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  تـقـديـم
 

ثقافاات مختلفاة تيما            -تصااعييا–أية أضواء كاشفة نلقيها على مخيلة محلية تتشابك فيهاا 
ثقافااة يييااية ل بالتااال  إلااى التاباايي لخ اااب يييااي ل ي اليااات  يي ااة  -تنازليااا–إلااى إباايا  

 تسعى إلى تجالز اإلختالف؟
اء متبايناة باالن ي إلاى تعايد ال ناا        يقيم العيد التابع من مجلاة إإنساانياتإ إلاى القاارئ أر 

ل التويهاااااات الن يياااااة ل معالجاااااة ال سااااال ات اليم ياااااة ل اليييولويياااااة ثااااا  ال ع ياااااات  اااااو  
ال ييعيات التاريخية ل الجغيافية ل اليينية ل السي يولويية ك ا أنه يشت ل علاى دراباات تتبناى 

 ف  مج لها مخياال متياخل ال قافات.
إلااااى ثالثااااة ألسااااام الل   ااااو  التاااااريق  ل ال  اربااااات الت الفيااااة               تتااااوز   ااااسا اليرابااااات

فااااا  ال غااااايب ل ال اااااان   اااااو  ال خياااااا  ل الدب ل ال الااااا   اااااو  الت اااااال  ل ال  ارباااااات 
 السي يولويية.

رغاا  أك كاال لساا  يصااير عاان مسااعى ماايتبن بحقاال بحاا  معااين تسااهل مقابلااة ال وضااوعات 
ث الت االف   بال العاابي لل قافاااتة تاارة فا  شا وليته ل  ي اتااه         ال قتي اة ل يتيساي الن اي فا  الحااي

ل ت ااورا ل تااارة أخااير فاا  تيكيبتااه ل ديناميتااه ل امتياداتااه الجيليااة. رب ااا يجاا  لااو  ال غاايب          
ل  كيااه ب ييقااة مغااايية فاا  خ اااب إال ه اااإ الااسط ابااتحا  إلااى خ اااب معاااكي  ل تالياال 

س ل الينيوط ل ال عيا ل الشعيط ل الجسايط ل اإليقناوغياف  الب ورط ل السحيط ل ال قي
اااااءلللة الداب ل الفنااااوك ب ختلاااا  أشااااكالها؟ يسااااتنت  عاااان  لااااك أك الت ااااال                 )اليبااااوم ُ ب ءسل

فاا  ال  اربااات الكالميااة  ات النااو  الشااعب  أل )لُ ال تبسااات   تختاايع أبحاااث  ااسا العاايد. 
م اال ال غاايب  بااياع كاااك  صاايلة تاريخيااة لع ليااة  ويلااة  فاا   اال بااياع متعاايد اللغااات ل جااا 

تيماا  إلااى لضااع ميفولوييااا ثقافيااة  ألساانية ل خ ابيااة منااس تكااوين اللغااة البيبييااة إلااى  هااور اللغااة 
الفينسااية ل ثقافتهااا ماايلرا ب ختلاا  التيباابات التاريخيااة )اللغااة البونيقيااة ل اللغااة الالتنيااة ل اللغااة 

للغة اإلببانيةُ   ي ناا باتا  إدراا ال اا ية الت الفياة فا  مجاا  عااش العيبية ل اللغة التيكية ل ا
لضاااعية ا تكااااا لغاااوط مسااات ي ل بالتاااال  لاااام علاااى ا تكااااا دا ااا  باااين ال قافاااات  -تاريخياااا-

 ال ختلفة.
عني س ال ي كان اعتباار الت اال  بنااءا فكيياا أل إباقا ا ن يياا  بال م ارباة ل معيشاا تاريخياا 

يا ااااه ل بتباااه  بامجاااادا ل ممباااايه  بانت اءاتاااه ل ت  لاتاااه  بجا بياتااااه ل متاّصاااال فااا  مجت عناااا ب 
 تنافياته  بق يعاته ل ابت يارياته.
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كاك مستور التيخل أك ي دلاة ل  سالاة  اين كانات التااثييات ألال لضاو ا ل بالتاال  أك اي 
       دي ومااااة. فاااا   ااااسا الحالااااة  كياااا  تقنناااات ع ليااااات الولااااوج ل التااااياخل ل التهجااااين اللساااان       

 ل الخ اب  ل السي يولوي  ف  مجا  ملتق  خاضع ليلرات تاريخية عنيفة ل مض يبة؟
أط اللغاة  -ل ي كن مال  اة  اسا العناصاي فا  لغاة ألايب كيلنولويياا إلاى الساياع ال غاارب 

 ي  تقيم لنا مقاالت البا  ين )أل يب  ل ابن شهيية ل مباارك  ل كاباو ُ  عناصاي  -الفينسية
لل ا ية الت الفية ف  الدب النا ق بالفينساية. تتكاي البا  اة نادياة غابااو  أل يبا  توايي منت   

