تقديم
صبؿعمػذاماظؽؿابمبنيمدصؿقفمعبؾةمعـماٌداخالتماظيتممتمتؼدميفامخاللماٌؾؿؼكم
اظدوظل ماٌـظؿ مأؼام  7و  8مغقصؿدل  2102ممبؼر معرطز ماظؾقث ميف ماألغـروبقظقجقام
االجؿؿاسقة مواظـؼاصقة مبقػران ،ماظذي مدار معقضقسف محقل م"ايؼقل ماألدبقةم
وادذلاتقفقاتماألدباءم" .م
هاولماظـصقصماظقاردةميف مػذاماٌؼامماالدؿفابة مبشؽؾمطؾرلمظؾؿقاورماٌلفؾةميفم
إذؽاظقة ماٌؾؿؼك معـ مخالل ماظذلطقز مسؾك مصضاءات مثؼاصقة متؿؿاؼز مبػعؾ ماخؿالصاتفام
اظؾغقؼةمبنيماظػرغلقة،ماظعربقة،ماألٌاغقة،ماألعازؼغقة،مواإلنؾقزؼة،موطذظؽمباخؿالفم
اظؾؾدان م :ماىزائرماظؽقغغق،معدششؼر،ماظقالؼاتماٌؿقدة،مصرغلا ،مأٌاغقا ،مبؾفقؽا...م
إخل ،مػذا مباإلضاصة مإظب ماخؿالف ماٌلارات ماظػردؼة م(صقغل مالبق متقغلل م،جان مظقكم
راػارمياغاغا ،مجقن مإؼدضار موؼدعان ،موادقين مظعرج ،معاطلقؿ مظقق ،مجقؾ مأؼاش) مأوم
اىؿاساتم(اظـاديماظدلغادل،ماألدبماظؼؾائؾل،مإخل.).م م
جاءتمصؽرةماإلذؽاظقةمعـماظؿلاؤلمحقلمعصرلماظزخؿماظؽؾرلمظؿعرؼػماٌؿاردات،مم
و م"األغلاق" ماألدبقة ماظيت موضعفا مبقرل مػاظني مو ماظيت مضاعت ميف ماظعشرؼات ماألخرلةم
بؾعثمدراداتمومخؾؼمعػاػقؿمعـمخاللمزبؿؾػماظؿـظرلات ماظيتممتماغؿاجفامحقلم
األدب .م
ظؼد ممتؽـت ماألسؿال ماظـظرؼة مواظؿطؾقؼقة ماظؼائؿة مبشؽؾ مطؾرل مسؾك مهؾقؾم
اظؿؿظفرات ماألدبقةماظقرـقة م(بقرلمبقردؼق ،مجاكمدؼؾقا ،مبقـدؼؽت مأغدردقن) ،مجبعؾم
حدودماظـشاطماألدبلمتؿؿقزمتدرصبقامباظـلؾقةمعؼارغةمععماظؿصقراتماٌعروصةمحاظقا،م
طؿامدعتمػذهماالدفاعاتماٌشارمإظقفامأسالهمبؿطقؼرمصقغمومعؼارباتمإبقلؿقؿقظقجقةم
ومأطـرمتؼارعامععمرؤىمصؽرؼةمأخرى:مومغذطرمعـفامادفاعاتمعـؾم"اظعاملمطؾف"مظـم
(ضؾقلانممومذاعقازو)،مو"أدب-سامل" مظـم(ظقبرؼسمومروو)مأومبؾلارةمصقغمتـققمإظبم
اظشقعؾةم":اىؿفقرؼةماظعاٌقةمظألدبم"م(طازاغقصا) .م
وػؽذا،مصإنماظؿعرؼػاتماٌكؿؾػةمظؾقؼؾماألدبلمواظيت مالمتؼصل ماٌؼارباتماظـؼدؼةم
األخرى ،متـزع مإظبماظؿؽػؾمباىقاغبماظـصقةمواظلقاضقةمظإلغؿاجماألدبلمربددةمبذظؽم
وضعقة ماألدؼب ميف ماظػضاء ماٌؿعدد ماظشؽؾ ماٌرتؾط مباإلغؿاج ،م(وضعقة ماألدؼب مداخؾم
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ايؼؾماظقرينمأوماشبرارف ميفمعلعكمدبرؼيبمظؾؿػاػقؿمسابرمظألورانمسؾكمشرارمأدباءم
عـمأعـالمجقؿسمجقؼسم،وؼؾقاممصقظؽـرمومصؿقؼؾمبقؽقت)م .م
ومشلذامطانمسؾقـا ،ميف مػذاماظؾؼاء ماظعؾؿل،مأنمغؼقم ممبقاوظةمطشػماظـؼاب ماظـؼديم
سـ ماآلظقات ماظيت متؤدس مظؾقؼؾ ماألدبل ميف ماظلقق ماظقادعة مظؾكرلات ماظرعزؼةم
ومبقاجفة مرؤى محقل مزبؿؾػ ماالدذلاتقفقات ماٌؿاردة معـ مررف ماٌؤظػني مظضؿانم
حضقرػؿميفمايؼؾماظـشريمداخؾمأوراغفؿمو/أوميفماظعاملمطؽؾ .م
وميفمػذاماظصددمؼؽؿـماظؼقلمأنممععظؿماإلدفاعاتماٌؼذلحةميفمػذاماٌؾؿؼكمتؿؿققرم
حقلمهدؼدمعالعحماظرػاغاتماىدؼدةماظيتمتقاجفماالبداعماألدبل.مومعـمػذاماٌـطؾؼ،م
ذؽؾتمتعؾؽةممناذجمهؾقؾمايؼقلمودرادةماًطاباتماٌرتؾطةمبفا،معقضقعمغؼاشم
مبـادؾة مػذه ماٌداخالت .مإذ ممتـؾ ماشلدف ماٌـشقد ،مطؿا ممت ماضذلاحف ميف ماإلذؽاظقةم
األوظقة ،ميف معؼاربةماألدبمعـمخاللمرؤؼة معزدوجة م:ماًصقصقةمو ماظؿارطباغقة معـم
جفة،ماحملؾلمواظعابرمظألورانمعـمجفةمأخرىم .م
وعـ ماٌعؾقم مأغف معـ مبني معـ ماضذلحقا مصقغ مجدؼدة مظإلحارة مباظعـاصر ماألطـرم
ادؿدالظقةميفمعؼاربةماظـلؼماألدبل،مندمبرغادمالػرلماظذيمصضّؾمعػفقمماظؾعؾةماألدبقةم
