تقدوم
سرف ماإلغؿوج ماىزائري ماظروائي ميف ماظعؼدؼن ماألخريؼن موصرة مععؿةرة مإذ مأضؾلم
اظعدؼدمعنماألدبوءمسؾى ماظؽؿوبيموالمؼزالمذظكماألعرمعلؿؿرا .موميـلمػذا ماىقل معنم
اظؽُؿّوب مذوػدامسؾىمذبرىماألحداثمواظوضوئعماظؿورخيقيماظيتمتـلٍمحؾؽيماظؼصيم
احملؽقي .مظؼدمتوظدت م سنماظعـفماظذي متدصقميفمسشرؼيماظؿلعقـقوت مذبؿوسيمعنم
اظؽؿوبوت ماظيت مشؿرت مايؼل ماألدبي ماىزائري .موهوول مػذه ماظؽؿوبوت مأن متؼولم
وتعةر مسن ماظرسى موعو مؼعفز ماظؾلون مسن موصػه .مإن مػذه ماظـصوص ماٌودوعي مبـم
"اظؽؿوبوتماالدؿعفوظقي"مدؿرتكمعؽوغفومظػرتةم"عومبعدماالدؿعفول".مودؿشفدمدـواتم
بداؼيماألظػقيماظـوظـيمزفورمغصوصمروائقيمتؿؽقفمععمايدثموععموضوئعماٌرجعقيم
اظؿورخيقي .موؼلعى ماظروائقون ماىزائرؼون ميف مػذه ماٌرحؾي ماألخرية مإدي ماظؿودقع ميفم
األذؽول م"اإلجـودقي" مويف مأدوظقى ماظؽؿوبي ماظيت مدبضع مظؾلقوق ماظلودقو متورخييم
ظإلغؿوجماظذيمحيددمعقالدػوموععـوػو.موؼلؿدسيماظؾقٌميفماظؽؿوبيماظروائقيماظعدؼدمعنم
اإلعؽوغوتماٌؿعؾؼي مبؾقوغفو مويفماظوضًمغػلهمؼطرحمإذؽوظقيماظؽؿوبيماظيتمتؿلصلميفم
حقوةماجملؿؿعماىزائريمويفمتورخيهمإديماألبد مإذمتؿشؽلماظـصوصماظؿكقؾقيمبؼوةم
ضؿن ماظؾقٌ محول ماظؿؼـقوت ماظروائقي ماظيت متلؿؾفم معن ماظلقوق ماحملؾي موأؼضو معنم
اظرتاثماألدبيماظعوٌي .م
طؿو متلؿػقد مطؿوبي مايدث مواظوضوئع معن ماألدوات ماظشؽؾقي مواظـظرؼي مظؾغي ماظيتم
تلؿؿد مضوتفو معن ماظؿـوص ماظذي مؼػؿح ماظرواؼي مسؾى محؼول مأدبقي مأخرى .مو مؼؾدو مأنم
حوارماظـصوصمواظؾقٌميفمػذاماجملولمؼطؾعمعومؼلؿقهمرذقدمزبؿور "اظـػسماىدؼدم
ظؾرواؼيماىزائرؼي" .م
واغطالضو مممو مدؾق مميؽــو مررح ماظعدؼد معن ماألدؽؾي مطوظؿوظي :معو مػي مأعوطنم
اظؿورؼخ ماظيت مخضعً مظؾؿقري مأو ممتً مزؼورتفو موعراجعؿفو معن مجدؼد معن مررفم
اظؽؿوبماٌعوصرؼن؟موعومػو مغصقىماٌكقولميفمطؿوبيماظواضعيمأومايدث؟موبليمغفٍم
وبلؼيممتؼـقوتمدردؼيممتمتشؽقلمتؾكماظوضوئعمواألحداث؟موعومػيماظوزقػيماظيتمميؽنم
إدـودػومظؾؿـوص؟موػلمميؽنماظؿلؾقممأنمايوارؼيمواظؿّـوصمطوغوموراءماظؿّفدؼدماظذيم
سرصؿهماظرواؼيماىزائرؼيميفماظراػنموبليمضدر؟ م
وقىماٌداخالتماظيتممتمتؼدميفومخاللمػذاماٌؾؿؼىمسنماظؿلوؤلماظذيمؼؿفهمإديم
ربطماظعالضيمبنيماظؽؿوبيمواظؿّـوصمواظؿشؽقلماظروائيمواذؿغوهلومضؿنماظؿكققل مبفدفم
توظقدماٌعـى .م
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مو ميف مػذا ماظلقوق متلعى مليلى إدروس يف معداخؾؿفو محول مرواؼي م"اغؽلوراتم
اظصؿً" ظدظقؾي محلوؼن م– مدوادجي ،مواظيت مصدرت مدـي م 7002مبدار ماظغربم
(وػران) مإديمهؾقلماظرتطقؾيماظؿورخيقيمظؾـّص ماظذيمؼةرزمطقػقيمإدعوجمذبؿوسيمعنم
األجزاء ماظغـقي مبوالدؿشفودات مواإلذورات ماٌرتؾطي مبوظؿورؼخ مومبكؿؾف ماظـصوصم
