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صبؿعمػذاماظؽؿابمبنيمدصؿقفمعبؾةمعـماٌداخالتماظيتممتمتؼدميفامخاللماٌؾؿؼكم

مأؼام ماٌـظؿ مم2102 غقصؿدلم8 و 7 اظدوظل معرطز مامبؼر مظؾقث ماألغـروبقظقجقايف

مماالجؿؿاسقة مبقػران، ماألدبقةمواظـؼاصقة م"ايؼقل محقل معقضقسف مدار اظذي

م".ماألدباءموادذلاتقفقات

ميفؾؿقاورماٌلفؾةمبشؽؾمطؾرلمظماالدؿفابةػذاماٌؼاممميفهاولماظـصقصماظقاردةم

ماخؿالصاتفام مبػعؾ متؿؿاؼز مثؼاصقة مصضاءات مسؾك ماظذلطقز مخالل معـ ماٌؾؿؼك إذؽاظقة

اإلنؾقزؼة،موطذظؽمباخؿالفموماألٌاغقة،ماألعازؼغقة،ماظعربقة،ماظؾغقؼةمبنيماظػرغلقة،

مبؾفقؽا...مأٌاغقا،معدششؼر،ماظقالؼاتماٌؿقدة،مصرغلا،اىزائرماظؽقغغق،مم:ماظؾؾدان

م مباإلإخل، ماخؿالفماػذا مإظب م)صقغضاصة مظقكمملمالبقٌلاراتماظػردؼة تقغللم،جان

مإؼدض مجقن مظقق،مظعرج،مادقينوموؼدعان،مارراػارمياغاغا، مأمعاطلقؿ مأوماشؼجقؾ )

مم..(إخلاظدلغادل،ماألدبماظؼؾائؾل،مم)اظـاديماىؿاسات

،ممرداتااإلذؽاظقةمعـماظؿلاؤلمحقلمعصرلماظزخؿماظؽؾرلمظؿعرؼػماٌؿجاءتمصؽرةم

م مػاظنيموم"األغلاق"و مبقرل ماظيتموضعفا اظعشرؼاتماألخرلةمميفاظيتمضاعتمماألدبقة

اظيتممتماغؿاجفامحقلممـظرلاتؿظابؾعثمدراداتمومخؾؼمعػاػقؿمعـمخاللمزبؿؾػم

م.األدب

م ماظـظرؼة ماألسؿال ممتؽـت مظؼد مهؾقؾمماظؼائؿةواظؿطؾقؼقة مسؾك مطؾرل بشؽؾ

معؾجبم(،أغدردقنمدؼؽتـبقمجاكمدؼؾقا،مبقرلمبقردؼق،)مقرـقةاألدبقةماظمؿظفراتاظؿ

مباظـلؾقةمعؼارغةمععماظ ،مؿصقراتماٌعروصةمحاظقاحدودماظـشاطماألدبلمتؿؿقزمتدرصبقا

مومعؼارباتمإبقلؿقؿقظقجقةمؿطقؼرمصقغطؿامدعتمػذهماالدفاعاتماٌشارمإظقفامأسالهمب

مادفاعاتمعـؾم"اظعاملمطؾف مععمرؤىمصؽرؼةمأخرى:مومغذطرمعـفا متؼارعا ـمظ"مومأطـر

)ظقبرؼسمومروو(مأومبؾلارةمصقغمتـققمإظبمـمظم"سامل-"أدبوذاعقازو(،م)ضؾقلانمموم

م.)طازاغقصا(مةم:"اىؿفقرؼةماظعاٌقةمظألدبم"ؾعاظشق

اظـؼدؼةماٌؼارباتممالمتؼصلمواظيتظؾقؼؾماألدبلموػؽذا،مصإنماظؿعرؼػاتماٌكؿؾػةم

إظبماظؿؽػؾمباىقاغبماظـصقةمواظلقاضقةمظإلغؿاجماألدبلمربددةمبذظؽممـزعتماألخرى،

م ماٌميفماألدؼبوضعقة ماظػضاء ماظشؽؾ مباؿعدد م)إلغؿاجاٌرتؾط مداخؾماألدؼبموضعقة،
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مأدباءرمظألورانمسؾكمشرارمبسالعكمدبرؼيبمظؾؿػاػقؿميفمعماشبرارفايؼؾماظقرينمأوم