ظقصػمدؼـاعقةمصضاءماإلغؿاج،ماإلبداعمواظؿؾؼلماألدبل .م
"مؼشرل معػفقمم"اظؾعؾةماألدبقة م"ميفماظقاضعمإظب محؼؾمثاغقيمزبؿؾػمإظبمحدم
طؾرلميفماذؿغاظفمسـمايؼقلماظيتممتؾؽمععفماظؼرابة ،مأي مايؼقلماألطادميقةم
واظعؾؿقة مخباصة ،مأي متؾؽ ماظيت متؿقصر مسؾك مإعؽاغات ماضؿصادؼة مضادرة مسؾكم
هقؼؾماألصرادماٌشارطنيمصقفامإظبمسـاصرمعأجقرةمتؿؿؿعمباالدؿؼرارموتدصعمبفؿم
إظبمتؽرؼسممجفدػؿماظرئقللميفمدؾقؾمخدعؿفام" .1م
صؿـمخاللماظؿؿققزمبنيماظالسؾني اشلقاةم اظشغقصنيمباظؾعؾةموماظالسؾنيماحملذلصني،م
ؼـزعم(الػرل)مإظبممتققزممتقضعماظؽؿابميفماٌقدان ماألدبلمومذظؽممبقاوظةموـبمغقعم
عـ ماٌقؾ مظؾؼراءة مايؿؿقة مواظيت مطـرلا معا ممت مادؿكالصفا مدابؼا معـ معػفقم مايؼؾم
األدبلميفمغلكؿفماظؾقردؼزؼة ).(Bourdieusiennneمإذمأنمغلؾقةمعلارمغشاطماظؽؿابةم
ورؾقعؿفمشرلماٌأجقرةمتعدمعـماٌؿقزاتماألطـرمتقاتراميفمغظرمػذاماظؾاحث،مإذمؼؼقل :م

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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"إنماإلبداعماألدبل ،مطاظؾعؾة ممتاعا ،مضبؿقيمسؾكمضقاسدمورػاغاتمخاصةمبف،م
صفق مشرل مثابت ميف معلاره مويف مغؿائفف ،مدقاء مطاغت متؾؽ ماظـؿائج مذات مرابعم
عباظلمأوماضؿصاديم(ومعـمػـامعؾدأمسدمماظـؾاتماالضؿصاديموعؾدأمسدمماظـؾاتم
اىؿاظل) ،مطؿا مال مميؽـ متصقر ماظعؿؾقة مسؾك ماظػقر مبقصػفا مذات معردودؼةم
عادؼة ،مإذ مسؾقفا مأن متؾؼك م"ذباغقة" مسؾك ماألضؾ ميف ماظروح ماظيت متقجفم
اظالسؾني ،موأخرلامصفلمغشاطمؼصاحؾفمإحلاسمطؾرل مبـم"اظالواضعقة"مباٌؼارغةم
ععم"ايقاةماظققعقة" ،مععمأغفامضادرةمغقسامعامسؾكماعؿصاصم"اظالسب" مطؾقةم
(ػقزغؼا)مورمبامأؼضامميؽـمظالسؾنيماألطـرماشبراراميفماظؾعؾةمأنمؼـظروامإظقفام
بقصػفام"حقاةمحؼقؼقة"مأومػلم"اظقاضعماظقحقد"ماظذيمؼلؿقؼمأنمؼعاش" . 2م

املسائل املتداخلة واألفاق الشاملة

وصقؿامطبصماٌلأظةماٌرطزؼةماٌرتؾطةمبطؾقعةمايؼؾماألدبل،مصؼدماضذلح ماظعدؼدمم
عـماٌؿدخؾني،ماظرجقعمإظبمعلأظةماظؿعؼقدماٌؿـاضضماظذيمؼطؾعماًصقصقاتماظقرـقةم
وماىفقؼةم(صرضا،مغؼقران،معؾقاغل)مأوماظؾلاغقةم(صايل) .م
ويفمػذاماٌؼاممؼلعكم"روبارمصرضا"مإظبمتأعؾمػذهماٌلأظة،ماغطالضامعـمطؿابم"تارؼخم
أدبماٌغاربلموماألدبماظػرغؽػقغل"محملؿدمومصؾققةمبقضرة،مومػقماظعؿؾ مواظذيمؼعدّم
باظـلؾةمظفمعـمأوظبماظؿقارؼخماٌؽؿقبةميفمػذاماجملال .م
صؿامؼعدّ معشؽال مباظـلؾةم"ظػارضا" مؼؽؿـميفماٌعاملماظؽروغقظقجقة ،مواظـؿقذجماظقرينم
واالغؿؿاء ماٌؿعدد،مومػلمأعقرمسرصت ماضطرابا مبلؾبمزفقرمأدبمأبـاءماٌفاجرؼـ،م
وطذظؽمحبؽؿماآلصاقماظيتمأدلتمشلامدراداتمعامبعدماظؽقظقغقاظقة .م
طؿامأغفمؼذطرمأنماظؿشؽقؽميفمتارؼخم 0991معـمضؾؾم"بقلمدقؾؾق"،مضدمتقاصؾمعـم
خاللماألػؿقةماظيتمادبذػا معامضؾؾماظؿارؼخماألدبلم(سؾدماظعاظلمعردادل) .مومؼؿطرقم
صاحبماظدرادة،مأؼضامإظبماٌلائؾماظيتمتؿضؿـماًؾطمبنيماظؾؾدانماٌغاربقةمواىزائرم
يف ماجملال ماألدبل ،ميف محني مال مؼـظر مإظب ماظؿؾؼل مإال معـ مخالل ماٌؼارغة مبني ماظؼراءم
اظػرغلقني مو ماظؼراء ماٌغاربقني .مإذ مؼشرل مإظب مأن مػذه ماٌؼاربات مضد مأصؾقت متؿؿقزم
باظـلؾقةمومخباصةمععمزفقرمعػفقمماألدب-اظعامل ،موأؼضامباٌؼارغةمععمبرادؼغؿاتم
عؤظػلماٌففرموطؿاباتمأبـاءماٌفاجرؼـ .م

Lahire, Bernard, Ibid, p.185.