اٌلؿؿدةمعنماظػؽرماظدؼينمواظصويف .مومترومموزقػيماظؿّـوصميفمػذهماظرواؼيمإديماالحوظيم
بشؽل معو مسؾى ماظؼرآن ماظؽرؼم موسؾى ماظؿوراة مو متعوظقم ماظصوصقني مواألدب ماظػرغليم
واظؿورؼخ ماظعوٌي مطؿو مهوول مأؼضو ماظؿعرؼف مبعومل ماألدورري .موؼلخذ ماىوغىم
اظؿوثقؼي ميف ماظـّص مضلطه ماألوصر موؼطرح مإذؽوظقي متدخل ماٌكقول ميف مسؿؾقي مإبداعم
اظرواؼي .موعن مجفؿفو متؿلوءل ماظؾوحـي ممرون خرية ميف معداخؾؿفو ماٌودوعي م"اظؿـوصم
وتداخلماًطوبميفمرواؼيم"سـوءماظؼوس"ميؾقىمتـؼور (دـيم 0991م–مدارمدـدبود)م
 :مذعرؼي ماألعوطن ماٌشرتطي مأو ماسبراف ماظؾغي ماظشعرؼي م" مسن ماظصؾي ماٌوجودة ميفم
دبققل متـؼور مبني معػفوعني معؿالصؼني م :ماظؿداخل ماًطوبي مواظؿّـوص .م ُؼؾـى ماظـّصم
اظؿكقؾيمسؾىمأدوسمحدؼٌماظشكصقيماظلوردةماظيتموؿعمبنيماالدؿشفودمواظؿعؾقق.م
وُتلؿؿدماٌرجعقيماظـؼوصقيمظؾؿؿؾػظمعنمذبؿوسيمععورفمعؿـوسي مو متؿشؽلمعنمسـوصرم
هقلمسؾىماظؿورؼخمو ماظدؼنمو محؽؿيماألدالف مواٌقـوظوجقومواظعؾم...موتةرزمخريةم
عريؼن وعنمعـطؾقمهؾقلماًطوب مأغهمسؾىماٌلؿوىماظلقؿقوئيمواظؾـقوي مأنماظـصم
اظروائيمػوماٌؽونماٌػضلمحقٌمؼؿؼوبلموؼؿػوسلماظؿّـوصمواظؿداخلماًطوبيمعنمأجلم
بـوء ماٌعـى ميف مزل متشذر ماىـس ماظروائي .موعن مجوغى مآخر متطرح مليلى مصدق ميفم
عداخؾؿفو مبعـوان م"ذعرؼي ماظؿشظي موتـوص ماظعـف ميف مرواؼي م"اىـوزة" مظرذقدم
بوجدرة" مذبؿوسي معن ماألدؽؾي ماٌؿعؾؼي مبدرادي مغص مروائي مؼؽشف مسن متؼورعم
غصوصمودبصصوتمعؿعددةمعـلماظؿورؼخمواظػؾلػيمواظػـونماىؿقؾيمواظلقودي...موػيم
عؼؿطػوت متؿعوؼش مداخل ماظـلقٍ ماظلردي مظؿـؼل مظؾؼورئ مزبؿؾف ماظؿلثريات ماظـؼوصقيم
وايضورؼي مواظؾغوؼي ماألطـر متـوسو موتؿكزر مػذه ماظعـوصر مظصقوشي ماظدالظي .موتؽؿنم
إدرتاتقفقي ماظؽؿوبيميفمتؼدؼممتورؼخماىزائرمخاللماظؿلعقـقوتمسةرمحدثمؼؿؿـلميفم
اشؿقول مرػؾونمتقؾقرؼن  .Tibahrineوتلؿحماآلظقوت ماظؿّـوصقيمظؾؿمظفمبنضوعيمحوارم
بنيماظشرقمواظغرب ماظغرض معـه متلفقل ماٌؼووعيمظؽلمأذؽولماالغغالق ماظيتمتدسوم
إظقفومأحودؼيماًطوبماإلؼدؼوظوجيماألصوظي .م
وضؿنمأصقمآخرموعنمعـطؾقمزبؿؾف متؿطرق مسية بوعنان ميفمغصمعداخؾؿفوم:م
"اظرواؼي ماىزائرؼي ماٌعوصرة مبني ماإلرث ماظؼدؼم موودؼد ماألذؽول م :مدرادي مظـالثقيم
"ضالل مذػن معضطرب" مىؿول معوتي" محقٌ متؿعرض مظؿطور متؼـقوت ماظؽؿوبيم
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وتـوسوتفو ميف مرواؼوت مذيول معوتي .مإذ متعؾن مػذه ماظـصوص مسن محضور معوضوسوتم
تؿؽرر مبودؿؿرار معـل م :ماٌـػى ماظداخؾي مو مايى مو ماهلوؼي مو ماالغؿقور مو ماظعـفم
واظؿقفون .مإذمؼؾفلماٌمظفميفمرمسهمظؾواضعماىزائريمإديمادؿكداممآظقوتمخوصيمعـلم
اظلكرؼي مواىـون مورعزؼي ماألمسوء مواظؿّـوص مسةر م مطؿوبي مسفوئؾقي متؿؾني معن مخاللم
