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 تقدوم

ماأل ماظعؼدؼن ميف ماظروائي ماىزائري ماإلغؿوج مععؿةرة ريخسرف موصرة ممؼن ضؾلمأإذ
معلؿؿرا. موالمؼزالمذظكماألعر مسؾىماظؽؿوبي معنماألدبوء ماىقلمعنموماظعدؼد ميـلمػذا

مسؾىمذبرىماألحداثمواظوضوئعماظؿورخيقيماظيتمتـلٍمحؾؽيماظؼصيمم وبّؿاظُؽ ذوػدا
متوظدم.احملؽقي معنممتظؼد ماظؿلعقـقوت مذبؿوسي سنماظعـفماظذيمتدصقميفمسشرؼي

ماىزائري. ماألدبي مايؼل مشؿرت ماظيت متؼولوماظؽؿوبوت مأن ماظؽؿوبوت مػذه مهوول
مسن موصػهموتعةر مسن ماظؾلون مؼعفز موعو ماظـم.اظرسى مػذه مبـاٌمصوصإن مودوعي

ؿشفدمدـواتمدوم".االدؿعفول"مدؿرتكمعؽوغفومظػرتةم"عومبعدماظؽؿوبوتماالدؿعفوظقي"
بداؼيماألظػقيماظـوظـيمزفورمغصوصمروائقيمتؿؽقفمععمايدثموععموضوئعماٌرجعقيم

م ماظؿووؼاظؿورخيقي. مإدي ماألخرية ماٌرحؾي مػذه ميف ماىزائرؼون ماظروائقون ميفمدلعى قع
م ماظلودقوم"اإلجـودقي"األذؽول مظؾلقوق ماظيتمدبضع مأدوظقىماظؽؿوبي تورخييممويف

وؼلؿدسيماظؾقٌميفماظؽؿوبيماظروائقيماظعدؼدمعنممحيددمعقالدػوموععـوػو.ظإلغؿوجماظذيم
طرحمإذؽوظقيماظؽؿوبيماظيتمتؿلصلميفمؼويفماظوضًمغػلهممبؾقوغفوم ٌؿعؾؼيااإلعؽوغوتم

تؿشؽلماظـصوصماظؿكقؾقيمبؼوةم مإذمعماىزائريمويفمتورخيهمإديماألبدحقوةماجملؿؿ
معنم موأؼضو ماحملؾي ماظلقوق معن ماظيتمتلؿؾفم ماظروائقي ماظؿؼـقوت ماظؾقٌمحول ضؿن

ماألدبيماظعوٌي.ماظرتاث

م مواظوضوئعطؿو مايدث مطؿوبي ماظيتممعنمتلؿػقد مظؾغي مواظـظرؼي ماظشؽؾقي األدوات
مأخرى.تلؿ مأدبقي مسؾىمحؼول ماظرواؼي ماظؿـوصماظذيمؼػؿح معن مضوتفو ممؿد مأنمو ؼؾدو

"اظـػسماىدؼدم زبؿورحوارماظـصوصمواظؾقٌميفمػذاماجملولمؼطؾعمعومؼلؿقهمرذقدم
مظؾرواؼيماىزائرؼي".

مدؾق مواغطالضو ماألدؽؾيميؽــمممو معن ماظعدؼد مررح مأعوطنمم:ظؿوظيطوم و مػي عو
مخض ماظيت مأواظؿورؼخ مظؾؿقري مجدؼدمعً معن موعراجعؿفو مزؼورتفو مررفمممتً عن
مػوو؟ماظؽؿوبماٌعوصرؼن بليمغفٍمو؟معيمأومايدثغصقىماٌكقولميفمطؿوبيماظواضمعو

عومػيماظوزقػيماظيتمميؽنمو؟ميممتمتشؽقلمتؾكماظوضوئعمواألحداثتؼـقوتمدردؼممؼيلبو
فدؼدماظذيمـوصمطوغوموراءماظّؿػلمميؽنماظؿلؾقممأنمايوارؼيمواظّؿوإدـودػومظؾؿـوص؟م

مسرصؿهماظرواؼيماىزائرؼيميفماظراػنموبليمضدر؟

اظذيمؼؿفهمإديماظيتممتمتؼدميفومخاللمػذاماٌؾؿؼىمسنماظؿلوؤلمماٌداخالتوقىم
بفدفممقلقاظؿكائيمواذؿغوهلومضؿنموـوصمواظؿشؽقلماظرربطماظعالضيمبنيماظؽؿوبيمواظّؿ