أط تلاااك التااا  تااايفل السااايي علاااى  -خاصاااة الج ا يياااة منهاااا–أك اآلداب ال غاربياااة ال عاصاااية 
اليرلب ال عتادة  تفتح فضاءات يييية  ي  الغيض لايي إالقاو إ بال تعبياي اللغاة الشاعيية ل 

رغاا  تباااين –ل غاربيااة تتجلااى فاا  شااكل نسااي  ماان الاايالالت ال تشااابكة تفساايي ا. فالنصااوص ا
بعضها ل تنافي بعضها اآلخي ل تيم  إلى إدراا آلياات بايي شابكات الياللياة ل  ا  تحيال علاى 
تياثهااا ال قاااف  ل التاااريخ  الااسط  بعتااه آثااار الشااعوب العييااية التاا  ا تلاات بااوا له لفتاايات 

إلاااى ال ااايلف التااا   الااات دلك معيفاااة الكتااااب باللغاااة   ويلاااة. ل يشااايي  البا ااا  مبااايلا لاااادة
الفينسية  بال قافة العيبية ل لغتها.  سا ما دفع بعل النقاد إلى لضع  تالء الدباء موضاع إتهاام 
علااى الاايغ  ماان تعبيااي أدباااه  عاان الوالااع الج ا اايط. ل يتوصاال بعااي ابااتعياض للعييااي ماان اآلراء 

ى أك مقياس اللغاة ل ايا مقيااس ضاعي  فا  الحكا  علاى النقيية بواء ف  الج ا ي أل بفينسا إل
  سا الدب.

يباايز البا اا  فييااي باان رمضاااك العاللااة بااين اللغااة )اللغاااتُ ل ال جااا  ل يضااعها فاا  أفااق 
تااريخ   وياال ال اير عاان  يياق تساااؤالت  او  م اربااات إإبا  العلاا إ  ط الصابغة اليينيااة ل 

ورتهاا فا   وبوني ياا بعال ال ناا ق مان الغايب الصوفية )لثنية  مسيحية  إباالميةُ التا  ت ات بل
الج ا ااايط          ل ياااير أك بعااال الت فصاااالت التااا  ت يااا  ال خياااا  ل ال ساااارات ال قافياااة ل 
الت الفية بال غيب ال ي كن إدراكها إال ف  التنو  اللسن  )اللغة الليبياة القيي اة  اللغاة البيبيياة  

م يااة ابااتع االت أباا اء العلاا  ل فاا  الع ليااات ال ت ااورة اللغااة البونيقيااة ل اللغااة العيبيااةُ ل فاا  ر 
 للتهجين اللسن            ل اليالل .

فاللغاة اإلباابانية  اا  كااسلك  مكااك ماان أماااكن الااساكية فاا  تااريق الج ا ااي. إنهااا لغااة تشاات ل 
على مفيدات عيبية ل مج وعة من  الخصا ص اإليت اعية ال قافياة العيبياة اإلباالمية تاي  علاى 

دا اا  لخشااخاص ل الفكااار  ل ت لااك تياثااا تاريخيااا مشااتيكاة ل  اا  عناصااي تسااا   كلهااا   تنقاال
  س  البا   أ  ي أب  عياد ف  صياغة مفهوم إالهوية ال غاربيةإ.

غياي أك ال ييقااة التا  تبلااورت باااها الهوياة ال غاربيااة تاا  التفكياي فيهااا باباالوب مغاايي ماان لباال 
ؤ  التال  ة كي  تابي الجس  ال غارب  تاريخياا ل كيا  البا   إمياد يليإ ان اللا من التسا

تا  ت  لاه اليما ط؟ يسا  فا  أزماة  يسا  فا  موايهاة العاال   يسا  لساتاه  يسا  لصاة  يسا  
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منح  أشكال .. إنه الجهاز الفي يولوي  الع اي  ل  او ال يلناة العجيباة التا  تعايا باال غيب ل 
ية التاا  تييااع نشاتاااها إلااى القااينين الخااامي إنااه الزمااة السااي يولويية الوضااام -خاصااة بااالج ا ي

 عشي        ل السادس عشي.
أماااا بالنسااابة للبا ااا  منصاااور بااان شاااهيية  فلناااه ال ي كااان إدراا ال خياااا  ال غاااارب  خاااارج 
الكل اة  ل تشااكل رلايااة إشايف القبيلااةإ للكاتاا  رشايي مي ااون  م اااال باا عا  إ   اللاات بعاال 

ف ة على مستور العيض رغ  تعلقه الشييي بالحياثاة اليرابات  صي  سا الخيي ف  ن عة محا
 ل مقته لل المية.