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ومؼعدماالغؿؿاء ماظقرينمومعلأظةماىـلقةماألدبقةموماظؾغةمبقصػفامشـقؿةمحرب،م
باظـلؾةم"ظػارضا"معـماظـؼطماألدادقة .مومباٌؼابؾ،مندمأنمإسادةماظؼراءة ماظـؼدؼةماظيتم
ؼؼقممبفامػذاماظـاضدمتدورمحقلمإخضاعمصضاءؼـ مظؾؿلاؤل،مومؼؿؿـؾمذظؽميفمصضاءمعام
بعد ماظؽقظقغقاظقة موصضاء ماألدب-اظعامل ،مويف ماآلداب ماظػرغؽقصقغقة مواآلداب ماظقرـقة،م
وطذظؽميفمبعثمثـائقةماٌرطزموماشلاعش.مومضؿـمػذامؼرطزماظؽاتبمسؾكمعػفقمماظلقاقم
اظضقؼ مواظلقاق ماظقادع م(طقغدؼرا) .مو مػؿا ميف محؼقؼة ماألعر مأصؼا ماغؿظار مزبؿؾػان:م
اظلقاق ماظقرين (اظلقاق ماظضقؼ) ،اظلقاق ماظدوظل(اظلقاق ماظؽؾرل) .مو مسؾقف مؼرىم
"صارضا":م"أنماظلقاضاتماظقرـقةماظضقؼة متضؿـ،ميفماظقضتمذاتف ،مضقؿةمتلـدماآلدابم
يفمصؿقدػامومبؼائفا" .م
و معـممثة ،مصإغفمؼعؿدل،مأغف مميؽـمتصـقػماألدبماٌغاربل مصقؿامبنيماظلقاضني.م
وشلذامصإغفمؼػضؾماظلقاضاتماظقادعةم(األدب-اظعامل).موميفماألخرل،مؼـطؾؼم"صارضا"معـم
وجفةمغظر ماظؿؾؼل،مظقػذلضمأربعةمضقاسدممنقذجقةمتؿؿـؾميفماظؾعد ماظقرينمواظعاٌلم
واظػراغؽػقغلموماظقدقطمبقـفؿ .م
ومعـمجاغؾفمؼؼدمم"داصقدمطقيفمن'مضقران"معداخؾةمتدورمحقلماظؽؿابماألصرؼؼلموعام
ؼدسقه مباحؿػاظقات مايؼؾ ماألدبل ،محقث مؼعرض مظؾـؼاش ماظـؼدي معلأظة متـطؾؼ معـم
اظؿعؿقؿ مإظب ماظؿكصقص ،مو مؼؿعؾؼ ماألعر مباالرار ماإلصرؼؼل ماظشاعؾ مو مباإلرار ماٌرتؾطمم
بلاحؾماظعاجمسؾكموجفماًصقص .م
إن ماألصؼ ماظلقدقق -مورؼيب ماظذي ماخؿاره م"ن' مضقران" مؼؿضاصر ميف ماظقاضع مععم
اظؼصدؼة ماألدبقةماإلصرؼؼقةم(ن' مطاذقؿا)مومؼؿفلدمذظؽميفمضقظفم":عاماظذيمصبعؾمعـم
سؿؾمأدبل مؼعدل م مبشؽؾ مغقسلمسـ مإصرؼؼقامسؿالمأدبقاموظقسمذقؽا مسادؼامأومذبردم
وساء؟" .مهاول مػذه ماظرؤؼة ماٌعؿؿدة مإسادة ماضقام ميف ماظـؼاش ماظؾعد ماظقرين ،مبقصػفم
رػاغامأدادقاميفمرصقدماالبؿؽارماألدبلم .م
ومعـمجفؿف،مؼؿلاءلمحاجمعؾقاغل يفماصؿؿاحقةمإدفاعف،مسـمعالءعةمبعضماٌػاػقؿم
ايدؼـةميفمدرادةمايؼؾماألدبلماىزائري.مصفقمؼشددمسؾكماظعالضةماألطقدةماٌقجقدةم
بنيماآلدابماظقرـقةمواظػضاءاتماظـؼاصقةماٌلقطرمسؾقفاموطذظؽمسؾكماظعالضةماٌقجقدةم
بنيمظغاتماظؽؿابةموممارداتماألجـاسم .م
طؿامأغفمؼشرلمهدؼدامباظـلؾةمظؾقاظةماىزائرؼةمإظبماٌؿاردةماحملدودةمظألجـاسم
عـمررفماٌؤظػماظقاحدمواظؿـقعماظـليبمظألجـاسماألدبقة ماٌعاىة .مومباإلضاصةمإظبم
ػذا ،مصإغفمؼعؿدلمأنماظؿؾؼلماظقرينمؼؿؿقزمبايؿؿقةماظقرـقةمظؾؽاتبمضؿـمصضاءمثؼايفم
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عقدقممبغقابماإلرارماٌؤدلاتل،موبضعػماألررماظؼاغقغقةموباشلقؽؾةماظضعقػةمظؾلققم
االضؿصادؼةمظؾؽؿاب .م
مصؾاظـلؾة مشلذا ماظؾاحث ،مصإن مأحد ماظرػاغات ماألطـر متردقكا ميف مايؼؾ ماألدبلم
اىزائري مؼؿؿـؾ ميف ماالسذلاف مو متـؿني ماظعؿؾ مو ماظؽاتب مسؾك محدّ مدقاء ميف مورـف.م