متوظقدماٌعـى.
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مم ماظلقوق  مػذا ميف مو م"اغؽلوراتم إدروسليلى تلعى مرواؼي محول معداخؾؿفو يف
م اظصؿً" محلوؼن موم،دوادجيم–ظدظقؾي مدـي مصدرت ماظغربمم7002اظيت بدار

اظذيمؼةرزمطقػقيمإدعوجمذبؿوسيمعنممص إديمهؾقلماظرتطقؾيماظؿورخيقيمظؾـّمػران( )و
م ماظغـقي ماظـصوصممتبوالدؿشفودااألجزاء مومبكؿؾف مبوظؿورؼخ ماٌرتؾطي واإلذورات

االحوظيمـوصميفمػذهماظرواؼيمإديمومموزقػيماظّؿرتومماٌلؿؿدةمعنماظػؽرماظدؼينمواظصويف.
ممبشؽل معو مسؾى ماظؼرآن مواظؽرؼم ماظػرغليممومةوراؿاظسؾى مواألدب ماظصوصقني تعوظقم

ماظعوٌي  ممطؿومواظؿورؼخ ماألدورريم أؼضوهوول  مبعومل اىوغىممؼلخذوم.اظؿعرؼف
ماظـّمظؿوثقؼيا مإبداعميف مسؿؾقي ميف ماٌكقول متدخل مإذؽوظقي موؼطرح ماألوصر مضلطه ص

ماظماظرواؼي. متؿلوءل مجفؿفو م"اظؿـوصمممرون خريةمؾوحـيوعن ماٌودوعي معداخؾؿفو يف
م(دارمدـدبودم–م0991م)دـي وتداخلماًطوبميفمرواؼيم"سـوءماظؼوس"ميؾقىمتـؼور

م"م: ماظشعرؼي ماسبرافماظؾغي مأو ماٌشرتطي ماألعوطن ميفمم ذعرؼي ماٌوجودة ماظصؾي سن
مبنيمعػفوعنيمعؿالصؼنيم:ملقدبق ممتـؼور مواظّؿاظؿداخل ماظـُّؼمـوص.اًطوبي صمؾـى

مواظؿعؾقق.ماالدؿشفودسؾىمأدوسمحدؼٌماظشكصقيماظلوردةماظيتموؿعمبنيمماظؿكقؾي
تؿشؽلمعنمسـوصرمموؿوسيمععورفمعؿـوسي ملؿؿدماٌرجعقيماظـؼوصقيمظؾؿؿؾػظمعنمذبُتو

ماألدالف ماظدؼنمومهقلمسؾىماظؿورؼخمو مـواٌقمحؽؿي مواظعؾم... تةرزمخريةمووظوجقو
أنماظـصمموعنمعـطؾقمهؾقلماًطوب مأغهمسؾىماٌلؿوىماظلقؿقوئيمواظؾـقوي  عريؼن

ـوصمواظؿداخلماًطوبيمعنمأجلمؼؿؼوبلموؼؿػوسلماظّؿمحقٌاظروائيمػوماٌؽونماٌػضلم
م ماٌعـىميفمزل متطرحآجوغىممعنوماىـسماظروائي.متشذربـوء يفممليلى مصدقمخر

مامبعـوانمعداخؾؿفو موتـوص ماظؿشظي مرواؼي"ذعرؼي ميف ظرذقدممىـوزة"ا"مظعـف
ماٌؿعؾؼي"بوجدرة ماألدؽؾي معن مذبؿوسي متؼورعمم  مسن مؼؽشف مروائي مغص بدرادي

غصوصمودبصصوتمعؿعددةمعـلماظؿورؼخمواظػؾلػيمواظػـونماىؿقؾيمواظلقودي...موػيم
مظؾؼورئمزبؿؾفم ماظلرديمظؿـؼل ماظـلقٍ اظـؼوصقيمماظؿلثرياتعؼؿطػوتمتؿعوؼشمداخل

م متـوسو  ماألطـر مواظؾغوؼي ماظدالظي.مؿكزرتووايضورؼي مظصقوشي ماظعـوصر تؽؿنمومػذه
سةرمحدثمؼؿؿـلميفماظؿلعقـقوتماظؽؿوبيميفمتؼدؼممتورؼخماىزائرمخاللممإدرتاتقفقي

مظؾؿمظفمبنضوعيمحوارماظّؿماآلظقوتتلؿحمو .Tibahrine رػؾونمتقؾقرؼنماشؿقول ـوصقي
مظؽلمأذؽولم ماٌؼووعي متلفقل ماظغرضمعـه اظيتمتدسومماالغغالقبنيماظشرقمواظغرب 

مإظقفومأحودؼيماًطوبماإلؼدؼوظوجيماألصوظي.