مت(م.قبقؽصؿقؼؾممومعـمأعـالمجقؿسمجقؼسم،وؼؾقاممصقظؽـر

مياظـؼدمـؼابمبقاوظةمطشػماظم،مأنمغؼقماظعؾؿلمػذاماظؾؼاءميفمومشلذامطانمسؾقـا،

م ماظيتسـ مماآلظقات ماألدبل مظؾقؼؾ مظؾميفتؤدس ماظقادعة اظرعزؼةممكرلاتاظلقق

م مومبقاجفة مزبؿؾػ محقل مظضؿانماٌؿماالدذلاتقفقاترؤى ماٌؤظػني مررف معـ اردة

م.طؽؾاظعاملمميفأوم/اغفؿموأورمداخؾمحضقرػؿميفمايؼؾماظـشري

تؿؿققرماٌؾؿؼكميفمػذامععظؿماإلدفاعاتماٌؼذلحةموميفمػذاماظصددمؼؽؿـماظؼقلمأنمم

اٌـطؾؼ،معـمػذامومم.رػاغاتماىدؼدةماظيتمتقاجفماالبداعماألدبلاظمهدؼدمعالعححقلم

مغؼاش،معقضقعمقلمودرادةماًطاباتماٌرتؾطةمبفاؾقؾمايؼتعؾؽةممناذجمهذؽؾتم

ماٌداخالت مػذه مم.مبـادؾة ماشلدفماٌـشقد،إذ مممتـؾ ماضذلاحف ممت اإلذؽاظقةمميفطؿا

عـمماظؿارطباغقةمو:ماًصقصقةممعزدوجةمرؤؼةعؼاربةماألدبمعـمخاللمميفم،األوظقة

ماحملؾلمواظعابرمظألورانمعـمجفةمأخرىم.م،جفة

م معـ مبني معـ مأغف ماٌعؾقم ماألطـرمماضذلحقاوعـ مباظعـاصر مظإلحارة مجدؼدة صقغ

عػفقمماظؾعؾةماألدبقةماظذيمصّضؾمبرغادمالػرلممندعؼاربةماظـلؼماألدبل،مميفادؿدالظقةم

ماإلبداعمواظؿؾؼلماألدبل.م،صضاءماإلغؿاجمدؼـاعقةظقصػم

مؼ م"مشرل" ماألدبقةعػفقم مزبؿؾػمإظبمحدحؼؾمثاغقيممإظب"ميفماظقاضعمماظؾعؾة

األطادميقةمايؼقلممأيم،ؾرلميفماذؿغاظفمسـمايؼقلماظيتممتؾؽمععفماظؼرابةط

مخب مأياصةواظعؾؿقة مإعؽاغاتمم، مسؾك ماظيتمتؿقصر مسؾكمماضؿصادؼةتؾؽ ضادرة

فؿمبمدصعتوصقفامإظبمسـاصرمعأجقرةمتؿؿؿعمباالدؿؼرارممنيهقؼؾماألصرادماٌشارط

م.1"مخدعؿفايفمدؾقؾممػؿماظرئقللجفدممتؽرؼسإظبم

اظشغقصنيمباظؾعؾةموماظالسؾنيماحملذلصني،م اشلقاةم سؾنيخاللماظؿؿققزمبنيماظالمصؿـ

قاوظةموـبمغقعمومذظؽممباألدبلممقدانمتققزممتقضعماظؽؿابميفماٌإظبم)الػرل(مـزعمؼ

ممقؾاٌمعـ معامايؿؿقةظؾؼراءة ممادؿكالصفاممتمواظيتمطـرلا معـ مايؼؾمدابؼا عػفقم

غشاطماظؽؿابةمعلارمإذمأنمغلؾقةمم. (Bourdieusiennne)ةزؼاظؾقردؼاألدبلميفمغلكؿفم

ميفمغظرمػذاماظؾاحث،مإذمؼؼقل:مقاترااألطـرمتماٌؿقزاتعـمتعدماٌأجقرةممشرلورؾقعؿفم

                                                                                                                                        
1
 Lahire, Bernard (2012), Monde pluriel. Penser l’unité des sciences sociales, coll. La couleur 

des idées, Seuil Edition, p.184 
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،مضبؿقيمسؾكمضقاسدمورػاغاتمخاصةمبفم،متاعاماظؾعؾةطماإلبداعماألدبل،إنم"

م مومشرلمثابتميفمعلارهصفق مذاتمرابعمتؾؽممطاغتمدقاءم،فغؿائفيف اظـؿائج

سدمماظـؾاتموعؾدأمماالضؿصاديمسدمماظـؾاتعؾدأمومعـمػـام)ماضؿصاديأوممعباظل

مم،(اىؿاظل مميؽـ مال ماظػقرطؿا مسؾك ماظعؿؾقة مذاتبقصػفمتصقر معردودؼةما

م مسؾقفا مإذ ماظروحأعادؼة، ميف ماألضؾ مسؾك م"ذباغقة" متؾؼك متقجفممن اظيت

بـم"اظالواضعقة"مباٌؼارغةممصفلمغشاطمؼصاحؾفمإحلاسمطؾرلوأخرلامم،اظالسؾني

طؾقةمم"ععمأغفامضادرةمغقسامعامسؾكماعؿصاصم"اظالسبم"،ععم"ايقاةماظققعقة

مااميفماظؾعؾةمأنمؼـظروامإظقفشبرارورمبامأؼضامميؽـمظالسؾنيماألطـرماقزغؼا(م)ػ

م. 2"ػلم"اظقاضعماظقحقد"ماظذيمؼلؿقؼمأنمؼعاشم"مأوام"حقاةمحؼقؼقةبقصػف

 الشاملةاملتداخلة واألفاق  املسائل

مايؼؾماألدبل،مص مبطؾقعة ماٌرتؾطة ماٌرطزؼة مطبصماٌلأظة ماضذلحوصقؿا ماظعدؼدممؼد

ًصقصقاتماظقرـقةمقدماٌؿـاضضماظذيمؼطؾعما،ماظرجقعمإظبمعلأظةماظؿعؼعـماٌؿدخؾني

م)صايل(.ماظؾلاغقةؾقاغل(مأوموماىفقؼةم)صرضا،مغؼقران،مع

"تارؼخمطؿابمعـمماغطالضا،متأعؾمػذهماٌلأظةمإظبم"روبارمصرضا"مؼلعكماٌؼاممذاويفمػ

مواظذيمؼعّدمومػقماظعؿؾم،حملؿدمومصؾققةمبقضرةماظػرغؽػقغل"األدبمأدبماٌغاربلموم

مفمعـمأوظبماظؿقارؼخماٌؽؿقبةميفمػذاماجملال.باظـلؾةمظ

ماظقرينـؿقذجماظوم،اٌعاملماظؽروغقظقجقةؼؽؿـميفمم"ظػارضا"باظـلؾةممعشؽالمصؿامؼعّد

ماٌؿعددمواالغؿؿاء مسرصت، مػلمأعقر ممو ماٌفاجرؼـاضطرابا مأدبمأبـاء ،مبلؾبمزفقر

م.اظقةعامبعدماظؽقظقغقماظيتمأدلتمشلامدراداتقماصاآلطذظؽمحبؽؿمو

تقاصؾمعـمعـمضؾؾم"بقلمدقؾؾق"،مضدمم0991طؿامأغفمؼذطرمأنماظؿشؽقؽميفمتارؼخم

مؼؿطرقومم.(دلادعراظؿارؼخماألدبلم)سؾدماظعاظلمعامضؾؾمماألػؿقةماظيتمادبذػاخاللم

واىزائرمماظؾؾدانماٌغاربقةاًؾطمبنيماظيتمتؿضؿـمؾماٌلائأؼضامإظبممصاحبماظدرادة،

ماجملال محنيمماألدبل،ميف ميف مإظب مؼـظر مال ماظؿؾؼل مخالل معـ مإال اظؼراءممبنياٌؼارغة

م ماٌغاربقنيمواظػرغلقني ممإذم.اظؼراء مؼشرل ماٌؼاربإظب مػذه مأن مات مضد تؿؿقزمأصؾقت

مباظ ماألدبومخباصةمـلؾقة معػفقم موم،اظعامل-ععمزفقر مععمؼارغباٌأؼضا برادؼغؿاتمة

معؤظػلماٌففرموطؿاباتمأبـاءماٌفاجرؼـ.