وبغضماظـظرمسـماألػؿقةماٌؽؿلؾةميفمزؾماظؿـؿنيماًارجل،مصإنمصاحبماظدرادةم
ؼؿلأل ،ميفمػذاماظشأن،مسـماٌؽاغةماظيتمضبؿؾفاماألدباءمضؿـماظؽؿبماٌدردقةمسؾكم
وجفماظؿقدؼد،محقثممتـحمظؾروادمصقرامذاتمبعدمأدطقري .م
أعاماظدلادؼغؿ ماآلخرماظذيمؼطؾع مػذهماياظة مصإغفمؼؿؿـؾميفمثـائقةماظـشر:ماظـشرم
بػرغلاموماظـشرمباىزائرموطذظؽمعؽانماإلضاعةمومصضاءماإلصدار .موظؽـمػؾمؼعينمأنم
مثةمحؼامزاػرةمتشؿقتم)(Diasporisationمععؾـة؟ م
و مباإلضاصة مإظب ماىقاغب ماٌادؼة مظؾـشر ماظيت مظػؿت ماغؿؾاػف ،مؼؼدم ماياج معؾقاغلم
أؼضا،مبعضماٌعطقاتماٌؿعؾؼةمباظؽؿابةمومباخؿقارماٌقضقساتميفماألسؿالماألدبقةماظيتم
متمغشرػامعـذمبداؼةماألظػقةماظـاظـةم(،)2111مأيماجملازمومايؽؿماظرعزؼة،موماظؿققزم
اظلاخر مواظػؽاػة ،موطذظؽ ماظؿقاجد ماظؼقي مظألبطال ماالذؽاظقني ،مو مشرل مذظؽ ،مضؿـم
ػذهماظـصقص .م
ومسؾقفمطبؿؿؿمادفاعفمبإبرازماظدؼـاعقؽقةماظيتممتقزمػذاماالغؿاجماألدبلموميفماظقضتم
ذاتف مؼؤطد مسؾك مػشاذة ماشلقؽؾقة ماالضؿصادؼة مواٌؤدلاتقة مظؾقؼؾ ماألدبل ماىزائريم
اظـارؼ مباظؾغة ماظػرغلقة ماظذي مؼؿعاؼش معع مأدب معؽؿقب مبؾغات مأخرى م(اظعربقةم
واألعازؼغقة،مػذهماألخرلةماظيتمالمتزالميفم مبداؼؿفاماىـقـقة).موميفممغفاؼةماٌطاف،م
ؼضع ماألدب ماىزائري ميف معؼام مؼقاءم مرروحات م"بادؽال مطزاغقصا" ماظيت ممتقز مبنيم
اآلدابماٌؼاوعةمواآلدابماظيتمتؿصػمباٌلاٌة .م
أعا مربـد مأطؾل مصايل ،مصقؼذلح ميف مدرادؿف ،مذؾؽة مهؾقؾقة مٌؼاربة مايؼؾم
اظػرسل ماظؼؾائؾل ،ماظذي مضؾؿا مذؽؾ معقضقسا محملاوظة متـظرلؼة مذاعؾة .مإذ مأغف مؼطرحم
تعرؼػاموادعامودضقؼاميفماظقضتمذاتف،معـمأجؾماإلحارةمباإلغؿاجماظذيمؼـؿؿل مإظبمػذام
اظؿصـقػ .مصرلىمأن:م"ماألدبماظؼؾائؾلمػقمطؾممماردةمإبداسقة مظـص مأومجـس مذيم
غزسةمعباظقةمومغارؼمباظؾغةماظؼؾائؾقةم" .م
و معـ مػـا منده مضبدد مبعض ماًصقصقات ماٌعؼدة ماظيت متؼقم مبني ماظشػاػلم
واٌؽؿقب،مومطذظؽمجبعؾماظؿقاصؾمععماآلخرمعقضقسامومطذظؽماظؿـاضضماشلقؽؾلمبنيم
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االدؿؼالظقةماظػعؾقة مظعاملماٌـؿفنيمواظؼراءمععمساملمايؼقلماألدبقةماألخرىماٌؿعاؼشةم
ععمبعضفاميفماىزائرم .م
طؿامؼعاجلم"ترؼلؿانمظقبرلظل"معـمجفؿفمإذؽاظقةمناحماظؽؿّابماىزائرؼنيموذظؽم
طقن ماألدبماىزائريمؼؼعفميفماشلاعشمومعزدوجماظؾغةموسابر مظألوران.مومشلذامندهم
ؼفؿؿ مهدؼدا مباظؾقث مسـ ماظـفاح مو ماالسذلاف ميف مأذؽاظف ماٌؿعددة :ماظذلدد مسؾكم
جؾلاتماظصاظقغاتماظراضقة،مومتقزقػماىاغبماالضؿصاديموماإلسالعل،موأؼضاماظؾعدم
األدبل .م
ومؼرىمػذاماظؾاحث ،مإنماظؿقدؼدماظػائؼمظؾـفاح ماالجؿؿاسل مضبقؾمبشؽؾمضقيم
سؾكمبؾقغمعفـماظؿعؾقؿمواظصقاصةمباظـلؾةمظؾؿعربنيمأطـرمممامضبقؾمسؾكمتقظلمعـاصبم
اٌلؤوظقةميفماشلقاطؾماظلقادقةمأوماظـؼاصقةم .م