ذذراتمسدؼدة.مإنمرؤؼيماظعوملماظيتمهوولمأنمؼـؼؾفومتراطىماألغلوقمتؽؿنميفمسؾـقيم
ػذا ماظعومل مويف مػذؼون ماٌعـى ماظذي مؼلؿعصي مبطؾقعي مايول مسؾى ماظػفم .مأعو مليندة
نوال تباني  -علواش مصنغفو معن مخالل معداخؾؿفو ماٌعـوغي م"اظرواؼي ماىزائرؼيم
اىدؼدة"متلعى مظػقصماظعالضوتماظؼوئؿيمبنيماظؿورؼخ مواظرواؼي معن مخاللمغصوصم
عرادمجؾل مبلؾىمأنم"األدبماىزائريماىدؼدمؼؿقركمبنيمذاطرةمايدثموبنيم
ضصيمايؽي" .موػؽذامصننماظؿلوؤلمؼؿلدسمحولمطقػقيمووورماظواضعيمععماظؿكقؾيم
يف ماظؽؿوبي مذات ماٌرجعقي ماظؿورخيقي .مو مظؽي مؼصل مإدي معلؿوى معن ماظشعرؼي مالبدم
ظإلبداعماألدبيمأالمؼؼرأماظؿورؼخميفمععوٌهمصقلى مبلمضؿنماألدرارماألطـرمحلودقيم
يفماظذاطرةماظذاتقي".موػؽذامحيقط مضؿنماٌنتماٌعوجل مبدؼـوعقيمطؿوبيماظؿورؼخموطذظكم
اظؿػؽريمظوضعم"اظؼصيم"وم"اظقوروبقو"موم"اظزائف"موم"ايؼقؼي"ميفمسالضيمترابطمضؿنم
ايؽي.موم ظعلمعومؼوجهمرػونماظؽؿوبيماألدبقيمؼؽؿنميفماظؼدرةمسؾىمابؿؽورمذعرؼيمعو م
وظقسميفماظؿلدقسمظؾؿوثقق.موزؼودةمسؾىمذظك مصنن جنيب رضوانميفمغصهم:م"اظرواؼيم
اىزائرؼي ماٌعوصرة :معن مأجل مودؼد متطوؼري مودؼـوعقؽي" مؼلؾط ماظضوء مسؾىم
عـعطػوتماٌشفدماألدبيماىزائريماٌعوصرمخاللماظعشرؼؿنيماألخريتني .مصفذهماظػرتةم
تؿؿقزمبةروزمذبؿوسيمعنماٌمظػنيماىددماظذؼنمؼؼدعونمذفوداتمبوظغيماألػؿقيمحولم
اظؿطور ماظلودقو-دقودي مواظدؼين مظؾفزائر ميف مطؿوبوتفم .موإغـو مغشوػد ماغؾـوق محرطقيم
أدبقيمجدؼدةمعؿلثرةمإديمحدمبعقدمبلـواتماإلرػوبماألصوظيماظذيمسوذهماىزائرؼون م
وضد مغدد مبه ماٌـؼػون مواألدبوء مبؽل مذفوسي مععرضني محقوتفم مظؾكطر .مدقعرف مػذام
األدب ماغؿشورا موادعو ميف مصضوء ماٌـػى معو مجيعل مايؼل ماألدبي ماىزائري مؼؿـوعم
وؼؿودعمحبؽممتعددؼيماألصواتمواخؿالصفو مو مأؼضومحبؽممطـوصيماألدوظقى .مؼؼدممػذام
اىقلماىدؼدمعنماألدبوءماٌؿلثرؼنمبوظؿّورؼخماظراػنمظؾؾالد مطؿوبوتمتؾؿؼي ميفمأشؾىم
عضوعقـفو محولمصضحماإلؼدؼوظوجقوتماٌؿطرصيمويفمتعرؼيماظـظومماظلقوديماظشؿوظي.م
وظؿلطقدمعومؼلعىمإظقه مؼؿعرضمنقىمرضوانمإديمبعضمرواؼوتمدؾقممبوذي مبوسالمم
صـصول وؼومسقـيمخضراء .وضؿنمػذاماظؿوجه متؼوممصونيا زولتين فيتوري مبعوىيم
اظػضوءمايضريمواظؽؿوبيماظؿكقؾقيميفمرواؼيم"طؾىمأوظقس"مظلؾقممبوذي موذظكميفم
غطوقممتـلماظػضوءمايضريمسةرماظؿكقلمبوادطيماعؿالكمأدطورةم"أوظقس" معنمضؾلم
اظروائي.مإنمصضوءاتماظؽؿوبيميفمػذهماظرواؼيمتعةرمسنماىزائرماظيتمهوصرػوماظعشرؼيم
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اظداعقي مبؼوة.مؼلؿعقدماظؽوتىمظصويهمصضوءاتماألدطورةموخيضعفومظظوػرةماظؿّـوصم
اظيت متشؿغلمبطرؼؼيمحذضي مسؾىمأوجهماظػعلماجملوزيمعنمخاللماٌؿورديماإلبداسقيم
ظؾؽوتى.م وتؾدوميفمػذاماٌضؿورماظرؤؼيمظؾػضوءاتمضرؼؾيمعنمتؾكماظرؤؼيماظيتمؼؼدعفومطلم
عن مجوؼس مودوس مبودوس مو مطوصؽو موبورخقس موبقؿور ماظيت متؿؿقز مبؽوغفو ممتـلم
