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احمللّي يف حتوّل
تعرف ماجملؿؿعات ماظؾشرؼة ماظراػـة مسؾك ماخؿالصاتفا مو متـقساتفا ماظـؼاصقة،م
هقالتمجلقؿةممتسمسدةمعلؿقؼاتمومترتؾطمبعدةمأبعاد .موتـؿجمعـمصؾبمػذهم
اظؿققالتماظيتمتالعسماىقاغبماجملاظقةمواالجؿؿاسقةموماالضؿصادؼةمو ماظلقادقةم
وماظرعزؼةموماظدؼـقةمواظؿكققؾقةمأزعاتمذياسقةمأومصردؼةمهؿدمأومدبػمحلبم
درجاتموعلؿقؼاتماٌشؽالتماٌطروحةمداخؾفا .م
ؼؿـاول مػذا ماظعدد ماىدؼد معـ مذبؾة مإغلاغقات ماظذي مؼأتل مضؿـ مدؾلؾة معـم
األسدادماظيتمتؿكذمتلؿقةم"عقضقساتمعؿـقسة"(أغظرمسدد 82موسدد )77معؼارباتم
ميؽـمتصـقػفامضؿـمسدةمعلائؾ.م م
يف ماجملؿقسة ماألودي معـ ماٌلائؾ ماٌرتؾطة مباظؿققالت ماالضؿصادؼة مو ماجملاظقةم
ندمثالثمدرادات،متؿطرقماألوديمعـفاموػلمظصاحؾفامسؾل رحبي،مإديمرباوظةم
إجيادماظعالضة مبنيماظدؼـاعقؽقةماجملاظقةماحملقطةممبدؼـةماظؼريوانماظعؿقؼةموبنيم
ايؽؿماحملؾل.مومؼؿؿـؾمذظؽميفمرباوظةمهدؼدمطقػقةمإدفامماٌؾـكمشريماظـظاعلم
يف ماظضؾط ماالجؿؿاسل مو معدى متعاوغف ميف متدسقؿ مسؿؾقات مايؽؿ ماظرذقد مظؾؿفالم
ايضري ،مو مبؿعرضف مهلذه ماٌلأظة ماٌؿعؾؼة مبإغؿاج ماجملال ،متلاءل ماٌؤظػ مسـم
األحداثمواًؾػقاتماظلقادقةماظيتمدصعتماظدوظةمإديمضؾقلماالغعؽادات ماٌرتتؾةم
سـ ماظؿؿدن ماظعػقي ماظذي محيقط مباجملال مايضري ،مطؿا مؼعرج مسؾك ماظعقاعؾم
اظؿارخيقةموماظلقدققظقجقةموماالدرتاتقفقاتماظعائؾقةموماظؼؾؾقةماظيتمدصعتمإديم
ػذاماظـقع معـماالعؿالكماظعؼاري،مومباظؿاظلمإديماظؽقػقاتماظيتمتعؿؿدػاماظلؾطةميفم
إضاعةمودائؾماٌراضؾةموماظشرسـةمعـمخاللماإلدعاجماإلداريموماظلقادل موبقادطةم
براعجماظؿفقؽةموماظؿـؿقةماظيتمتلفؿمصقفاماٌـظؿاتماظدوظقة .م
ويفماظلقاقمغػلفمؼؿـاولممرقب عثمان،ميفمدرادةمثاغقة،موعـموجفةمغظرمسؾؿم
االجؿؿاعماظرؼػلمعلارماظؿغرياتماٌعقشقةماظيتمررأتمسؾكماظرؼػمحقثممماىؿعم
بنيمتربقةماٌاذقةموماظزراسةماٌلؼقة.موضدمبرزتمػذهماظظاػرةميفماظعشرؼةماألخريةم
ومخصقصامبإحدىمعـارؼماظشطماظشرضل مباظغربماىزائري.مومؼرىماٌؤظػ،معـم
خالل محبـف ماٌقداغل ،مأن مذظؽ مطان مممؽـا مبػضؾ متضاصر مسدة مسقاعؾ مرؾقعقةم
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(جػافمومغؼصماٌراسل)مأومبشرؼةم(اٌضاربةموتـاضصميفمغلؾةماٌقاظقدماظذيمسرصؿفم
ذرؼةماظؾدوماظرحؾ)،موػلمسقاعؾمأدت مبفؤالءماظذؼـمادؿؼروامباٌـطؼةمإديماسؿؿادم
ررقماضؿصادؼةمتؿؽاعؾمصقفاماظزراسةمبرتبقةماٌاذقةمذظؽؿمباسؿؿادمتؼـقاتمحدؼـةم