طؿامؼؿقصؾ م"ظقبرلظل" مإظبمأنمدققماظـشرماىزائرؼةمػلمرػقـة مظـاذرؼـمصرغلقنيم
و معصرؼني موظؾـاغقني ،مو مسؾك مخالف مذظؽ ،ممل متـفح ماالصدارات ماىزائرؼة ميفم
اظدخقل مإظبماظػضاءاتماظػرغؽقصقغقةمواظػضاءاتماظـارؼةمباظؾغةماظعربقة .مصؾغضماظـظرم
سـ مرواؼات مؼازلقـة مخضرا موأحالم معلؿغامنل ماظؾذؼـ مؼعرصان مناحا ،مصإن مشقابم
اظؽؿبماألطـرمرواجاميفمصضاءماإلصدارماىزائريمظفمدالظةمخاصة.م م
ومطبؿؿؿ م"ظقبرظل" معلاػؿؿفمباظؿأطقد مسؾكمأن مبـقة مايؼقلماٌكؿؾػةمعؿػاوتةموشرلم
عؿؽاصؽة،مموأنمبؾقغماظـفاحموماظشفرةميفماألوداطماظراضقةمؼؿؿمبقادطةماظؾغةماظعربقة،م
طؿامأنماظـفاحماإلسالعلمواالضؿصادي مضد مؼؿققلميفمأحقانمطـرلة مإظب متؾقء معـاصبم
سؾقا .مو مباٌؼابؾ ،مصإغف مؼالحظ مبعض ماظـقابت معـؾ مشقاب ماالسذلاف مبأدباء ماظذؼـم
ؼؽؿؾقن مباظؾغةماظعربقة مومسدممتداولمطؿؾفؿمبشؽؾمطؾرلمسؾكماٌلؿقىماظدوظل موأؼضام
ايذرمعـمعؤدلاتماظـشرمبػرغلامبلؾبمطقػقاتمتؾؼلماظـصقص .م
ومعـمجفؿفمؼلعكم"دوغقسمداغتمأرعاغد" مظػقصمعا مؼلؿقف مبشعرؼةماجملؿقسة.م
إذمضبدد مذظؽمباالدؿؼالظقة ماظذاتقةماظيتممترمسدلماظعالضاتماالجؿؿاسقة،م(أيماظرساؼةم
وماالدؿؼطاب مواالشبراط) ميفمصضاءماإلغؿاجماظضقؼ.مومؼرى مأنمدورماظؽاتب مضد مولدم
بشؽؾ مطؾرل ميف ماظؼرن ماظؿادع مسشر معـ مخالل ماظعؿؾ ماىؿاسل مو موؾك ،ميف مشاظبم
األحقان،ميفمخطابمتصقؼريمعؿؿادؽ.مطؿامؼـطؾؼميفمهؾقؾفمعـماظؿؿـالتماظؿكققؾقةم
أومعـماظشفاداتماظيتمتؿعؾؼمبؿؾؽماجملؿقسات،مععؿؿداميفمػذاماظصددمسؾكماجملؿقسةم
اظدلغادقة مبقصػفامعـاال :مأيماغطالضامعـ مضصائدمذعرؼةمسؿقؼةمظؾؽقغتمدو مظقلؾ مإظبم
شاؼةمعذطراتمأرغلتمرؼـق.مإغفمؼؿلاءلمحقلماظؿؿـّالت،متؾؽماٌرتؾطةممبـطؼماإلغؿاجم
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و مبقضعف مإذ مؼؼقل" مطقػ متُعؾّر ماألذؽال ماىؿاسقة ماٌكؿؾػة مسـ مغػلفا موطقػ مؼؿؿم
اظؿعؾرل مسـفا" .مو ممبلائؾؿف مظطؾقعة مثقابت مػذه مايرطات ماىؿاسقة ،مؼرطز مداغتم
أرعاغد مسؾك معػفقم ماظقدارة ماألدبقة ،مأي م"اظقدارة ماألدبقة ،مو مطذظؽ معبؾة ماظطرقم
واظؿؼـقات م(عـؾ ماظؽارؼؽاترل ماظيت متشرل مإظب معؾقث مأزلاء ماألسالم مأو مإظب مممارداتم
اىؿاسة ،مو مإظب ماظؿـؼالت ماظؽروغقظقجقة م(اظزعـقة) مأو ماىغراصقة ماالصطـاسقة ،موإظبم
تطقرمشلفاتماجؿؿاسقة معلؿعارة...إخل)،ممما مؼلؿحمباظؿؿققزمبنيماظقثقؼةماظصقققةم
(اٌقثققمبفا)مأوماٌقضقعماظؿكققؾلمواظيتمالمؼؼؾمتأثرلػامسؾكماظؿؿـّالتماظعاعةمظؾققاةم
األدبقة،معـؾؿامرأؼـاهمععممنقذجماظدلغادقؽقظلماٌعاصر" .م
إغفميفمغفاؼةماٌطاف،مؼربطمذظؽمزفقرماجملؿقسةمسؾكماظلاحةماظـؼاصقةمعـمخاللم
تصرصات مأسضائفا موخطاباتفؿ ،موأؼضا معـ مخالل ماظقجقد ماالصذلاضل مظؾعضم
اجملؿقسات ،ماظيتمضد متعارض ماًطاباتماًارجقة ،ماٌقضقسقةمعـفا ،مواٌـاضضةمأوم
اٌلاغدة،ماظيتمتقدعمعـماظؿأثرلاتماًاصةمباىؿاسةمعـمخاللماغؿشارػاماظعرؼض.