ادؿقضورا مألعوطن معؿعرجي موعضطربي ماٌلوظك .مصوظروائي موػو مؼؽؿى ماظؿورؼخ ماٌمملم
اٌعوصر مظؾفزائر مؼعطي ميؽقه مأذؽوال محدؼـي متؿلدس مسؾى متلعل مسؿقق ميف ماظؾغيم
وذوسرؼي ماظـصماألدبيماظذيمتـػؿحمبشؽلمصرؼحمسؾىمطلماإلدفوعوتماظيتمضدعؿفوم
ايضورات ماظعوٌقي مسةر ماظعدؼد معن ماألظػقوت ماٌؾقؽي مبوظؿورؼخ مواظؿؼدم .مويف ماالووهم
اظؿّـوصي مغػله ماظذي مؼةرز معن مداخل ماظؽؿوبي متؼوم مميينه زوناي بػقص مسؿققم
ألذؽول مهػز معن مجدؼد مخطوب مإؼدؼوظوجي معوجود معلؾؼو ميف معداخؾؿفو ماٌودوعيم
"هػقزمجدؼدمٌومػومععروف:ماظصورةماظـؿطقيمظؾعربيميفماظـصوصماظروائقيماٌعوصرة".م
وػيمتذػىميفمتلطقدػومسؾىمأنممنذجيماظشكصقيماٌؼوظؾيم"ظؾعربي"مضدمػقؿـًمبشؽلم
وادعميفماظؽؿوبوتماألدبقيماظؽوظوغقوظقي .مومتؿؽونمػذهماظصورةماظؼدمييمسنم"اآلخر"م
وسن م"اظغرؼى" موسن م"اظعربي ماٌلؾم" معن مأظػوز موطؾؿوت متـؼص معن مضقؿؿه معـل:م
"اظؼذر"مو"اظؽلول"مو"اٌـؽؿشماٌؿؽه مبظفرهمسؾى مايوئط مدوعو" مو"اظػظ"مو"اظعـقفم
واظدعوي" مو"اظػرداغيمواٌؿوحش".مخالصيماظؼولمإغهماٌـؿؿيمإديم"جـسمعـقط"...م
وترطزمزؼـويمغظرػومسؾىماظؿؿـلماٌؿواترمظؾشكصقيمواٌـفزمبوادطيماٌمثراتماظؿـوصقيم
يف ماظؿكققل ماألدبي ماٌـشور ميف مصرتة ماظؿلعقـقوت موبداؼي ماألظػقي ماظـوظـي مأي مضؿنم
األدب ماٌـعوت م"االدؿعفوظي" موػؽذا مصنن معؼوربي مزؼـوي متدخل مضؿن ماظدرادوتم
اٌؼورغي.مإنمادؿؼصوءػومؼدورمحولماظرواؼوتماظيتممتمغشرػومعنمضؾلمذبؾيم"أىريي/م
ظقؿرياتور /مأطلقون" محقٌمطونماٌعقورماٌعؿؿدمظـشرمػذه ماظـصوصمميـلماظرشؾيميفم
"غؼلماظواضع"مطؿومػوميفمحؼقؼؿه.متـزعماظدراديماٌؼورغيمظؾؿلؿوىماظلقؿقوئيمظؾشكصقيم
إديمإثؾوتموجودمخطوبمضؿينمؼلفمميفمبعٌ ميفمإرورماظػضوءماىزائريماٌلدوويم
خالل ماظؿلعقـقوت م"اًوف ماألبدي معن ماظعربي موبطرؼؼي مشري معؾوذرة معنم
اىزائري" مطؿومتصورػوماظرواؼيماظؽوظوغقوظقي .مأعومصقؿومخيصمبتول بنابدجي مصننم
ػذهماألخريةمتؿوضفمسـدمضقؿيمرؾوسيمايروفموعؽوغؿفوميفماظؽؿوبيماظروائقيمعنمخاللم
عداخؾي معودوعي مبـ م"غصوص معرتاطؾي مووزوئف مرؾوسي مايروف ميف مرواؼي م"إذا مأرادم
اظشقطون"محملؿدمدؼى مإذامحيؿلمادؿعؿولمرؾوسيمايروفماظروعوغقيمواٌوئؾيميفمػذام
اظـصمدالظيمضوؼي.متؽؿنماظوزقػيماظرئقلقيمهلذهماظطرؼؼيميفماظرشؾيمظؿؿققزمطالمماظلوردم
سنمطالمماظشكصقي.مطؿومتعوجلمصوحؾيماٌداخؾيماظوزوئفماألخرى موشوؼيمذظكمتؼدؼمم
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اٌعـى معن مخالل ماظؿؽػل مبوظؽقػقوت ماظشؽؾقي مظؿؾػظ ماظـص مسةر ماظؿؼورع ماظدائم مبنيم
ايؽي مواًطوب .موؼؿعؾق ماألعر معن ماظـوحقي ماظلقؿقوئقي مبرتاطى مذؽؾني معنم
اظـصوص مخيضعون مظؾؿلوؼل محبؽم متؽوعؾفؿو موتالزعفؿو ماٌؿؿقزؼن مواظدائؿني .موتعودم