وعؾ معـ مسؿؾفؿ مو محقاتفؿ متؿؿقز مباظلفقظة مواظقلر مواالدؿؼرار مو مدصعفؿ مإديم
االدؿـؿارميفمذباظلماظػالحةمومتربقةماٌقاذلمبػضؾمعامممايصقلمسؾقفمعـمأعقالم
ضؿـماظـشارنيمععا .م
دائؿاموميفماالواهمغػلفمضاممربؿد مادوي،ميفماظدرادةماظـاظـة،مبؿلؾقطماظضقءم
سؾكماظؿققالتماالضؿصادؼةمعـمخاللممماردةمصاسؾنيماجؿؿاسقنيمؼؿؿـالنميفماألبم
(اظؾطرؼرك) مو ماالبـ مويف معـطؼة ماظؼؾائؾ مباىزائر مهدؼدا محقث متؿصارع ماظؾـكم
االجؿؿاسقة ماظؿؼؾقدؼة مو ماظؼقؿ ماألخالضقة ماٌؾـقة مسؾك ماظؿضاعـ مواظشرف معع مررقم
اظؿلقريمايدؼـةميفماٌؤدلاتماظصغرىمواٌؿقدطة،إذمؼلعكماٌلؿـؿر،مأيماألب،م
يفماجملالماالضؿصاديمإدي مخدعةمرصاػقةماظعائؾةموماظعشريةموعـمثؿمايػازمسؾكم
تقازنموماغلفامماىؿاسة،مبقـؿامؼلعكماإلبـمإديمتؾينمدورماظؿغقريمبإسؿؿادمررقم
تلقري متأخذ مبعني ماالسؿؾار ماظػعاظقة ماالضؿصادؼة مو ماٌردودؼة مسؾك محلاب ماظؼقؿم
اٌؿقارثة.مومضدمغؿجمسـمػذؼـماٌـففنيمغزاسامخػقامحقلمأدؾؼقةماظـزسةماظػردؼةم
حقثماظؼقؿةماالضؿصادؼةمػلماحملددمٌلؿؼؾؾماٌؤدلةموماظـزسةماىؿاساتقةماظيتم
تأخذ مبعني ماالسؿؾار ماىقاغب ماظرعزؼة مو ماالجؿؿاسقة معـؾ ماظؿضاعـ ماظعشائريممممممم
وماظشرف،مممامؼـؾئمباغؾـاقمررقمتلقريمجدؼدةميفماالضؿصادمهاصظمسؾكماظؿـشؽةم
االجؿؿاسقةمداخؾماظعائؾة .م
أعا مسؾك معلؿقى مذبؿقسة ماٌلائؾ ماٌرتؾطة مباظرتاث ماظرعزي ،مأي ماظدؼينممممممممم
وماظؿكققؾل،مصؼدماحؿقىمػذاماظعددمسؾكمأربعمدرادات.م م
تؿعرضماظدرادةماألوديمإديمطقػقةمتـظقؿموماذؿغالماٌلاجدماظيتمم مبـاهػاميفم
"أوشادوشق" معـ مضؾؾ ماظلؽان ماظذؼـ ماسؿـؼقا ماإلدالم .مواٌالحظ مأن مػذه ماٌدؼـةم
هؿقيمسؾكمسددمطؾريمعـماٌلاجد،محقثمضاممأداعا ودراوغو،مصاحبماظؾقث،م
بزؼارة مػذه ماٌؤدلات ماظدؼـقة موهدث معع ماٌشرصني مسؾك متلقريػا معـ مأئؿةمممممممم
ومعؤذغني موشريػؿمممـماسؿادوامارتقادػامعـمعصؾني.مومبعدمتعرضف مإديماظؿلؿقاتم
اٌكؿؾػةمظؾؿلفدمبإصرؼؼقا،متـاولمأذؽالمتؾؽماٌلاجدمورؾقعةمسؿراغفامظقـؿؼؾمإديم
ذروط مبـائفا ،مإذ مؼؼؿضل مذظؽ معقاصؼة ماظشققخ ماظؿؼؾقدؼني موايصقل مسؾك مضطعةم
أرضمومسؾكمرخصةمإدارؼة،مطؿامؼصػمعؽقغاتمػذاماظػضاءماظؿعؾديموموزقػةمطؾم
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جزءمعـمأجزائف،معـمحقثماظـشاراتماظيتممتسمجقاغبمايقاةماظققعقة.موإديم
جاغبمذظؽ،مؼذطرماظؾاحث مزبؿؾػماألررافماٌشارطةميفمػذاماظػعؾماظؿأدقللم
ظؾققاةماظدؼـقةميفمأصرؼؼقاماظغربقة،معـمذيعقاتمومعؤدلاتمخريؼة.