من املسارات املوضوعية إىل املسارات املتسامية
ظؼدممتققرتماظعدؼدمعـماٌداخالتمحقلمصقصمومهؾقؾمعلاراتمظؽؿّابمتلؿحم
خصقصقاتفؿموممنقذجقفؿمبإبداءموجفةمغظرمغؼدؼةمتؾاؼـقةمظرػاغاتموالذؿغالمايؼقلم
األدبقةمحقثمؼـشطماظؽؿّابماٌعـقنيمباظدرس .م
ودقاءمدعتمإظبماٌؼارغةمبنيماظؿؿقضعاتميفمصضاءمخطابلمسرضل(رغاصقدقن) ،أومأثارتم
االغؿؾاه محقل مإذؽاظقات ماالغؿؿاء مو ماظؿؾاسد م(عقغػقؾ–دي-دقؽق ،متراتاطقصلؽل) ،مأوم
ضصدت متؼققؿ مرػاغاتمسؿؾمأدبلمعاميفمذرح مايؼؾمذاتفم(بارؼزو)مأومتؾـت ماظؿؾعقةم
اٌؿؾادظة ميف معؼاربة ماظؿفارب ماألدبقة ماظػرغؽقصقغقة ماإلصرؼؼقة ،مصإن ماظدرادات ماظيتم
دارت محقل مطؿّ اب متلؿح مبربط موربة ماٌؾدسني مبلقاضات ممماردؿفؿ مظػعؾ ماظؽؿابةم
(ؼـظر مأؼضامإظب مإدفاعاتمبـمداؼح مو مرواؼـقةمخبصقصماظؽؿّابمباظؾغةماظعربقةماظيتم
تعاجلمعلارؼـمظؽؾمعـ ماظروائلماظلقداغلمرقبمصاحلموماظروائلماىزائريموادقينم
ظعرجم) .م
و ميفمػذاماظلقاق،موجفتمدوعقـقؽمراغقػقزونماػؿؿاعفا مٌلارؼنيمأدبقنيمخاصنيم
مبؤظػني مإصرؼؼقني م:اظؽقغغقظل م"دقغل مالبقتقغلل" م( )0991-0997مو ماٌؾغاذلم
(عدششؼر)مجقنمظقكمرحارمياغاغا.مإغفامتصػماٌلارمواالدذلاتقفقاتماٌقزػةمعـمضؾؾم
طؾ معؤظػ مإزاء ماٌعاؼرلموماظؿقضعاتماٌـؿظرة ميف ماظغرب .مإغفا متؾني مباًصقصماظؽقػقةم
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اظيتمتؿؿمبفا مصقاشةمترعقزمعضاسػمسـدمػؤالءماٌؤظػني ،مومذظؽماغطالضا معـ مععقارم
ساٌل .م
ؼطرحماٌؼالماٌعـقنمبـم"ماظالإغؿلاب،ماظؿأطقدمواظؿؾؼلماظـؼديم"مظؾقاترؼس عقغػقؾ
دي م مدقؽق " مسؾك مصعقد مأوظل معلأظة متدخؾ ماظلقاضات ميف مهؾقؾ معلار ماظؽاتبم
األصرو-أعرؼؽلمجقنمإؼدشارموؼدعان.مإذمؼعؿدلمػذاماظؽاتب ،ميفماظقضتمذاتف،مغاضدام
وعـؿؿقا مإظب ماظؽؿّاب ماٌؿؿقزؼـ مباظغرابة ميف مزؾ مضطيب ماظػصؾ ماظعـصري مواظـزسةم
اظطالئعقة .مومػؽذامندمأنمرواؼاتفماألوظبمدبرجمسـمإرارماظؿؼؾقدماألصرو-أعرؼؽلمطؿام
أغفامتؿؿقزمبـقعمعـماٌراجعةماظـؼدؼةموبلرلورةمتـاضػقة .م
ؼطرح مػذاماٌلارمضضقة ماالسذلافماظذيمؼؿؿكضمسـمغقعمعـماظؿؿقضع موغقعمعـم
اظرادؼؽاظقةمسؾكماٌلؿقىماإلؼدؼقظقجل ،محقثمتؿقدثم"معقغقػقؾمديمدقؽقم"مسـم
عـاضػة متـازظقة موسـ مالغؿؿاء مثؼايف مظدى ماظروائل م"وؼدعان" .موبغض ماظـظر مسـ ماظـؼاصةم
اظشػفقة ،مصفل متدلز مأػؿقة ماظذاطرة مواألرذقػ مسـد مػذا ماظؽاتب ،محقث متؿضؿـم
غصقصف مطذظؽ معرجعقة ماظـؼاصاتماإلصرؼؼقةمواظؽرائقؾقة،موتشرلمإظبمطؿابات م"صاغقن"م
وإظبماظعالضاتماألدبقةمبإصرؼؼقامأؼضا .م
وماغطالضا معـمرواؼةم"عاطلقؿمظقق" ،م"ضصةمرجؾمعـمأٌاغقا ماظشرضقة"،مؼلؿقضرم
"رؼؿشاردمبارؼزو"مضلؿامعـماظؿارؼخماألدبلماألٌاغلمتؾدأمبادؿـطاقماظػذلةماظـازؼةمظؿصؾم
إظب ماظػذلة ماظلقادقة ماظيت مسرصؿفا مأٌاغقا ماظشرضقة ،مظقؿؿد مذظؽ معرة مأخرى مإظب مأدبم
االغعطاف مابؿداء معـمدـةم.0989موباسؿؿاد مػذهماظرواؼةمسؾك مضصةمسائؾقةمصإغفا متطؾعم
متقضع م"عاطلقؿ مظقق" مإزاء ماظؿارطباغقة ماحملؾقة مواظعابرة مظألوران .مصؾؿطابؼؿف مظؾعالضةم
بنيماظعاملماٌصغرم(اٌقؽرو) وماظعامل ماظؽؾرلم(اٌاطرو) مؼؼقم ماظؽاتب مبادؿـطاقمايؼؾم
األدبلمضؿـمحؼؾماظلؾطة .م
و مؼرى مبارؼزو مأن ماالدذلاتقفقات ماظؼائؿة ميف مصؾب ماظعؿؾ ماألدبل متضع ماٌؼامم