فوزوة عمروش إديمإسودةماظؽؿوبيمايدؼـيمألدطورةم"أوظقس" ميفمرواؼي م"سرائسمحبرم
بغداد" ظقومسقـيمخضراء أومايضورماظؼويمظًخرميفماألغو .مو متفؿممصوحؾيماٌداخؾيم
بوظؽؾؿيمذاتماإلحيوءماظؼوي مأيمبـ م"أجراسماإلغذار"ماٌوجودةميفمسـوانماظرواؼيمويفم
داخل ماظـص محقٌ متشؽل محؼال مععفؿقو مودالظقو معؿؿقزا مبؽـوصي مطؾرية .مإن مطؾؿيم
"سرائسماظؾقر" متلخذمععـىماظصوتماظذيمؼـؼلماظؽؾؿوتماٌكودسيماظيتمضدمالمتؽونم
عنمورائفومدوىمغفوؼيمعلدوؼيمممقؿي .موتعؿؿدمضراءةمػذهماألدطورةمسؾىمععوؼـيمعلورم
بطلمزبدوعموعضؾلمعنمضؾلماًطوبوتماٌؿطرصيماظيتمتلخذمذؽلمظغيماإلشراء مواظيتم
تػضيمإديمحؿػهميفمغفوؼيماٌلريةماظلردؼي .موػؽذامؼلؿحماظؿّـوص مسؾىمضوءمحرطيم
هوؼل مبؼراءة مايؿوظيماظرعزؼيمظرواؼيمؼومسقـيمخضراء معنمخاللماألدطورة موعنم
ػذاماٌـطؾقمإزفورمايوارماظذيمؼؼوممبنيماظرواؼيماٌعوصرةموايؽوؼيماألدطورؼي مويفم
ذاتماظوضًمإبرازماظؿؾودالت ماٌؿداخؾيمثؼوصقومبنيمايضوراتماظعوٌقي .مومميؽنمهلذهم
اظعالضيمأنموعلمعنمرواؼيم"سرائسمحبرمبغداد"مأودؼلي مبػضلماظعـوانماظذيمؼوحيم
إديمذظكمومبؾلوري .م
مػذا مصقؿو مؼؿعؾق مبوظرواؼي ماىزائرؼي ماٌؽؿوبي مبوظؾغي ماظػرغلقي مأعو ماظرواؼيم
اىزائرؼيماٌؽؿوبيمبوظؾغيماظعربقي مصؼدمحظقًمػيمأؼضومبوظعدؼدمعنماٌداخالت .مإذم
تـكرطمػذهماإلدفوعوتميفماظلقوقمذاته م مواٌؿعؾقممبومأصرزتهمػذهماٌرحؾيماظؿورخيقيم
عنمغصوصموعنمعوضوسوتموتؼـقوتموأدوظقىمدردؼي.مويفمػذاماظصددمأخؿورماألدؿوذم
حممد بشري بوجيرة سـواغو مٌداخؾؿه م"تقؿه ماظربوط مبني ماٌرجع ماظؿورخيي مواإلشراءم
اظلرديم:مضراءةميفممذعؾيماٌوؼدةممحملؿدمعػالح،محقٌمؼلعىمإديماظؽشفمسنمتـوصم
اظدؼن معع ماظؿورؼخ معن مخالل مػذا ماظـص ماظروائي .مإذا مؼشدد مصوحى ماٌداخؾي مأنم
"تقؿيماظربوط"ماظيتمطوغًمواضعيمتورخيقيموحضورؼيمضدمهوظًميفمغصم"ذعؾيماٌوؼدة"م
إدي متقؿي مذات موذوئٍ موسالضوت مبوٌكقل موبوًقول مبوسؿؾورػؿو مجفوزؼن مصعوظني ميفم
سؿؾقيماظؿواصلماظؿلوؼؾيمظؾـص موخبوصيمأثـوءمهرؼرمعدؼـيتموػرانمواىزائر موػيم
سودة مإدي ماظؿورؼخ مظؼراءة مايوضر مواٌلؿؼؾل .موعن مجفؿه مؼؼوم معبد القادر ذروف
حسين مبؼراءة مظؿفربي مظعرج موادقين معن مخالل م"اًطوب ماالدؿفالظي موأصق ماظؼراءةم
اظؿّـوصقي" مصقؼوربموزقػيماالدؿفاللميفماظعدؼدمعنمغصوصمػذاماظروائيماظذيمؼؿػوسلم
ععماظعدؼدمعنماظـصوصمداخلماظـؼوصي ماظعربقيماظرتاثقيموداخلماظـؼوصيماظعوٌقي .مأعوم
األخضر بن داوح مصنغهمؼلعىمإديمإجيودماظؿشوبهمواالخؿالفمبنيماظرواؼيماىزائرؼيم
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واظرواؼيماٌغوربقيمعنمخاللماظوضعماىؿوظيمظؾرواؼيماظـلوئقيماٌعوصرة.مومؼعوجلمصوحىم
اٌداخؾيمسالضيماظؾغيمبوىلد محقٌمؼؾعىماإلحيوءمدورامبوظغو.موؼمديمػذاماظـوعمعنم
اظلردمإديمإشراءماٌؿؾؼيميفمصـعماٌعـىماظغوئى موؼةررمذظكميفمطلماظـصوصماٌعوىي.