                                                                                                                                        
2
 Lahire, Bernard, Ibid, p.185. 
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مماالغؿؿاءومؼعدم مشـقؿةمحرباظقرينمو ،معلأظةماىـلقةماألدبقةموماظؾغةمبقصػفا

اظـؼدؼةماظيتممإسادةماظؼراءةنمومباٌؼابؾ،مندمأم.باظـلؾةم"ظػارضا"معـماظـؼطماألدادقة

صضاءمعاميفمذظؽمؿلاؤل،مومؼؿؿـؾمظؾمصضاءؼـإخضاعمدورمحقلمؼؼقممبفامػذاماظـاضدمت

ماظؽقظقغقاظق ماألدبمةبعد ماآلدابماظػرغؽقصقغقة-وصضاء مويف ماظقرـقة،مبادآلواماظعامل،

معػفقمماظلقاقاظؽاتبمسؾكممؼرطزومضؿـمػذامم.بعثمثـائقةماٌرطزموماشلاعشيفموطذظؽم

مو ماظضقؼ مو م)طقغدؼرا(. ماظقادع محؼقؼةاظلقاق ميف ماغؿظارمػؿا مأصؼا من:زبؿؾػاماألعر

ماظقرين ماظضقؼ( اظلقاق ماظدوظل ،)اظلقاق ماظؽؾرل(اظلقاق مؼرى)اظلقاق مسؾقف مو م.

ةمتلـدماآلدابمضقؿم،يفماظقضتمذاتفتضؿـ،مم:م"أنماظلقاضاتماظقرـقةماظضقؼة"صارضا"

م".بؼائفاميفمصؿقدػامو

مؼعؿدل،مم،عـممثةمو مبنيممٌغاربلااألدبمميؽـمتصـقػممفأغصإغف م.ظلقاضنياصقؿا

عـم"صارضا"ممؼـطؾؼم،يفماألخرلوم.ماظعامل(-)األدبماظقادعةظلقاضاتموشلذامصإغفمؼػضؾما

اظقرينمواظعاٌلممضقاسدممنقذجقةمتؿؿـؾميفماظؾعدأربعةمظقػذلضم،ماظؿؾؼلموجفةمغظر

م.اظقدقطمبقـفؿمومواظػراغؽػقغل

حقلماظؽؿابماألصرؼؼلموعاممتدورعداخؾةمضقران"مم'ؼؼدمم"داصقدمطقيفمنومعـمجاغؾفم

م ماألدبلباحؿػاؼدسقه محقثمظقاتمايؼؾ معـمميظؾـؼاشماظـؼدمعرضؼ، متـطؾؼ علأظة

ماظؿكصقص مإظب مباالرارم،اظؿعؿقؿ ماألعر مؼؿعؾؼ ممو مو ماظشاعؾ مباإلصرؼؼل اٌرتؾطمماإلرار

م.صقصلاحؾماظعاجمسؾكموجفماًب

ماظلقدققمإن مم-األصؼ ماخؿاره ماظذي مميفمؼؿضاصرم"ضقرانم'ن"ورؼيب ععماظقاضع

عـمؼؿفلدمذظؽميفمضقظفم:"عاماظذيمصبعؾمطاذقؿا(مومم'األدبقةماإلصرؼؼقةم)نمةؼداظؼص

ممسـبشؽؾمغقسلممؼعدلممسؿؾمأدبل مإصرؼؼقا مموظقسمذقؽاسؿالمأدبقا أومذبردمسادؼا

م؟وساء م". ماظرؤؼة مػذه مهاول ماٌعؿؿدة ماظقرينيفماظـؼاشمماضقامإسادة بقصػفمم،اظؾعد

ماألدبلم.ماالبؿؽاررػاغامأدادقاميفمرصقدم

سـمعالءعةمبعضماٌػاػقؿمم،يفماصؿؿاحقةمإدفاعف ومعـمجفؿف،مؼؿلاءلمحاجمعؾقاغل

سؾكماظعالضةماألطقدةماٌقجقدةممؼشددصفقممايدؼـةميفمدرادةمايؼؾماألدبلماىزائري.

اظعالضةماٌقجقدةمسؾكمبنيماآلدابماظقرـقةمواظػضاءاتماظـؼاصقةماٌلقطرمسؾقفاموطذظؽم

مبنيمظغاتماظؽؿابةموممارداتماألجـاسم.

طؿامأغفمؼشرلمهدؼدامباظـلؾةمظؾقاظةماىزائرؼةمإظبماٌؿاردةماحملدودةمظألجـاسم

مم.اٌعاىةماألدبقةظألجـاسمعـمررفماٌؤظػماظقاحدمواظؿـقعماظـليبم باإلضاصةمإظبمو

مثؼايفضاءمصضؿـمصإغفمؼعؿدلمأنماظؿؾؼلماظقرينمؼؿؿقزمبايؿؿقةماظقرـقةمظؾؽاتبمم،ػذا
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اشلقؽؾةماظضعقػةمظؾلققمبضعػماألررماظؼاغقغقةمووب،معقدقممبغقابماإلرارماٌؤدلاتل