االجؿؿاسل مظؾؽاتب مربؾ مزباررة .مو مػق ماألعر ماظذي مصبعؾف مؼؾقث مسـ مغقع معـم
اظؿقازن ميفماألدؾقب موميف ماٌقضقع ،مومأؼضاميفماسؿؿادماألرذقػمباسؿؾارمأن ماٌعؾقعاتم
اٌقثؼةمضؿاغةمظؾقؼقؼةم(ذقاػدمعؽؿقبةموذػفقة ،مصقرمإخل).مصعدةماظؽؿابةمتؾـكمحقلم
اظؿـقؼع مبني ماالدؿؾعاد م(اٌلاصة) مو متقزقػ ماألزعـة م(ادؿؾعاد ماياضر موتؼرؼبم
اٌاضل) .م
م
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ومسؿالمبـظرؼةمعامبعدماظؽقظقغقاظقة،متـرلم"إؼػامتراتاطقصلؽل"معلأظةماشلقؿـة،مأيم
ػقؿـةماظؿارؼخ،موماشلقؼةمواالخؿالف مضؿـماألدبماظػرغؽػقغلمواألدبماظػرغلل.مإغفام
تؿلاءلمسـ ماظؿصـقػاتماظيتمتؿفلد ميف مثـائقةمذبقػة :محقثمميـؾماظغربلم مطؾمعام
ػقمساٌلم(طقزلقبقظقؿاغل) م(داعدلون ،مطقغدؼرا ،مأظقؽلاطقس)،مبقـؿامؼؽقن ماٌغاربلم
أو ماإلصرؼؼل مذبردمعفاجر.مممامؼعين معـموجفةمغظرػا مبايصر ماٌقضقساتل.مومشلذام
تػضؾ متراتاطقصلؽل متػعقؾ معػفقم ماظؾعؾة ماألدبقة م(الػرل) مبدال معـ معػفقم مايؼؾم
األدبل .مإغفامتعاؼـماظطرؼؼةماظيتمتـؾينمسؾقفا معلرلةم"جقؾمبانمأؼش"ماظيتمتؿأرجحم
بنيماألدبماٌعقاريموأدبماظشؾاب .م
صفذاماٌؤظػماٌصـػميفمحؼؾمثاغقي،مؼؼدمموجفةمغظرمغؼدؼةمظؾـظامماألدبلمومذظؽم
بعرض مخطابمعزدوج،مخطابماٌربّلموخطابماظؽاتب.مو معـمخاللمػذاماظـؿقذج،م
تلعكمتراتاطقصلؽلمإظبمتلؾقطماظضقءمسؾكماظدؼـاعقةماظيتمتطؾعماٌقاضعماٌفقؿـمسؾقفام
يف مايؼؾ ماألدبل مو مطذظؽ ماظؽقػقة ماظيت ممتارس مبفا م"اٌاػقؼة ماالدذلاتقفقة"م
(دؾقػاك) .م
أعام"صارا مبرغقتزطل" موم"طاصبق مػارؼـان" مصإغفؿامتلفالنمعػفقممايؼؾماألدبلم
ضؿـمرؤؼة مذبازؼة م(ايؼؾماٌغـارقلل) موضؿـمعػاػقؿماظؾعؾةمواٌؼاوعة .موبعدماظؿذطرلم
بأرروحاتمطؾمعـم"بقرلمػاالن" موم"جقزؼؾ مدابرلو"مأوم"بلؽالمطزاغقصا"،مهاوالنم
تؼدؼؿ مصقاشةمترطقؾقة موؿعمبنيمغظرؼةمعا مبعد ماظؽقظقغقاظقة مو مدقدققظقجقا ماألدبم
ظؾقرلمبقردؼق.مإغفؿاممتشرلانمإظبمأنمماظـؼطةماٌشذلطةمبنيمػاتنيماظـظرؼؿني،متؽؿـميفم
إبراز مررق ماشلقؿـة ماظيتمتؿؿـؾميف ماظعـػماظرعزيمسـدمبقردؼق ،موميف متأعقؿ ماظعالضاتم
االجؿؿاسقةميفمغظرؼةمعامبعدماظؽقظقغقاظقة.مصإدواردماظلعقدماظذيمتعؿؿداغفمطـرلا،مؼرىم
أن مػـاكمتقارؤمأطقدمظؾؿـؿقجات ماظرعزؼة ميفمزؾماشلقؿـة ماإلعدلؼاظقة.مصاظـصماألدبلم
عؤدس مبقصػفمإغؿاجا ماجؿؿاسقا،محؿكموإنمحاول ماظـظامماالجؿؿاسل مإخػاءماظرػاغاتم
االضؿصادؼة ماظيت متشؿغؾ مداخؾ ماظلقق ماألدبقة .مو مباإلضاصة مإظب ماظؿؼلقؿ مبني ماظؼطبم
اٌفقؿـموماظؼطبماٌفقؿـمسؾقفمداخؾماألدبماظػرغلل،متلفؾمصاحؾؿاماظدرادةمأؼضام
االخؿالصاتماٌقجقدةمبنيماألدبماظػرغللمواألدبماظػرغؽػقغل .م
تعؿؿدمطؾمعـم"برغقتزطل"موم"ػارؼـان"مخصقصقاتماظقدارةماألدبقةماظيتمتعرصفام
"دابرلو"مسؾكمأداسم(اظظروفماٌادؼةمظإلغؿاج موتـؼؾماألسؿالماألدبقة،موررقمإغؿاجم
األسؿال معـ مضؾؾ مأصقابفا موزروف متؾؼل ماألسؿال) مظقضع معؤثرات ماظغرائؾقة ماظذاتقةم
بقصػفامدظقؾمؼلؿحممبطابؼة ماظؽؿاباتمععمععاؼرلماظؿأطقدموماظـفاح،مومذظؽمبدرادةم
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طاتؾؿنيماصرؼؼقؿنيمومػؿام"طاظقؽسمباؼاال"مو"طانمبقضقل".مترطزمصاحؾؿاماظدرادةمسؾكم
عػفقمماظؿؼارع م(اظذيمررحؿف مصاحؾةماظـزسةماظـلقؼةماظلقداءم"طقؿدلظلمف.شرؼـشق"م
دـةم)0989ممعـمأجؾمدرادةممنقذجمعـممناذجماشلقؿـة.