ميفمغصمعداخؾؿفوم:ممسية بوعنان خرموعنمعـطؾقمزبؿؾف متؿطرقآوضؿنمأصقم
مظـالثقيم مدرادي م: ماألذؽول موودؼد ماظؼدؼم مبنيماإلرث ماٌعوصرة ماىزائرؼي "اظرواؼي

م" مضالل معوتي"م"عضطربذػن ماظؽؿوبيمىؿول متؼـقوت مظؿطور متؿعرض محقٌ  



 تقدوم

7 

معوضوسوتم محضور ماظـصوصمسن مػذه متعؾن مإذ معوتي. مرواؼوتمذيول ميف وتـوسوتفو
ماظداخؾيتؿؽر ماٌـػى م: معـل مبودؿؿرار ممر اظعـفمموماالغؿقورموماهلوؼيمومايىو

ؼؾفلماٌمظفميفمرمسهمظؾواضعماىزائريمإديمادؿكداممآظقوتمخوصيمعـلمإذمم.ؿقفوناظو
مواظّؿ ماألمسوء مورعزؼي مواىـون مـوصماظلكرؼي مسفوئمسةر مخاللمؾطؿوبي متؿؾنيمعن قي

إنمرؤؼيماظعوملماظيتمهوولمأنمؼـؼؾفومتراطىماألغلوقمتؽؿنميفمسؾـقيممذذراتمسدؼدة.
م مويف ماظعومل ماظذيمػذا ماٌعـى ماظػفم.ميؼلؿعصػذؼون مسؾى مايول ممبطؾقعي ليندة أعو
ماىزائرؼيمم علواش -نوال تباني  م"اظرواؼي ماٌعـوغي معداخؾؿفو مخالل معن صنغفو

م خاللمغصوصممواظرواؼي معنمػقصماظعالضوتماظؼوئؿيمبنيماظؿورؼخظمتلعىاىدؼدة"
مايدثموبنيممعرادمجؾل  مؼؿقركمبنيمذاطرة بلؾىمأنم"األدبماىزائريماىدؼد

مصننماظؿلوؤلمؼؿلدسممضصيمايؽي". ماظؿكقؾيععماظواضعيمطقػقيمووورمحولموػؽذا
ماظؿورخيقيميف مذاتماٌرجعقي مم.اظؽؿوبي مو مالبدمؼظؽي ماظشعرؼي  معن معلؿوى مإدي صل

األطـرمحلودقيمبلمضؿنماألدرارممرأماظؿورؼخميفمععوٌهمصقلى المؼؼظإلبداعماألدبيمأ
وطذظكماظؿورؼخمطؿوبيممبدؼـوعقيماٌنتماٌعوجل ضؿنمموػؽذامحيقط م".يفماظذاطرةماظذاتقي

"ايؼقؼي"ميفمسالضيمترابطمضؿنمم"اظزائف"مومومؿػؽريمظوضعم"اظؼصيم"وم"اظقوروبقو"اظ
ذعرؼيمعو ممابؿؽورظعلمعومؼوجهمرػونماظؽؿوبيماألدبقيمؼؽؿنميفماظؼدرةمسؾىممومايؽي.

يميفمغصهم:م"اظرواؼمجنيب رضوان وزؼودةمسؾىمذظك مصننموظقسميفماظؿلدقسمظؾؿوثقق.
ماٌعوصرة: مودؼـوعقؽي" ماىزائرؼي متطوؼري مودؼد مأجل مسؾىممعن ماظضوء ؼلؾط

فذهماظػرتةمصماظعشرؼؿنيماألخريتني.عـعطػوتماٌشفدماألدبيماىزائريماٌعوصرمخاللم
تؿؿقزمبةروزمذبؿوسيمعنماٌمظػنيماىددماظذؼنمؼؼدعونمذفوداتمبوظغيماألػؿقيمحولم

ماظلودقو مواظدؼين-اظؿطور مطؿوبوتفم.مدقودي ميف موإمظؾفزائر مغشوػد حرطقيمماغؾـوقغـو
ن مأدبقيمجدؼدةمعؿلثرةمإديمحدمبعقدمبلـواتماإلرػوبماألصوظيماظذيمسوذهماىزائرؼو