مظؾؽؿاب.ماالضؿصادؼة

ماظؾاحثمصؾاظـلؾةم مشلذا ماألدبلم، مايؼؾ ميف متردقكا ماظرػاغاتماألطـر مأحد صإن

ممؼؿؿـؾاىزائريم محّدماالسذلافيف ماظؽاتبمسؾك مو متـؿنيماظعؿؾ مورـف.ممو ميف دقاء

صإنمصاحبماظدرادةم،مبغضماظـظرمسـماألػؿقةماٌؽؿلؾةميفمزؾماظؿـؿنيماًارجلو

ماظشأن،مم،ؿلألؼ ماألدباءمسـميفمػذا ردقةمسؾكمؿـماظؽؿبماٌدضاٌؽاغةماظيتمضبؿؾفا

م.،محقثممتـحمظؾروادمصقرامذاتمبعدمأدطقريوجفماظؿقدؼد

ماظدلادؼغؿ ماظذيمؼآلامأعا ممطؾعخر :ماظـشرمثـائقةماظـشرؿـؾميفمؿؼإغفمصماياظةػذه

ماظـشرمباىزائرموطذظؽمعؽانماإلضاعةمومصضاءماإلصدا مو ؼعينمأنموظؽـمػؾمم.ربػرغلا

مععؾـة؟م(Diasporisation)تشؿقتممثةمحؼامزاػرةم

مإظبم مباإلضاصة مظؾـشراىو معؾقاغلمم،اظيتمظػؿتماغؿؾاػفمقاغبماٌادؼة ماياج ؼؼدم

اظيتمدبقةماألسؿالماألماٌؿعؾؼةمباظؽؿابةمومباخؿقارماٌقضقساتميفبعضماٌعطقاتمأؼضا،م

اظرعزؼة،موماظؿققزممايؽؿ(،مأيماجملازموم2111)ماألظػقةماظـاظـةعـذمبداؼةممتمغشرػام

مواظ موطذظؽلاخر ماظؼقيماظػؽاػة، مشرلمذظؽ،مضؿـممبطالألظماظؿقاجد مو االذؽاظقني،

م.ػذهماظـصقص

اظيتممتقزمػذاماالغؿاجماألدبلموميفماظقضتمماظدؼـاعقؽقةمادفاعفمبإبرازؿمؿطبؿمومسؾقف

م مؼؤطد ممسؾكذاتف ماشلقؽؾقة ماىزائريمماالضؿصادؼةػشاذة ماألدبل مظؾقؼؾ واٌؤدلاتقة

مباظ مؾاظـارؼ ماظػرغلقة مؼؿغة ماظذي معع مبمأدبعاؼش م)اظعربقةمعؽؿقب مأخرى ؾغات

موميفممغفاؼةماٌطاف،م(.ـقـقةاىمبداؼؿفام،مػذهماألخرلةماظيتمالمتزالميفمواألعازؼغقة

مرروحاتمعضؼ مؼقاءم معؼام ميف م"ماألدبماىزائري مبنيمم"طزاغقصابادؽال اظيتممتقز

م.ةاٌلاٌاظيتمتؿصػمببمادةمواآلبماٌؼاوعاداآل

م مأأعا مصايلطربـد مؾل ميف مصقؼذلح مهؾقؾدرادؿف، مذؾؽة مايؼؾممقة، ٌؼاربة

م ماظؼؾائؾل، مؼطرحممؿاضؾماظذياظػرسل مأغف مإذ مذاعؾة. متـظرلؼة محملاوظة معقضقسا ذؽؾ

إظبمػذاممإلحارةمباإلغؿاجماظذيمؼـؿؿلتعرؼػاموادعامودضقؼاميفماظقضتمذاتف،معـمأجؾما

مذيمـسأومجمظـصم"ماألدبماظؼؾائؾلمػقمطؾممماردةمإبداسقةصرلىمأن:ممػ.قصـؿاظ

م".مةغةماظؼؾائؾقؾغارؼمباظومغزسةمعباظقةم

م منده مػـا معـ ماًصقصقو مبعض ماظشػاػلمضبدد مبني متؼقم ماظيت ماٌعؼدة ات

اظؿـاضضماشلقؽؾلمبنيمطذظؽممواظؿقاصؾمععماآلخرمعقضقساممجبعؾمومطذظؽم،واٌؽؿقب
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ماٌؿعاؼشةساملمايؼقلماألدبقةماألخرىمععمعاملماٌـؿفنيمواظؼراءمظماالدؿؼالظقةماظػعؾقة

مععمبعضفاميفماىزائرم.

وذظؽمابماىزائرؼنيماظؽّؿناحممعـمجفؿفمإذؽاظقةم"ظلظقبرلم"ترؼلؿانؼعاجلمطؿام

مران.مومشلذامندهظألوميمؼؼعفميفماشلاعشمومعزدوجماظؾغةموسابراىزائراألدبممطقن

م مسـ مباظؾقث مهدؼدا مؼفؿؿ مو ماٌؿعددةماالسذلافاظـفاح مأذؽاظف مسؾكمم:يف اظذلدد

أؼضاماظؾعدموماإلسالعل،ومماالضؿصاديومتقزقػماىاغبمم،اظصاظقغاتماظراضقةمجؾلات

ماألدبل.