ومضؿـمإذؽاظقةمسالضةماجملؿؿعمباظلقادةموماظدؼـمومعامؼـؿجمسـفؿامعـمتصدعم
اجؿؿاسل،متؿعرضماظدرادةماظـاغقةمظعؾدماظؼادر عبد العالي،مإديمػذهماٌلأظة،مظؽـم
داخؾماجملؿؿعماإلدرائقؾلمومعـموجفةمغظرمتالعسماظرتطقؾةماظـؼاصقةماٌؿؿازجةم
هلذاماظؾؾد،محقثمؼؿكذماظصراعمأبعادامضقعقة،مطؿامؼرتؾطمبدرجةماظؿدؼـموعامؼـؿجم
سـمذظؽمعـمإخؿالصاتمومتـاضضاتمدقادقةمبنيماٌؿدؼـنيموماظعؾؿاغقني ،مومسؾقفم
ؼؼارن م صاحب ماظدرادة مبني ماٌؿاردات ماظيت مؼؼقم مبفا مطؾ معـ ماإلذؽقـازممممممممممم
وماظلقػاراد.مومعـمثؿمؼـؿؼؾمإديمتارؼخمتقاجدمايرطاتماظدؼـقةميفمػذاماظؾؾدمومإديم
طقػقات ماالغدعاج ميف ماجملؿؿع ماإلدرائقؾل ،مو معا مؼـؾـؼ مسـ مذظؽ معـ متشؽقالتم
دقادقةمومتشرؼعمعؤدلاتلمخيصماٌؿارداتماالجؿؿاسقةماٌعارضةمظؾلؾت معـالم
(وػق مؼقم معؼدس مظدى ماظقفقد) ،مو مطذظؽ مطقػقة متطؾقؼ ماظؼقاغني معـ مضؾؾم
اجملؿقساتماظدؼـقةموماإلثـقاتماٌؿـقسة،مممامدقلؿدسلماظؿصقؼتمظؾقلارمعـمضؾؾم
اظعؾؿاغقنيموماظؿصقؼتمظصاحلماظقؿنيمعـمضؾؾماٌؿدؼـني .م
أعاميفمحؼؾماظدراداتماظؿكققؾقة ،مؼؿـاول مطؾمعـماظطاػر رواينية مودغقا ظقؾك
ميموني،مإعؽاغقاتموؾلماألحداثموايؼائؼماالجؿؿاسقةموماظؿعؾريمسـفامبقادطةم
اجملازماألدبل.مؼـطؾؼمصاحبماظدرادةماظـاظـة،معـمغصم"اظزظزال"مظؾروائلماظطاػرم
ورار مظقدرسمدالظةمإذؿغالماظػضاءمايضريميفماٌؿكقؾماألدبلموؼؿعؾؼماألعر مػـام
مبدؼـة مضلـطقـة .مؼربز ماظؾاحث مأػؿقة ماظػضاء ميف ماىـس ماظروائل مايدؼث معـفم
خباصة،مصققؾؾ ماظعالضةماٌؿؿقزة ماظيتمتؼقممبنيمػذاماظعـصرماٌؽقنمظؾـصموبنيم
اظشكصقةمعـمخاللماظلقاقماالجؿؿاسلمواألؼدؼقظقجل،مإالمأغفمؼرطزمسؾكماظصراعم
اظلقؽقظقجلماظداخؾل ماظذيمساغؿفمذكصقةمسؾدماجملقدمبقاألرواح ،مصراعمارتؾطم
باظؿققالت معؿعددة ماألبعاد ماظيت مسرصؿفا ماٌدؼـة ميف معرحؾة ماظلؾعقـات معـ ماظؼرنم
اٌاضل .مو مؼؿطرق ماظدارس مأؼضا ،مإدي مبـقة ماظـص ماٌعؿارؼة ماظيت متؿؿاػك معع معام
متـؾفمجلقرماٌدؼـةمعـمععاملمرؾقشراصقة .مباإلضاصةمإديمذظؽ،مؼأخذمسـصرماظزعـم
غصقؾفمعـماظػقصمواظؿؿققص،محبؽؿمطقغف مدؾؾا مضقؼا ميفماظؿغقريماظذيمؼرصضفمم