م مواألدبوء ماٌـؼػون مبه مغدد مظؾكطروضد مععرضنيمحقوتفم مذفوسي دقعرفمػذامم.بؽل
م ماٌـػى ماغؿشورااألدب مصضوء ميف مؼؿـوعمموادعو ماىزائري ماألدبي مايؼل مجيعل عو
ؼؼدممػذاممطـوصيماألدوظقى.ؽممأؼضومحبمومفوحبؽممتعددؼيماألصواتمواخؿالصوؼؿودعم

ماٌؿلثرؼنم يفمأشؾىممتؾؿؼيطؿوبوتممورؼخماظراػنمظؾؾالد بوظّؿاىقلماىدؼدمعنماألدبوء
ماظلقوديماظشؿوظي.مفوعضوعقـ ماظـظوم محولمصضحماإلؼدؼوظوجقوتماٌؿطرصيمويفمتعرؼي

رواؼوتمدؾقممبوذي مبوسالممظقه مؼؿعرضمنقىمرضوانمإديمبعضموظؿلطقدمعومؼلعىمإ
مبعوىيمصونيا زولتين فيتوري تؼوممم ظؿوجهوضؿنمػذاما .وؼومسقـيمخضراء صـصول
م ماظؿكقؾقيميفماظػضوء مبوذي موذظكميفمأرواؼيم"طؾىمايضريمواظؽؿوبي مظلؾقم وظقس"

عنمضؾلمم"أوظقس"غطوقممتـلماظػضوءمايضريمسةرماظؿكقلمبوادطيماعؿالكمأدطورةم
اىزائرماظيتمهوصرػوماظعشرؼيممعةرمسنإنمصضوءاتماظؽؿوبيميفمػذهماظرواؼيمتم.اظروائي
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ماظّؿ.مؼلؿعقدماظؽوبؼوةماظداعقي مظظوػرة ـوصمتىمظصويهمصضوءاتماألدطورةموخيضعفو
سؾىمأوجهماظػعلماجملوزيمعنمخاللماٌؿورديماإلبداسقيمميتشؿغلمبطرؼؼيمحذضماظيت

وتؾدوميفمػذاماٌضؿورماظرؤؼيمظؾػضوءاتمضرؼؾيمعنمتؾكماظرؤؼيماظيتمؼؼدعفومطلممظؾؽوتى.
مو مبودوس مودوس مجوؼس متؿؿقمعن ماظيت موبقؿور  موبورخقس ممتـلمطوصؽو مبؽوغفو ز

مماادؿقضور معؿعرجي مألعوطن مؼؽؿىماٌلوظك.وعضطربي موػو ماٌمملممصوظروائي اظؿورؼخ
مظؾفزائر متؿم اٌعوصر محدؼـي مأذؽوال ميؽقه ماظؾغيمؼعطي ميف مسؿقق متلعل لدسمسؾى

اظـصماألدبيماظذيمتـػؿحمبشؽلمصرؼحمسؾىمطلماإلدفوعوتماظيتمضدعؿفومموذوسرؼي
مواظؿؼدم. مبوظؿورؼخ ماٌؾقؽي ماألظػقوت معن ماظعدؼد مسةر ماظعوٌقي ممايضورات ماالووهويف

ماظؽؿوبياظّؿ مداخل معن مؼةرز ماظذي مغػله مم ـوصي بػقصمسؿققمزوناي  ميينهتؼوم
معلؾؼو معوجود مإؼدؼوظوجي مخطوب مجدؼد معن مهػز ماٌودوعيمميفمألذؽول عداخؾؿفو

ماظصورةماظـؿطقيمظؾعربيميفماظـصوصماظروائقيماٌعوصرة".م:ػومععروفم"هػقزمجدؼدمٌو
يم"ظؾعربي"مضدمػقؿـًمبشؽلمؾدػومسؾىمأنممنذجيماظشكصقيماٌؼوظتذػىميفمتلطقموػي

ماظؽوظوغق ممي.وظقوادعميفماظؽؿوبوتماألدبقي مسنم"و ماظؼدميي ماظصورة م"خراآلتؿؽونمػذه
م موسنوسن ماٌلؾم" م"اظغرؼى" متـؼصمم"اظعربي موطؾؿوت مأظػوز معـلعن مضقؿؿه م:عن