؟ تحاال   ما    ال وضوعات الت  تناللها الدب النساوط الج ا ايط الناا ق باللغاة الفينساية
        7491البا  ااة عا شااة كابااو  بناااء تاااريق  ااسا الدب إن اللااا ماان نصااوص أدبيااة نشاايت بااين 

  لهاااسا الدب لضاااية ال ااايأة ل ياااتالزم ماااع موضاااو  تحيياااي . يبقاااى ال وضاااو  الي يسااا7491ل 
أ يل ااة اإلناايماج. ل عنااي الحاايي  عااان  -إال ناااادرا–الاابالد. فالخ اااب إالنسااوطإ ال يساااني  

يحااال  البا اا  الحاااج مليااان  إبااياز ارتباااط  -خاصااة فاا  الغاايب الج ا اايط–النساااء الج ا ييااات 
لاير شايا ح معينااة  -اك ال  يا  )فالصااوُم ارباة إالعاياس ال  يفاةإ )فالصااوُ ل  فاالت الختا

بسااعيهن إلااى يلاا   -ل إك كاناات  ااسا ال  اربااة محاايلدة أل فاا   ييااق الاا لا  -ماان النساااء
مساعيات مقنعة )معونةُ أل اباتييا  دياوك باابقة. إنااّها م ارباة تع ال علاى صاياغة  وياة  ات 

 إيت اعية داخال ال عاياياي ال تياللة لصورة ال يأة أل خاريها.
 ن اليلايات الت  تستني إلاى الخياا   يايرس البا ا  مح اي دالد إالعجيا إ كجانا  ل ض

ماان الجواناا  الدبيااة ال يريااة فاا  الاانص اليلا اا . فاا   ااسا اإلتجاااا الغيا باا  ل فااوع ال بيعاا ة 
تتعااايض اليرابااة ليلايااة إالحااوات ل القصاايإ لليلا اا  الج ا اايط  ااا ي ل  ااار بالتحلياال فاااليلا   

السياباا إ فاا  نصااه. إك علاااي"ا ل  ااو إب اال باايلك خااوفإ ييماا  للخيااي             - االياايرج أباا ورة إالب
ف  صياعه مع الشي ل ليل  لك ال بي لاه مان ال ايلر عباي بابع لاير لتقايي  السا كة العجيباة 
لل لاااك. ل تعتباااي  اااسا ال باااادرة ع اااال منالضاااا للعااايف اإليت ااااع  مااان لبااال السااال ة ل تاااتدط 

ي من ال صا  ة لكنها مبادرة تتباي ن اماا يييايا. ل تعتباي لصايية بصا باه إلى التعيض للعيي
الشاااااعي مح اااي العياااي آ  خليفاااة إأيااان للااايعاللطإ خ اااوة متقيماااة علاااى مساااتور اليؤياااة ل الاااوع             

ل ال  اربااااة الشاااعيية فااا  الدب الج ا ااايط ال عاصاااي. ل يتجلاااى  لاااك  سااا  البا ااا  علااا  
 من الصوف  ل التاريخ  ف   يح القضية الو نية ل الهوية.             إبيا ي  من خاال  تو ي  الشاعي لل

يهااات  البا ااا  بلقابااا  مباااارك  بسااالوا  Décentrementل إن اللاااا ماااان مفهاااوم إفاااك الت يكااا  
أبناء ال هاييينُ ليسعى من خاال  لاياءة عايد  ااام مان   إbeurت الف  فا  صييلرة )ثقافة بور إ
ك اا ييا ااا   -ا  ال لتقيات  إلى التاكيي على أك الهوية ال غاربية ال يل ات ل  التحاليل ل أع 



 9999ديسمرب  –، سبتمرب 9إنسانيات عدد 

 

 4 

ك ييا ما دربت من من ور غيب   ط ت يك  عيل  ف  للات يح ال   -ال هاييلك ال غاربة بفينسا
 فيه أدب الهجية مالمح إم الفةإ ثنا ية فهو بسلك مت ل لتجالز السيايات الضيقة.

لت  الت ال قافياة ل الفنياة ة يو ا  البا ا  محاا ي كاا–ل إن اللا من البعاديات الجييية  
لخضااي معقااا  اليلامياا  اإليقونوغيافيااة ل الصااورية ل تعقيااياتها فاا  لو ااات اليبااام عبااي الااي  ن 
عياايلد عنااي لااياءة العاللااة بااين الشاايع ل الغاايب. فاا  السااياع  اتااه يباايز البا اا  مح ااي عبابااة 

شعياء اللربيوك. فالحيلب الت  شنها الغايب الصو  الشيلية للح  الكورتوازط ك ا تغنى به ال
ل الكنيسة على العايب فا  ال شايع ل النايلي لا  ت اي دلك ينا  ث ار اا ال قافياة إ  أدت إلاى 
تااااثي شاااعياء ألرباااا بالحااا  الاااسط  يلاااه الشاااعياء العااايب بكااال موضاااوعاته. ل إن اللاااا مااان لصاااة 

لة باان زالط العناااك لخيالهااا علااى إبااحاع دينساااك إال عنونااة الورلااة البيضاااء  ت لااق البا  ااة فضااي
 يا  رفال للكاالم ل القلا   7441كااك  لاك بانة ل اش مان الكتااك لل خياا  : صفحة بيضاء 

مو بته ا كاداة لل عيفة ليساخيا مان لبال الجهال ل ال المياة ل اإلنح ااط ل ال اوت )تشايي إلاى 
 اغتيا  زميلها بن عودة بخت ُ.

 
 فييي بن رمضاك 

 غال نقله إلى العيبية مح ي 
 
 


