمحؿملثمػي؛مؼسملافمإزنمذظكمأنؼنمتضملاعػملؽملامععمايؿملز،ممبظملؾملوعؽملامحننم
م ماٌزملشملػملحم)حؿملثمالمغضملؿعملدمأنؼنمأحدًا عنماٌؿضملاعػملنيمععماظؽملؼنزملوصماألدبؿملؼنة،معنماٌضملاصرؼنماظضملرب،مميسمليمهلذا

سػملىمحنوغامضنمتزملوؼنرمػذاماإلجراءماظلِّؿملؼملؿملائيؼن؛مإذمعضملصملؼملؾملممؼؾادرمإزنماظؿؼنضملاعلمععمايؿملزمػمأوماظظملسملاءؼمسػملىمأغؼنهم
معظملؾملو مسػملىماٌغملانمعنمحؿملثمػو ماظسملؼنؿملاء مإزنمتلػملؿملط مباظسملؼنرورة، مذيء(،مالمؼرعي، مضؾلمطلؼن م ممعغملانمجطملراضنؼن
مأضرظنبم مطلؼن مإزن معظملؾملوعه مبؿوعندؽنضملطنة ماظلؼنؿملؼملؿملائؿملؼنة ماظدؼنالظة معن مجدؼدة مذقؽملًة معؽملقه مإزن مؼلضملى موظغملؽملؼنه تعملػملؿملديؼن؛
األحؿملاز:مطاًشملوط،مواألبضملاد،مواألذغملال،مواألحفام،مواألوزان،مواألثعملال؛موطلؼنمعامؼؿؼنكذمذغملاًلمعا،مأومػؿملؽةم
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؛مإذمالمغغملادمغػملؼملحمعؽملهمإاّلمثالثةمماظغملؾري.مذظكمبأنؼنمايؿملزمػؽملامذاحبمبلمشائب
:مايارةماظيتموظدتمبؾملاماظرملؼنكزملؿملؼنؿان،مواٌدردةماظيتمتضملػمّلؼملؿامصؿملؾملا،ممعؤذؼنراتمظه

ثمؼنماظـغملؽملةماظضمللغملرؼؼنةماظيتمعاردامصؿملؾملاماًدعةماإلجؾارؼةمضنماىؿملشماظظملرغلي.مشريم
؛مطؼملامالمغلؿشملؿملعمأنمغسملعممالمغلؿشملؿملعمعرملاػدةمػذهماألحؿملازمعنمخاللماظعملراءةمأغؼنؽملا

ظهمخاررةممتـلمحرطةماظرملؼنكزملؿملؼناتمسربمػذامايؿملز.مصالمأبضملاد،موالمخشملوط،موالم
؛مبػملهطنماظؿؼنظملغملريطنمضنماظرملؼنوارعمأوماألذفارمأوماظشمّلرضاتماظيتممأحفام،ممتـلمأعامماظعملارئ

متػمل مػذهماظرملؼنكزملؿملؼنةمأو ماظضملؼمللمعضملزولمسنمم…كتؿقرؼنكمعنمخالهلا حؿؼنىمطأنؼنمػذا
ايؿملزماظشمّلؾؿملضمليؼنمظرملكزملؿملؼناتمأيؼنمسؼمللمدرديؼنمتوصرمصؿملهماظرملؼنروطماظظملؽملؼنؿملؼنةماٌضملروصةمظدىم

مم…اظؽملؼنعمّلاد
شريمأغؼنؽملا،موسػملىماظرؼنشممعنمطلؼنماٌالحصملاتماظيتمضدؼنعؽملاػامحولماظؽملؼنعملصماٌػملقوزم

مضػملؽملاهمأوؼناًل،موػومضنماظؾؽملاءماظؿؼنعملينؼنمهلذهماحملاوظةماظلؼنردؼؼنةماٌؾغمّلرة،مغؤّطدمأخري معا ًا
؛موأنؼنماىزائرمطانمؼوجدمبؾملامطلؼنمذيءممأغؼنهمظؿملسمؼؽملؾطمليمأنمغؽمللىمأغؼنؾملامسؼمللمرائد

؛موأنؼنمسػملىماٌؤرؼنخمواظدؼنارسمأنمؼؿطملاضىمسنمبضملضمػذهممإاّلمازدػارماظـعملاصةماألدبؿملؼنة
؛مألنؼنماظطملاؼةمعنموراءمتعملدؼممػذاماظضملؼمللمظؿملسمسػملىمماهَلؽملاتماظيتمذطرغامعؽملؾملامرائظملة

م؛موظغملنمألغؼنهمسؼمللػنمدرديؼنمععملاوممظالدؿضملؼملارماظظملرغلي.مهمرائضملةمعنمروائعماظدؼنػرأغؼن

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