بقاألرواح،موباسؿؾارمأنمػذاماألخريمميـؾماٌاضلماظـابتمذيماظؼقةماٌرجعقة،مظؽـم
اإلحلاسمباظؿغقريمؼطاردهميفمطؾمخطقةمخيطقػامداخؾماٌدؼـة .م
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و مضؿـ مأصؼ ماظزعـ ماظؿكققؾل مو معا مؼـؿج مسـف معـ متغقري ميف ماٌقاصؼ مو ماٌقاضعم
تطاظعـاماظدرادة ماظرابعة مظدغقامعقؿقغل،مصؿدخؾمبـامإديمساملمأعنيمععؾقفماظروائلم
عـمخاللمغصفم"اظؼرنماألولمبعدمبقامترؼس"مظؿؿلاءلمسـمسالضةماظرواؼةمباًقالم
اظعؾؿل.مومؼشريمػذاماظـصميفمجقػرهمإديمإذؽاظقةمزعـقة،مإالمأنماظروائلمؼطرحفام
يفمإرارمسالضةماألغـكمباجملؿؿعماٌلؿؼؾؾل.مصػلمػذهماٌرحؾةماظيتمتؿصادفمععم
حؾقلماظؼرنماظقاحدموماظعشرؼـ،مؼالحظمتـاضصمسددموالداتماإلغاث مبػعؾمعادةم
صـعفامأحدماظعؾؿاءمتلؿحمبقالدةماظذطقرمصؼط.مومضدمهقّلمػذاماظدواءمإديمدالحم
تلؿغؾف ماظشعقب مو ماىؿاسات مضد مبعضفا ماظؾعض ،مصققؿدّ ماظصراع مو متزدادم
اظؽراػقةمبنيماظؾشر.مواظـصمسؾارةمسـمرداظةمتذطرغامبأػؿقةمحضقرماألغـكمظؾقػازم
سؾكماظؿقازنماظؾققظقجلموماظـػلل،مومباظؿاظلماظـؾاتماالجؿؿاسلمظؾؾشرؼة.مهاولم
صاحؾةماظدرادة،معـمخاللمضراءتفامهلذاماظـص،ماظؾقثمسـماٌؿقزاتماظيتمهددم
اًقال ماظعؾؿل ،مو مبعد معـاضشؿفا مظؿعرؼػاتف متـؿؼؾ مإدي ماظـص م -مضقد ماظدرادة م-م
ظؾؿأطقد مسؾك ماظعـصر ماظـظري مو ماظؿأعؾل ،ماظذي محيدد معـطؼ ماظلرد ،موػق مػـام
اظؿصػقة ماىـلقة .مو معـؾؿا مارتؾط ماظعـصر ماألول ممبؼقاس ماهلقؿـة ،مارتؾط ماظعـصرم
اظـاغلمباٌؿاغةماٌـطؾؼةمعـماٌؼقاسماظقاضعل،مأيماظػضاءماظزعينممبكؿؾػمسـاصره.م
ومتؿكذماظداردةمعـمبقاترؼس ،ماظشكصقةماٌرطزؼةمظؾـصماظروائل ،مذرؼعةمظؿقؾقؾم
اظزعـماٌلؿؼؾؾلميفمسالضؿفمباظؿارؼخمومباظقاضعمعـمخاللمثالثمردقعاتمبقاغقة،م
ظؿصؾمإديمأنمأػؿقةماًقالماظعؾؿل مالمتؽؿـميفمايؽلمومإمناميفمطقػقةمايؽل.مممممم
و ماظعربة ماٌلؿؼاة معـ مػذا ماظـقع ماألدبل ماظؿكققؾل ،مو مخباصة ميف مػذا ماظـصم
اظروائل،مػقمهذؼرماظؾشرمعـمادؿغاللماظعؾؿمدونمعراساةمظألخالضقاتماظيتموعؾم
عـفؿ مطائـاتمهؿؽؿمإديماظعؼؾ.مومسؾكمأؼةمحال،مصإن ماألدب ،معفؿامطانمغقسفمم
أومجـلف،مالمجيدمظفمصدىميفماظقاضعمإالمبػضؾماظؼراءةموماظؼراء.