مؼرىم ماظؾاحث،و ماظػائؼممػذا مبشؽؾمضقيقؾمضبماالجؿؿاسلمظؾـفاحإنماظؿقدؼد

عـاصبمتقظلمضبقؾمسؾكممأطـرممماربنيمعاظؿعؾقؿمواظصقاصةمباظـلؾةمظؾؿمبؾقغمعفـمسؾك

مـؼاصقةم.اظومألقادقةماظقاطؾماشلميفماٌلؤوظقة

ـاذرؼـمصرغلقنيمظمػلمرػقـةأنمدققماظـشرماىزائرؼةمإظبمم"ظلرلظقب"مطؿامؼؿقصؾ

موظؾـاغقنيمو مذظؽ،م،عصرؼني مخالف مسؾك ممو ميفمةاىزائرؼماالصداراتمـفحتمل

صؾغضماظـظرمم.اظـارؼةمباظؾغةماظعربقةاظػضاءاتمإظبماظػضاءاتماظػرغؽقصقغقةموماظدخقل

م مناحا، مؼعرصان ماظؾذؼـ معلؿغامنل موأحالم مخضرا مرواؼاتمؼازلقـة مشقابمسـ صإن

مخاصة.ممدالظةميفمصضاءماإلصدارماىزائريمظفماظؽؿبماألطـرمرواجا

وشرلمةمعؿػاوتاٌكؿؾػةمايؼقلممبـقةمأنسؾكممعلاػؿؿفمباظؿأطقدم"ظقبرظل"مومطبؿؿؿ

وداطماظراضقةمؼؿؿمبقادطةماظؾغةماظعربقة،مبؾقغماظـفاحموماظشفرةميفماألوأنمعؿؽاصؽة،مم

م معـاصبمتؾقءإظبممةطـرلأحقانمؼؿققلميفممضدمواالضؿصاديأنماظـفاحماإلسالعلمطؿا

مم.سؾقا ماظـقابتم،باٌؼابؾو مبعض مؼالحظ ممصإغف ماالسذلافعـؾ ماظذؼـممشقاب بأدباء

مأؼضاومومسدممتداولمطؿؾفؿمبشؽؾمطؾرلمسؾكماٌلؿقىماظدوظلمغةماظعربقةؾباظمؼؽؿؾقن

م.بلؾبمطقػقاتمتؾؼلماظـصقصمعؤدلاتماظـشرمبػرغلاايذرمعـم

.مؿقسةبشعرؼةماجململؿقفؼمػقصمعاظم"عاغدرغقسمداغتمأود"ومعـمجفؿفمؼلعكم

عالضاتماالجؿؿاسقة،م)أيماظرساؼةماظذاتقةماظيتممترمسدلماظماالدؿؼالظقةبذظؽممددضبإذم

ولدممضدمأنمدورماظؽاتبمومؼرىاظضقؼ.ميفمصضاءماإلغؿاجمم(واالشبراطماالدؿؼطابوم

مطؾرلميفم مبشؽؾ مخالل معـ مسشر ماظؿادع ماظؼرن ماىؿاسل ميفموؾكمواظعؿؾ بمشاظ،

مؾقةقاظؿكقمتالهؾقؾفمعـماظؿؿـيفمـطؾؼمؼمطؿام.عؿؿادؽمتصقؼريخطابمميفماألحقان،

اجملؿقسةمسؾكمات،مععؿؿداميفمػذاماظصددمسقؿؿؾؽماجملاظيتمتؿعؾؼمباظشفاداتمعـمأوم

إظبممؾظقلمودضصائدمذعرؼةمسؿقؼةمظؾؽقغتممأيماغطالضامعـم:عـاالبقصػفاممقةدلغاداظ

ماإلغؿاجمـطؼمبمتؾؽماٌرتؾطة،مالتـّؿؿإغفمؼؿلاءلمحقلماظم.رؼـقتمأرغلشاؼةمعذطراتم
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مؼؼقل مإذ مبقضعف مُتو مطقػ معّؾ" ماىؿاساألر ماٌذؽال مكؿؾػقة مغػلفا مسـ مؼؿؿموة طقػ

مسـ مواظؿعؾرل مظمؿفمبلائؾمفا". مايرطاتماىؿاسقة،مثقابتطؾقعة مداغمػذه متؼرطز

ممدغاأرع ماألدبقةسؾكمعػفقم ماظ"أيمم،اظقدارة مدبقةاألقدارة مطذظؽم، مو اظطرقمعبؾة

ماظ)واظؿؼـقاتم معـؾ مإظبتاظيتمؽارؼؽاترل ماألسالممشرل ممعؾقثمأزلاء مأو ممارداتمإظب

مم،اىؿاسة مإظب مو ماىغراصقة مأو م)اظزعـقة( إظبموم،االصطـاسقةاظؿـؼالتماظؽروغقظقجقة

مبنيماظقثقؼةماظصقققةباظؿؿققزملؿحمؼم(،ممما...إخلعلؿعارةمتطقرمشلفاتماجؿؿاسقة

اظعاعةمظؾققاةممالتـّؿؿاظؾلمواظيتمالمؼؼؾمتأثرلػامسؾكمقكقؿ)اٌقثققمبفا(مأوماٌقضقعماظ

م."دلغادقؽقظلماٌعاصرمنقذجماظمعـؾؿامرأؼـاهمععاألدبقة،م

عـمخاللممسؾكماظلاحةماظـؼاصقةمسةقؿذظؽمزفقرماجملمؼربطمغفاؼةماٌطاف،يفمإغفم

مخاللومفؿ،خطاباتومأسضائفامتصرصات معـ ممأؼضا ظؾعضمماالصذلاضلاظقجقد

أومضةمضاـاٌوم،عـفااٌقضقسقةمم،اًارجقةًطاباتمامعارضتمضداظيتمم،ساتقؿاجمل

 .اغؿشارػاماظعرؼضاصةمباىؿاسةمعـمخاللماًؿأثرلاتماظمقدعمعـاظيتمتم،اٌلاغدة

 تساميةاملوضوعية إىل املسارات امل من املسارات

تلؿحمابمؽّؿظعلاراتمصقصمومهؾقؾماٌداخالتمحقلمظؼدممتققرتماظعدؼدمعـم

ؿموممنقذجقفؿمبإبداءموجفةمغظرمغؼدؼةمتؾاؼـقةمظرػاغاتموالذؿغالمايؼقلمخصقصقاتف

م.اٌعـقنيمباظدرسمابؼـشطماظؽّؿاألدبقةمحقثم

متراثأأوم ،)رغاصقدقن(سرضلصضاءمخطابلمميفبنيماظؿؿقضعاتممةؼارغدعتمإظبماٌودقاءم

مماالغؿؾاه مإذؽاظقات م)ماالغؿؿاءحقل ماظؿؾاسد مأوم،(لؽلصتاطقاترم،دقؽق-دي–عقغػقؾو

اظؿؾعقةممتتؾـايؼؾمذاتفم)بارؼزو(مأوممذرحرػاغاتمسؿؾمأدبلمعاميفممؿقتؼقمضصدت

م ماألدبقة ماظؿفارب معؼاربة ميف ماظيتمماظػرغؽقصقغقةاٌؿؾادظة ماظدرادات مصإن اإلصرؼؼقة،

مطّؿ مدارتمحقل ممماردؿفؿ مبلقاضات ماٌؾدسني موربة مبربط متلؿح ماظؽؿابةمظاب ػعؾ

اظيتمابمباظؾغةماظعربقةمرواؼـقةمخبصقصماظؽّؿمومؼحاإدفاعاتمبـمدمأؼضامإظبم)ؼـظر

ماظروائلماىزائريمواظروائلماظلقداغلمرقبمصاحلممتعاجلمعلارؼـمظؽؾمعـ دقينماو

مظعرجم(.