أعو موافية بن مسعود مصنغفو ماخؿورت مغصوص ماظروائي ماىزائري مسز ماظدؼنم
جالوجي مظرتطز مسؾى مرواؼؿه م"حوبي مورحؾي ماظؾقٌ مسن ماٌفدي ماٌـؿظر" مواظيتم
تؿضؿن ماخؿؾورا محؼقؼقو مظؾعالضي مبني ممتػصالت ماٌؿكقل مواظؿورخيي مو مظعل ماظؿؿققزم
بقـفؿومظقسمذقؽومدفال .مو مإنمطوغًماظواضعيماظؿورخيقيموربيمإغلوغقيمحدثًمومتم
تداوهلو موتـؾقؿفو ميفماٌرياثماظؿورخيي مصننماٌؿكقلمإغؿوجمصرديموذاتي مالمؼعرتفم
بوجودهموحؼقؼؿهمإال مأن مصوحؾهمحيوولمسةرمذيوظقوتماظؽؿوبيماظروائقيمجعلماظؼراءم
ؼشورطوغهماظؿفربيماظؿكقؾقي.مإنماظؿورؼخمظصققمبوٌوضيموبلحداثهميفمحنيمأنماألدبم
عرتؾط مبوٌؿؽن .مإن ماظعودة مإدي ماظذاطرة ميف مرواؼي م"حوبي" مشوؼؿفو مجعل ماألحداثم
واظوضوئعمتـطؾقمعنماظؾلوريمإديماظؿعؼقد مومتلخذمعلوراتمعؿعددةمظؿصلميفماألخريمإديم
االظؿؼوء ميف مغؼطي مواحدة معـطؼقي موعةررة مداخل ماحملؽي مأي مذبزرة ماظـوعن معويم
.0991مودبصماظدراديماٌـدرجيميفمعداخؾيمدعاد محداش اٌعـوغيمبـم"عقؽوغقزعوتم
اظؿفرؼى ماظػين مبني ماىؿوظي مواٌرجعي :مرواؼي مخطوة ميف ماىلد ميلني مسالمم
أمنوذجو" مواظيتمحوولمصقفوماٌمظفماظوضوفمسؾىمعومؼعرتيماجملؿؿعماىزائريمسوعيم
وتؾؿلون مخوصي معن مسـف مغوتٍ مسن ممموردوت مدؼـقي-دقودقي .مإغفو مزوػرة مأدبقيم
ادبذتمعنماظراػنماظعربيموماىزائريمسؾىموجهماًصوصمعـطؾؼومظؿشؽقلمزبقؾؿفوم
اظلردؼي .موضد ماسؿؿدت ميف مذظك مسؾى متؼـقي ماظؿفدؼد ميف ماظؽؿوبي ماظروائقي محقٌم
ادبذت معنماظطوبعماظلرديمظؾؽؿوبيموعنمصـقيماظؾعىماظلرديمررائؼومعؿعددةميفمبـوءم
سواملمصـقيمؼـؿومععفوماإلحيوءممبوألبعودماظدالظقيمسؾىماٌلؿوىماظرعزيمطؿومحيضرمصقهم
اظؿكققل ماظذاتي مبؼوة .مأعو مدرادي ماظؾوحـي مهند دعدوني مسن م"األذؽول ماظروائقيم
اىزائرؼيماىدؼدة" مصؿؽؿنميفمغظرػومأػؿقيماظرواؼيماظقومميفمأغفومسوملمظؾػؽر موػيم
ودقطمبنيماظشعرمواظــر مبني ماظعؾممواًقول.موضد مبقـًمطقفم متطورتميفماىزائرم
اظرواؼيمتدرجيقو مصؿنمعرحؾيماظـشوءميفماظلؿقـوتمإديماظؿعؾريماإلؼدؼوظوجي ماٌوجّهميفم
اظلؾعقـوت مإدي ماالغػؿوح مواظؿقه مواظؾقٌ مسن ماظذات ميف ماظـؿوغقوت مإدي ماألزعي ميفم
اظؿلعقـوت موأخرياماألظػقيماظـوظـيمحقٌمزفرتمرواؼيمتؿؿقز مبوظؿفدؼدمواظؿفرؼى.م
إن ماظروائي مؼلؿؿد مإهلوعه موعودته معن ماظؿورؼخ موعن ماًقول م(األدطورة) مظذظك مصننم
ذيوظقيماظـصمالمتؼوسممبطوبؼيمأحداثهمظؾواضعمبلمبوإلعؿوعماظؾغويمومبؿؼـقوتهماظلردؼيم
ذاتماألصولماظغربقي.م م
م
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وتلعى معداخؾي منورة عقاق "اظؾغي ماظصوصقي ميف مرواؼي متؾك ماحملؾي مظؾروائيم