ؼشريمرضا عبد مواله ميفمدرادؿفمحقلماظؾـاءماظلقدققظقجلمظؾؿرضمإديمعلأظةم
اظـظامماظؾققظقجلمظإلغلانميفمسالضؿفمععماجملؿؿعمخاصةمعامارتؾطمعـفامباٌرض،م
باسؿؾارػاماضطرابامؼـعؽسمدؾؾامسؾكمحقاةماظػردموسؾكمسالضؿفمبؾقؽؿفماالجؿؿاسقة.م
واىدؼر مباظذطر ،ميف مػذا ماظصدد ،مأن ماجملؿؿع مػق ماظذي محيدد مععاؼري ماٌرضممممممم
وماظعاصقة،موباظؿاظلمطؾماظؿؿـالتمواٌعؿؼداتماٌرتؾطةمبفؿا،موػـامحيقؾماٌؤظػم
إدي موزن ماظطب مايدؼث ميف مايقاة ماظؾشرؼة مو مإدي معدى ماحؿؽاره مظلقق ماظرساؼةم
اظصققة،مممامؼدصعمبفمإديماظؿلاهلمسـمعؽاغةماظؿطؾقبميفمبـاءماظـظامماالجؿؿاسل.م
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ومبعدمادؿعراضفمٌكؿؾػماظـظرؼاتماظيتمساىتمػذهماٌلأظةماظيتمتؿؿقزمباظؿعؼقدم
اياد ،محقث متؼاربفا مدبصصات مسدة م(األغـروبقظقجقا ،مسؾؿ ماالجؿؿاع ،مو مسؾؿم
اظـػس ماالجؿؿاسل )...مذظؽؿ محبؽؿ متداخؾ ماىقاغب ماالجؿؿاسقة مو ماظـؼاصقةم
واالضؿصادؼة مباىقاغب ماظؾققظقجقة ميف مصريورتفا .مطؿا مؼؿقصؾ ماظؾاحث مإدي مأغف،م
بػضؾ مطؾ مػذه ماٌؼاربات ماٌؿؿقزة مبطابعفا ماظـؼدي مواغػؿاحفا مسؾك مذبؿقعم
اإلدفاعات مو ماظؿقجفات ماظعؾؿقة مواظـؼاصقة ،مصقغ ماظؾـاء ماظلقدققظقجل مظؾقؼؾم
اًاصمبفذهماظظاػرة،مطؿا مدسؿتمعصداضقؿفاموثراءػاماظـظريمومباظؿاظلماظلؿاحم
ظلقدققظقجقا ماٌرض مباظلعل مإدي ماظؿؿاس مذباهلا ماٌـادب مو ماٌلؿؼؾ ميف مذاتم
اظقضت .م
تػرض معـؾ مػذه ماٌلائؾ ماٌطروحة ميف مػذا ماظعدد مادؿـؿاج مأن محؼقل ماظؾقثم
اٌؿعؾؼةممبعرصةماجملؿؿعاتموخباصةماجملؿؿعاتماٌغاربقة مالمزاظتمخصؾة ،مظؽلم
ؼؿؿؽـ ماٌعـققن مبفذه ماظؼضاؼا معـ ماإلحارة مبؽقػقات ماذؿغال ماظؿفؿّعات ماظؾشرؼةم
سؾكمذيقعماٌلؿقؼات،مطؿاممتؽـفؿمعـمإدؿـؾاطماظدروسماغطالضامعـمػذهمايؼقلم
اٌعرصقة معؿعددة ماالخؿصاصات ،مو مباظؿاظل معلاءظة ماٌعقش ماظققعل ميف موجقػفم
اٌكؿؾػة مو مؼشؿؾ مذظؽ ماظرتاث ماظدؼين مواظرعزي ميف مهقالتف مو مأبعاده ماظلقادقةمممممم
و مطذظؽ ماإلبداع ماظؿكققؾل مألجؾ مإدراك معاضل مو محاضر موعلؿؼؾؾ ماجملؿؿعات.ممممم
ومهلذامغعؿؼدمجازعنيمأنمػذاماظعددممبـابةمإدفاممجادمؼلؿفقبمهلذهماٌؼؿضقات .م
حممد داود
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