خاصنيمنيمأدبقنيمؼلارٌماعفااػؿؿونمزقػقغادوعقـقؽمريفمػذاماظلقاق،موجفتممو

ممإصرؼؼقنيمؤظػنيمب مالبقتقغلل":اظؽقغغقظل لمذاغؾاٌموم(0991-0997)م"دقغل

مضؾؾعـممقزػةاٌمواالدذلاتقفقاتلارماٌإغفامتصػممرحارمياغاغا.مجقنمظقك)عدششؼر(م

مؽقػقةاظباًصقصممتؾنيمإغفاماظغرب.ميفمـؿظرةاٌعاؼرلموماظؿقضعاتماٌمإزاءمعؤظػمطؾ
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م مبفا ماٌؤظػني،اظيتمتؿؿ مػؤالء معضاسػمسـد مترعقز مذظؽممصقاشة مماغطالضاو مععقارعـ

مساٌل.

 عقغػقؾ واظؿؾؼلماظـؼديم"مظؾقاترؼسمطقدأ"ماظالإغؿلاب،ماظؿماٌعـقنمبـاٌؼالمؼطرحم

مدقؽق م مأوظم" دي مصعقد متدخؾملسؾك ماظؽمعلأظة معلار مهؾقؾ ميف تبمااظلقاضات

موؼدعان-األصرو مأعرؼؽلمجقنمإؼدشار م. ماظؽؼعؿدلمإذ غاضداميفماظقضتمذاتف،مم،تباػذا

ماظؽّؿ مإظب مباظغرابوعـؿؿقا ماٌؿؿقزؼـ ماب مزؾة ماظعـصريميبضطميف اظـزسةموماظػصؾ

طؿامأعرؼؽلم-رواؼاتفماألوظبمدبرجمسـمإرارماظؿؼؾقدماألصروومػؽذامندمأنمماظطالئعقة.

م.تـاضػقةلرلورةمبومةاظـؼدؼماٌراجعةتؿؿقزمبـقعمعـمأغفام

ممؼطرح ماٌلار وغقعمعـممؿقضعظؿااظذيمؼؿؿكضمسـمغقعمعـماالسذلافممضضقةػذا

تؿقدثم"معقغقػقؾمديمدقؽقم"مسـمحقثمم،اإلؼدؼقظقجلاظرادؼؽاظقةمسؾكماٌلؿقىم

موسـمضػةاعـ ماظـؼاصةمم."وؼدعان"مظدىماظروائلثؼايفممالغؿؿاءمتـازظقة مسـ وبغضماظـظر

متاظشػفقة مصفل ماظؽمدلز، مػذا مسـد مواألرذقػ ماظذاطرة ممتب،اأػؿقة تؿضؿـمحقث

مواظؽرامقةعرجعمطذظؽمغصقصف م"قنغصا"متشرلمإظبمطؿابات،موقؾقةئاظـؼاصاتماإلصرؼؼقة

م.أؼضااظعالضاتماألدبقةمبإصرؼؼقامإظبمو

م مظققماغطالضاو م"عاطلقؿ ملؿقضر،مؼ"قةاظشرضماأٌاغقرجؾمعـمضصةم"م،"عـمرواؼة

مظؿصؾماظػذلةماظـازؼةمبادؿـطاقمتؾدأاألٌاغلممعـماظؿارؼخماألدبلمضلؿابارؼزو"ممدررؼؿشا"

مماظلقادقةمػذلةاظمإظب ماظيتمسرصؿفا مظقؿؿدشرضاظأٌاغقا ممقة، مإظب مأخرى معرة أدبمذظؽ

مطؾعتمصإغفاضصةمسائؾقةممؾكػذهماظرواؼةمسمداؿؿس.موبا0989عـمدـةممابؿداءماالغعطاف

مظقق"معضقمت مظألوراناغاظؿارطبمإزاءم"عاطلقؿ مواظعابرة ماحملؾقة مؾعالضةظمصؾؿطابؼؿفم.قة

م)اٌقؽرو(بنيم م اظعاملماٌصغر ماظؽاتبممؼقمؼماظؽؾرلم)اٌاطرو(معاملاظو ايؼؾمبادؿـطاق

م.األدبلمضؿـمحؼؾماظلؾطة

مؼرى ممو ماظأبارؼزو ماالدذلاتقفقات ممؼائؿةن اٌؼامممتضعماألدبلماظعؿؾمصؾبيف

ممظؾؽاتبماالجؿؿاسل ماألعرربؾ مػق مو معـمماظذيمزباررة. مغقع مسـ مؼؾقث صبعؾف

اٌعؾقعاتممباسؿؾارمأناألرذقػمومأؼضاميفماسؿؿادمم،اٌقضقعموميفميفماألدؾقبمظؿقازنا

حقلممتؾـكاظؽؿابةممعدةصم(.إخلمصقرمقة،ظؾقؼقؼةم)ذقاػدمعؽؿقبةموذػفمةضؿاغماٌقثؼة

ممؿـقؼعاظ مماالدؿؾعادبني مو ممةزعـاألمتقزقػ)اٌلاصة( ماياضر تؼرؼبمو)ادؿؾعاد

م.اٌاضل(

م  
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أيممعلأظةماشلقؿـة،"ملؽلصتاطقاترمإؼػا"متـرل،مةاظقـظرؼةمعامبعدماظؽقظقغقبمسؿالوم