اىزائري مايؾقى ماظلوئح" إدي مابراز ماظؿفربي ماظصوصقي ميف ماظؽؿوبوت ماظروائقي معنم
خالل مدرد مرواؼي متؾك ماحملؾي مظؾقؾقى ماظلوئح مواظذي مأراد مأن مؼعطي مظؾرواؼي مٌليم
صوصقي..موادؿعؿلماظؿـوصمبصػؿهمممورديمادؿطوعمبفومأنمؼؿػوسلمععمزبؿؾفماٌوادم
ايؽوئقي .ممطذظكماسؿؿدمسؾىماظرعزماظصويفماظذيمؼؿلدس مسؾىماظؿؾؿقحمدونماظؿصرؼحم
واإلذورة مبدل معن ماظعؾورة ...مواٌالحظ مأن ماظروائي مايؾقى ماظلوئح مادؿطوع مأنم
ؼلؿقضر ماظرتاث ماظصويف مو مأن مؼوزػه ميف مغصوصه ماظروائقي مضؿن مضوظى مأدبي موصينم
سفقى .وتؿوجه معداخؾي حممد األمني حبري "دالالت ماألغلوق ماظـؼوصقي مٌـظوعيم
اظوضوئعماظؿكقؾقيميفمرواؼيمعومبعدماظؿلعقـوتمظؾطوػرمورورم"مإديماظؿّعرؼفمبوًطوبم
اظروائيمايوصلمبوألغلوقماظـؼوصقيمذاتماظؾعدماألغـروبوظوجيمواظؿكقؾي.مثممضوممبؼراءةم
اٌنتماظروائي ماظؿوظي:م"ماظشؿعيماظدػوظقز ماظوظيماظطوػرمؼعودماديمعؼوعهماظزطي ماظوظيم
اظطوػر مؼرصع مؼدؼه مبوظدسوء مضصقدة ميف ماظؿذظل" .مو مضد مذؽؾً مػذه ماٌدوغوت محدثوم
دردؼومحوصالمبوألغلوقماظـؼوصقيمعـفوماىوػزماظذيمحيوطي ماجملؿؿع موعـفوماٌصطـعم
ومػومعنماغؿوجمزبقؾيماظروائيموصـعؿهماظػـقي.مأعومبوظـلؾيمظؾؾوحـيمفروزة رافيل ،صؼد
سـوغً معداخؾؿفو مبـ "ايرطيماظدالظقيمظؾؿصوحؾوتماظـصقيميفمرواؼيم"حبرماظصؿً"م
ظؾؽوتؾيمؼومسقـيمصوحل" ،حقٌماغطؾؼًمعنمإذؽولمعػوده:مطقفمدوػؿًماظؿؿظفراتم
اًورجقي مظؾراوؼي ماىزائرؼي ميف مخؾق مايرطي ماظدالظقي مواظؿواصؾقي مداخل ماًطوبم
اظروائي؟ موظإلجوبيمسؾىمػذاماظلمال مضلّؿً مصرؼزةمراصقلمعوضوسفو ماديمسـوصر :مأوالم
االذؿغولمسؾىمدالظيماظعـوان محقٌمالحظًمأنمظؾعـوانمأػؿقيميفماظلردماظروائي مإذم
ميـل مدـدا معلؿؼال مسن ماظـص .مو معـي مػـو مؼـؿي مسـوان م"حبر ماظصؿً" ماظوزقػيم
االشرائقيمذاتماظطؾقعيماظؿفورؼي ..مثوغقو:موؾي مدالظيمصورماظغالف مواظذي مؼؿؿظفرم
عـلماألؼؼوغيماإلذفورؼيماظيتمتغريماظؼورئمواٌشوػد موتعؿةرمماظصورةممضـوصيمتلؾىم
اٌؿؾؼيمذػـهموتلؿػزهمبوظؼراءةمواٌؿوبعي موػذهمادرتاتقفقيمدورماظـشرماظيتمتلفمميفم
خؾقمرواؼيمعـلوجيمخبقوطمصـقيموبؿشؽقؾيمظوغقيموظغوؼيمعؿؽررة .مثوظـو:موؾىمادمم
اظؽوتىمواٌمذرماإلجـودي مصودمماظؽوتى مؼشؽلمأحدماظعـوصرماهلوعيميفمإثؾوتمػوؼيم
اظـصموعوضوسوتهماٌكؿؾػي.موسؾقهمميؽــوماظؼولمأنماٌصوحؾوتماظـصقيميفمػذهماظرواؼيم
ضد مذؽؾً مأحد ماٌػوتقح ماألدودقي مظػفم مخطوب مرواؼي م"حبر ماظصؿً" موػي متدسوم
اظؼوري مظؾؿشورطي ميف مصـع مايدث ماظروائي مسةر ماٌلوءظي ماظيت ممتوردفو معن مخاللم