و ميف مدقاق مزبؿؾػ مؼؿعرض ماألخضر مبـ مداؼح ميف معداخؾؿف ماٌقدقعة مبـم
"االدذلاتقفقات ماٌعؿؿدةميف مطؿابةماظرواؼة م– ماٌشفدماالبداسلمو متداسقاتماظرؤؼا،"-م
صإنماىـسماظروائلمظقسمإسادةمطؿابةمظؾقاضعمطؿامتؿؿمرؤؼؿف،موظؽـفماذؿغالمسؾكماظؾغة.م
ومبفذاماٌعـك ،مؼؾفأماظروائلمإظبماالدؿعارة مومإظب ماٌؼارغةمواظصقرماظؾالشقة مبغقة متعـقػم
اظؾغةماظققعقة .وػقمعامؼػذلضمتقزقػ مخطابمذعريمؼـؼؾماظؼارئمسبقماجملفقل،م
سبقمساملمعػؿقحمحقثمتعددماٌعاغلمومتعددؼةماظؼراءات.مؼرطزمبـمداؼحميفمذظؽمسؾكم
"منقذجمروائل" مؼؿؿـؾميف م"عقدؿماشلفرةمإظبماظشؿالم"مظطقبمصاحل،مذظؽماظروائلم
اظلقداغلماظذيمساجل ماظعالضةمبنيماظشرقموماظغرب.م مومشلذامند مصاحبماظدرادةم
ؼشرلمإظبمحداثةمػذاماظـصماٌشققنمدقؿقائقامومذعرؼا.مبقـؿامصبدمأنمرواؼةم"سصػقرم
اظشرق" مظؿقصقؼ مايؽقؿ مو مرواؼة م"ايل ماظالتقين" مظلفقؾ مإدرؼس ،مأضؾ محدة معـم
"اٌقدؿ"مععمأغفؿامؼعاىانماإلذؽاظقةمغػلفا.مصػلمرواؼةم"معقدؿماشلفرةمإظبماظشؿالم
"متشابؽ مظؾؿارؼخ،مومظؾفقؼةموماظالوسل،معـمخاللمظغةموصػقةمممزوجةمبؾغةماغػعاظقةم
تـؿقـقة .موظؽـموبػضؾماظرؤؼةماظيتمرقرػاماظؽاتب ،مؼؿؿؽـماظـصمعـمعلاءظةماٌعـكم
اٌلؿذل ،ماظؾعدماإلغلاغلميف مسلقظقؿفموواوزماظؽؾقشقفاتماظؾلاغقة .مباظـلؾةمظؽاتبم
ػذهماٌداخؾة،مصإنمسؾدمايؿقدمبـمػدوضةم(روائلمجزائري)،موبلؾبمسدممتعؿؼف ميفم
جقػر ماألذقاء ،مصؼد مبؼل محؾقلا مظرؤؼة معاغقؼة .مصؿـ موجفة مغظر مبـ مداؼح ،مالبدّم
ظؾرواؼةمأنممتؿؾؽمرؤؼةمتعدلمسـ معامالمميؽـماظؿعؾرلمسـف مومتؾينماظـصميفمذبؿؾف.م
وباظرجقع مإظبمعلارماظرواؼةماظعربقة ،مؼرىمصاحبماظدرادة،مأنمػذاماألخرلمضدمسرفم
تطقرامععؿدلامومذظؽمبارتؽاز ماظـصماظروائلمسؾكماظرؤؼةمبقصػفا مغقاة مدؼـاعقة متؤدسم
ٌعاٌف .مطؿا مؼذطر مذبؿقسة معـ ماظروائقة مو ماإلصدارات ماىدؼدة ،معـؾ مرواؼة م"خـاثةم
بـقغة"م(اٌغرب) .م
أعاماظطاػرمرواؼـقة،مصإغفمؼعقدمإظبم"ذعرؼةماظؽؿابةماظروائقةمسـدموادقينمظعرج"،م
حقثمصبؿعمػذاماألخرلمبنيماًقالموماٌعريفموماشلاعشلميفمطؿابؿف.مإغفمؼـشئمبـقةم
روائقة موحقارؼة مػفقـة ،متلؿعقد ميلابفا ماًاص ماظؿارؼخ مو ماًقال مو ماظذلاثم
واألدطقرة ،مإخل .مإغف مؼدلز ماألصقل ماظؿارطبقة مظؾعـػ ميف ماظـؼاصة ماظعربقة ماإلدالعقة.م
ؼلؿقحلماظروائلميفمأصؼمادذلاتقفقؿفمظؾؽؿابة ،مأصؽارهمعـماظذلاثماألدبلم"أظػمظقؾةم
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وظقؾة" ،موم"درلةمبـقمػالل"،مطؿامأغفمؼعؿؿد مأؼضامسؾكماألدبماظعاٌل،مومسؾكموجفم
اًصقص مرواؼة م"دون مطقشقت مدي مالعاغشا" مظلرصاغؿس مأو مرواؼة مأعرؼؽا ماىـقبقةم
(شاردقامعارطقز).مذظؽمأنماشلدفمؼؽؿـميفمخرقمػذاماظذلاثماظلرديموماالغػؿاحمسؾكم
ضقؿمأخرىمعباظقة،مثؼاصقةمومإؼدؼقظقجقةمجدؼدة .م
و مظؿدسقؿ معا مؼلعك مإظقف مؼأخذ مرواؼـقة مرواؼة م م"غقار ماظؾقز" مظقادقين معـ مأجؾم
هؾقؾماظعؿؾاتم(اظعـقان،ماألضقال،ماإلػداء،مإخل).مصفقمؼرىمأنماظروائلمؼؼقؿماظؼارئم
يفمطؿاباتفمومصبعؾفمسـصرامأدادقاميفماظؾـاءماظـصلمممامؼلؿحمبؿأوؼؾماظـص،ماغطالضام
عـماظعـاصرماٌذطقرةمأساله .طؿامؼؼؿقؿمساملماٌفشؿنيمبقادطةمتداخؾماألزعـةم(اٌاضلم
واياضر) ،مومبلاءظة ماظذلاث مو ماألداررل مو مأؼضا مبؿققني مأداء ماظلؾطة مو متصاسدم
اظـزاسات .موميفماًالصة ،مميؽـموصػ ماألسؿالماألدبقةماظيتمغشرػا مظعرجموادقينم
مبـابةمطؿابةمدردؼةمعؿؿردةموغؼدؼة.
بقلم حممد داود وحاج ملياني
ترمجة صورية مولوجي – قروجي
مراجعة حممد داود
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