مإغفام.واألدبماظػرغللماظػرغؽػقغلضؿـماألدبممواالخؿالفاشلقؼةمومم،ػقؿـةماظؿارؼخ

طؾمعامماظغربلمميـؾمحقثمم:ذبقػةثـائقةمميفملداظؿصـقػاتماظيتمتؿفمتؿلاءلمسـ

مٌغاربلامبقـؿامؼؽقنلاطقس(،مأظقؽم،طقغدؼرام،)داعدلونم(طقزلقبقظقؿاغلساٌلم)ػقم

ومشلذام.مٌقضقساتلامايصربمعـموجفةمغظرػام.مممامؼعينذبردمعفاجرماإلصرؼؼلموأ

متر ماألدبقةاتػضؾ ماظؾعؾة معػفقم متػعقؾ ممتاطقصلؽل مايؼؾم)الػرل( معػفقم معـ بدال

اظيتمتؿأرجحمعلرلةم"جقؾمبانمأؼش"ممسؾقفاـؾينمتإغفامتعاؼـماظطرؼؼةماظيتمم.األدبل

م.وأدبماظشؾابمعقاريبنيماألدبماٌ

ومذظؽماألدبلممظامظؾـمؼةغؼدموجفةمغظرممدؼ،مؼذاماٌؤظػماٌصـػميفمحؼؾمثاغقيصف

ماظعـمخاللمم.مولموخطابماظؽاتب،مخطابماٌرّبعزدوجخطابممبعرض م،ـؿقذجػذا

اٌفقؿـمسؾقفاممقاضعاٌاظيتمتطؾعممدؼـاعقةإظبمتلؾقطماظضقءمسؾكماظتاطقصلؽلماترمتلعك

مو ماألدبل مايؼؾ مميف ممتمؽقػقةاظطذظؽ مبفااظيت م"االدذلاتقفقةماػقؼةاٌ"مارس

م.)دؾقػاك(

م مصم"ارؼـانػمطاصبقوم"مطل"زبرغقتماصار"أعا األدبلمتلفالنمعػفقممايؼؾمإغفؿا

وبعدماظؿذطرلمم.واٌؼاوعةعؾةموضؿـمعػاػقؿماظؾم(اٌغـارقللؼؾم)ايمذبازؼةمضؿـمرؤؼة

م،مهاوالن"بلؽالمطزاغقصا"أوم"مدابرلومؾزؼ"جقومماالن"ػبأرروحاتمطؾمعـم"بقرلم

ممتؼدؼؿ األدبممادقدققظقجقموماظؽقظقغقاظقةمبعدماعغظرؼةمبنيموؿعممترطقؾقةصقاشة

يفمتؽؿـمم،اظـظرؼؿنيتنيمااظـؼطةماٌشذلطةمبنيمػإغفؿاممتشرلانمإظبمأنممم.دؼقربقمظؾقرل

اظعالضاتممأعقؿتموميفماظعـػماظرعزيمسـدمبقردؼق،ماظيتمتؿؿـؾميفماشلقؿـةمررقمبرازإ

ؼرىمم،تعؿؿداغفمطـرلالعقدماظذيماظمصإدواردم.يفمغظرؼةمعامبعدماظؽقظقغقاظقةماالجؿؿاسقة

صاظـصماألدبلم.ماإلعدلؼاظقةمـةزؾماشلقؿيفممةاظرعزؼمظؾؿـؿقجاتؤمأطقدمػـاكمتقارمأن

إخػاءماظرػاغاتمماالجؿؿاسلاظـظاممم،محؿكموإنمحاولاجؿؿاسقامابقصػفمإغؿاجمؤدسع

ماألدبقمداخؾماظيتمتشؿغؾماالضؿصادؼة مم.ةاظلقق مبنيماظؼطبممباإلضاصةو ماظؿؼلقؿ إظب

مأؼضامصاحؾؿاماظدرادة،متلفؾماألدبماظػرغللاظؼطبماٌفقؿـمسؾقفمداخؾممومـؿاٌفق

م.اظػرغؽػقغلألدبماظػرغللمواألدبماٌقجقدةمبنيماماالخؿالصات

معرصفات"مخصقصقاتماظقدارةماألدبقةماظيتم"موم"ػارؼـانطلزطؾمعـم"برغقتمعؿؿدت

ررقمإغؿاجمو،موتـؼؾماألسؿالماألدبقةمظإلغؿاجاظظروفماٌادؼةم)سؾكمأداسم"مودابرل"

م معـ مأصقابفااألسؿال معؤثراتاألسؿالمتؾؼلوزروفممضؾؾ مظقضع ماظذاتقةم( ماظغرائؾقة

درادةمومذظؽمب،مععمععاؼرلماظؿأطقدموماظـفاحاظؽؿاباتممطابؼةلؿحممببقصػفامدظقؾمؼ
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سؾكممصاحؾؿاماظدرادةمترطزم."لقضقطانمب"وم"باؼاالمطاظقؽس"مومػؿامقؿنيؼؼرصامؾؿنيتاط

اظلقداءم"طقؿدلظلمف.شرؼـشق"مماظـلقؼةصاحؾةماظـزسةممرحؿفاظذيمر)ماظؿؼارعمعػفقم

 مناذجماشلقؿـة.معـممنقذجدرادةمعـمأجؾمم(م0989دـةم

مؼؿعرض مزبؿؾػ مدقاق ميف ماٌامو معداخؾؿف ميف مداؼح مبـ مبـمقدقعةألخضر

ميفممدذلاتقفقاتاال" ماٌعؿؿدة ماظرواؼة متداسقاتماظرؤؼام–طؿابة ماالبداسلمو ،م"-اٌشفد

مسؾكماظؾغة.ماذؿغال،موظؽـفمسادةمطؿابةمظؾقاضعمطؿامتؿؿمرؤؼؿفصإنماىـسماظروائلمظقسمإ

متعـقػمبغقةماظؾالشقةاٌؼارغةمواظصقرممومإظبماالدؿعارةاظروائلمإظبمؼؾفأمم،بفذاماٌعـكوم