اظذوات ماٌشؿغؾي مداخل ماظـص موظغؿه ماظشعرؼي .مويف ماألخري مصنن الطاهر رواونيةم
ؼؿوضف مسـد م"اىدل ماظؿورخيي مواٌرجعي ميف مطؿوب ماألعري مظؾؽوتى موادقين ماألسرج"
عؾقـومأن ربورماظؿورؼخمحؼلمععريفمعفمميفمطؿوبوتموادقينماألسرج محبؽممأنماظؿورؼخم
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وضع مإغلوغيمذو معدظولموجودي .موؼؾدو مأنموادقينمضدمتؾـىمادرتاتقفقيمتؼوممسؾىم
ادؿـطوق ماظؿورؼخ معـؾؿومصعلميفم"طؿوبماألعري" محقٌمؼظفرمأغهمعؿلثرمبوالغؼطوسوتم
اإلؼدؼوظوجقيماظيتمعقزتماًطوبماظدؼينميفمأروبومعـذماظؼرنماظلوبعمسشرماٌقالدي.م
وضدمحوولموادقينمإسودةممتـقلموبـوءماظلقوقماظؿورخييمأطـرمعنماسؿؿودهمسؾىماظوثوئقم
واألحداثمواظشكصقوت .موؼـػؿح ممسؾىماٌكقول ماظشعيبماظعفوئيب معوزجومايؼقؼيم
اظؿورخيقي مبوظؿكققل موربوورا ماٌوضي معن مخالل مأرروحوت ماظراػن مواطراػوته .موضدم
حوولماظؽوتىمأنمؼلؼطمبطرؼؼيمأومبلخرىمأدطورةمطرهماألجوغىموطلمعومؼرتؾطمبفوم
عنمأدورريمذاتمعرجعقوتمسؼدؼيمأومضوعقي محقٌمصورم"طؿوبماألعري" معواجفوتهم
ععماالحؿاللماظػرغليموععماٌـشؼنيمسؾقه ...محوولموادقينميفمػذهماظرواؼيمأنمؼؼدمم
وجيلدمذكصقيماألعريمداخلمعـظورمحداثي...محقٌمؼدصعمػذاماظؿكققلماظروائيمإديم
وووز ماظقؼقـقوت ماإلؼدؼوظوجقي موؼزحيفو موخيؾق مأرروحوت مإغلوغقي مادؿشراصقيم
عؿعوؼشي .م
وميفمغفوؼيماٌطوف مميؽنماظؼولمأنماالدفوعوتماظيتمؼؿضؿـفومػذاماظؽؿوبمجوءتم
يفموضؿفوماٌـودىمظؿلؾطماظضوءمسؾىممنوذجمعنماٌدوغيماظروائقيماىزائرؼيمومسؾىمبعضم
اظظواػر ماألدبقي ماظيت مراصؼً ماظؿلعقـقوت مو مبداؼي ماألظػقي ماظـوظـي .مظؼد مطوغً مػذهم
اظـصوص ماظروائقي ماظيتمبرزتميفمايؼلماألدبيماىزائريماظذيمتعوؼشًمصقهماظؾغوتم
(اظعربقيموماظػرغلقيمخبوصي)معـذمعدةمروؼؾيمومالمتزالمطذظك موصقمعـطقم"اظصراع"م
و"اظؿفدئي" مذوػدةمسؾىمعرحؾيمتورخيقيمضودقيمومعمٌيمظألصرادموماىؿوسوت.مومضدم
وزػًمػذهماظـصوصمأدوظقىمزبؿؾػيميفماظؽؿوبي معـلماظؿـوصمععماظؿورؼخموماظرتاثم
وماألدطورةمالدؿـطوقماٌوضيمومايوضرموماٌلؿؼؾلمععو.مطؿومزفرمجقلمجدؼدمعنم
األدبوءمميؾكمرؤؼيمجدؼدةمظؾعوملمومظؾققوةمتؿلدسمسؾىمصضحماإلؼدؼوظوجقوتماٌؿطرصيم
ومسؾىمتعرؼيماظـظومماظلقوديماظشؿوظي مظؿطرحمبدؼالمسةرمذعرؼيماظؾغيموماظؿكققلم
اىؿقل .م
ػذهمبعضماظدرادوتماظيتمضدمتالعسماٌوضوعمومتػؿحماظؾوبمأعوممأحبوثمضودعيم
تواصلماظدرسميفمأشوارماظـصماألدبيماىزائري .م
حممد داود و فوزوة بن جليد
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