مؼػذلضم .اظؾغةماظققعقة ارئمسبقماجملفقل،مخطابمذعريمؼـؼؾماظؼمتقزقػوػقمعا

بـمداؼحميفمذظؽمسؾكمزمرطؼ.ماتاٌعاغلمومتعددؼةماظؼراءمحقثمتعددمسبقمساملمعػؿقح

مإظبماظشمؼؿؿـؾميفم"روائلمنقذجم" ماشلفرة مظطقبمصاحل"عقدؿ اظروائلمذظؽم،مؿالم"

ممساجللقداغلماظذيماظ ماظشرقمبنيماظاظعالضة مغربو مندم. مصاحبماظدرادةمومشلذا

رواؼةم"سصػقرممبقـؿامصبدمأنم.ذعرؼامدقؿقائقاموماٌشققنحداثةمػذاماظـصممشرلمإظبؼ

مو مايؽقؿ مظؿقصقؼ مماظشرق" ماظالتقينرواؼة مإدرؼسم""ايل معـمظلفقؾ محدة مأضؾ ،

ػلمرواؼةم"معقدؿماشلفرةمإظبماظشؿالم.مصفاغػلمإلذؽاظقةامأغفؿامؼعاىانم"اٌقدؿ"معع

اغػعاظقةمبؾغةممممزوجةلمظغةموصػقةمعـمخالؾفقؼةموماظالوسل،مومظظؾؿارؼخ،مم تشابؽ"م

ماظؽاتبم.تـؿقـقة ظةماٌعـكمءاظـصمعـمعلاؼؿؿؽـمم،وظؽـموبػضؾماظرؤؼةماظيتمرقرػا

ماإلغلاغلميفمسلم،اٌلؿذل ماظؾعد مظؽاتبمم.اظؾلاغقةاظؽؾقشقفاتمقظقؿفموواوز باظـلؾة

ميفمسدممتعؿؼف،موبلؾبمةم)روائلمجزائري(ضصإنمسؾدمايؿقدمبـمػدو،مػذهماٌداخؾة

ممصؼدم،األذقاءمجقػر مظمحؾقلابؼل معاغقؼةرؤؼة مغظر. موجفة مداؼحمصؿـ مالبّدم،بـ

م مالمميؽـممعدلمسـتظؾرواؼةمأنممتؿؾؽمرؤؼة م.يفمذبؿؾفـصمومتؾينماظماظؿعؾرلمسـفعا

سرفمضدمأنمػذاماألخرلمصاحبماظدرادة،مؼرىمم،علارماظرواؼةماظعربقةإظبمموباظرجقع

تؤدسممةدؼـاعقمغقاةمسؾكماظرؤؼةمبقصػفااظـصماظروائلممارتؽازبامومذظؽمتطقرامععؿدل

موـمعمذبؿقسةمؼذطرمطؿام.ٌعاٌف معـؾمم،دؼدةاىصداراتماإلماظروائقة ةمثخـا"رواؼة

م"م)اٌغرب(.بـقغة

م"،دقينمظعرجادمإظبم"ذعرؼةماظؽؿابةماظروائقةمسـدموقصإغفمؼع،ماظطاػرمرواؼـقةأعام

بـقةممـشئإغفمؼموماشلاعشلميفمطؿابؿف.ماٌعريفومنيماًقالمبمحقثمصبؿعمػذاماألخرل

ممروائقة ممتلؿعقدم،ػفقـةوحقارؼة ماظؿارؼخ ماًاص مماًقالمويلابفا اظذلاثمو

ماألدطقرةو مإإخل، مؼ. ماإلدالعقةماألصقلمدلزغف ماظعربقة ماظـؼاصة مظؾعـػميف م.اظؿارطبقة

اثماألدبلم"أظػمظقؾةمذلأصؽارهمعـماظم،ظؾؽؿابةؿفمذلاتقفقادأصؼميفمؼلؿقحلماظروائلم
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،مومسؾكموجفمأؼضامسؾكماألدبماظعاٌلمؼعؿؿدغفم،مطؿامأدرلةمبـقمػالل""ومم،"وظقؾة

مماًصقص مطقشق"رواؼة مشااغالعتمديمدون مغؿسمالرصظ" مرواؼة ماىـقبقةأو مأعرؼؽا

سؾكمماالغػؿاحاظلرديموماماظذلاثمـميفمخرقمػذؿذظؽمأنماشلدفمؼؽم.)شاردقامعارطقز(

م.جدؼدةضقؿمأخرىمعباظقة،مثؼاصقةمومإؼدؼقظقجقةم

م مإظقفو مؼلعك معا م"مأخذؼمظؿدسقؿ م مرواؼة مأجؾم"اظؾقزمغقاررواؼـقة مظقادقينمعـ

اظؼارئمؼؼقؿماظروائلممؼرىمأنمصفق(م.إخل،مءاإلػداماألضقال،مهؾقؾماظعؿؾاتم)اظعـقان،

ماغطالضااظـص،مؼلؿحمبؿأوؼؾمممامسـصرامأدادقاميفماظؾـاءماظـصلممصبعؾفوميفمطؿاباتفم

ةم)اٌاضلمـخؾماألزعاتدمبقادطةماٌفشؿنيساملممطؿامؼؼؿقؿ .طقرةمأسالهعـماظعـاصرماٌذ

ماظءلامبومواياضر(، ماذلظة مو مث مو مباألداررل مأؼضا ممأداءؿققني مو تصاسدماظلؾطة

ماظيتمغشرػالماألدبقاسؿاألمميؽـموصػموميفماًالصة،مسات.ااظـز دقينماظعرجمومة

 .وغؼدؼةمعؿؿردةممبـابةمطؿابةمدردؼة

 بقلم حممد داود وحاج ملياني

قروجي –ترمجة صورية مولوجي   

دمراجعة حممد داو  

 

 