مو"اٌ مو"اظؽلول" مبمؿؽهـؽؿشماٌ"اظؼذر" مدوعو"مؾىسظفره مو"اظعـقفمايوئط مو"اظػظ"
م"...عـقطـؿؿيمإديم"جـسماٌرداغيمواٌؿوحش".مخالصيماظؼولمإغهمػ"اظومواظدعوي" 

ظؾشكصقيمواٌـفزمبوادطيماٌمثراتماظؿـوصقيمماٌؿواترترطزمزؼـويمغظرػومسؾىماظؿؿـلمو
ماظـوظـي  ماألظػقي موبداؼي ماظؿلعقـقوت مصرتة ميف ماٌـشور ماألدبي ماظؿكققل مضؿنمميف أي

م"اال ماٌـعوت ماظدرادوتماألدب مضؿن متدخل مزؼـوي معؼوربي مصنن موػؽذا دؿعفوظي" 
م/ىريياظيتممتمغشرػومعنمضؾلمذبؾيم"أمإنمادؿؼصوءػومؼدورمحولماظرواؼوتماٌؼورغي.
ماٌعؿؿدمم ون"قأطلم/ظقؿرياتور يفماظـصوصمميـلماظرشؾيممظـشرمػذهحقٌمطونماٌعقور

ظؾشكصقيمموئيقؿاظلقتـزعماظدراديماٌؼورغيمظؾؿلؿوىمم"غؼلماظواضع"مطؿومػوميفمحؼقؼؿه.
ويمويفمإرورماظػضوءماىزائريماٌلدمإديمإثؾوتموجودمخطوبمضؿينمؼلفمميفمبعٌ

مماظؿلعقـقوتمخالل موميبداأل"اًوف ماظعربي معنمعن معؾوذرة مشري بطرؼؼي
 مصننمبتول بنابدجيأعومصقؿومخيصممطؿومتصورػوماظرواؼيماظؽوظوغقوظقي.ماىزائري" 

اظؽؿوبيماظروائقيمعنمخاللممرؾوسيمايروفموعؽوغؿفوميفػذهماألخريةمتؿوضفمسـدمضقؿيم
مأرادم م"إذا مرواؼي مايروفميف مووزوئفمرؾوسي م"غصوصمعرتاطؾي مبـ معودوعي عداخؾي

ػذاماظشقطون"محملؿدمدؼى مإذامحيؿلمادؿعؿولمرؾوسيمايروفماظروعوغقيمواٌوئؾيميفم
قزمطالمماظلوردمقؿؿظرشؾيماظاظرئقلقيمهلذهماظطرؼؼيميفمتؽؿنماظوزقػيممـصمدالظيمضوؼي.اظ

وشوؼيمذظكمتؼدؼممم يماٌداخؾيماظوزوئفماألخرىطؿومتعوجلمصوحؾمطالمماظشكصقي.سنم
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م ماظشؽؾقي مبوظؽقػقوت ماظؿؽػل مخالل معن مبنيمظاٌعـى ماظدائم ماظؿؼورع ماظـصمسةر ؿؾػظ
مواًطوب. ماظلقؿقوئقي مايؽي ماظـوحقي معن ماألعر معنمموؼؿعؾق مذؽؾني برتاطى
م موتعودمم ؾؿلوؼلظاظـصوصمخيضعون مواظدائؿني. ماٌؿؿقزؼن موتالزعفؿو متؽوعؾفؿو حبؽم

سرائسمحبرم"ميفمرواؼيم"أوظقس"دطورةمايدؼـيمألإديمإسودةماظؽؿوبيمفوزوة عمروش 
تفؿممصوحؾيماٌداخؾيممومأومايضورماظؼويمظًخرميفماألغو. ظقومسقـيمخضراء بغداد"

ماظؼويوظب ماٌوجودةميفمسـوانماظرواؼيمويفغذار"ماإل"أجراسممأيمبـمؽؾؿيمذاتماإلحيوء
مطؾرية.م ـصاظمداخل مبؽـوصي معؿؿقزا مودالظقو مععفؿقو محؼال متشؽل مطؾؿيمإمحقٌ ن

المتؽونمضدمتلخذمععـىماظصوتماظذيمؼـؼلماظؽؾؿوتماٌكودسيماظيتمم"سرائسماظؾقر"
ععوؼـيمعلورماألدطورةمسؾىمػذهمعؿؿدمضراءةمتومغفوؼيمعلدوؼيمممقؿي.ىمعنمورائفومدو

يماإلشراء مواظيتمعموعضؾلمعنمضؾلماًطوبوتماٌؿطرصيماظيتمتلخذمذؽلمظغبطلمزبدو
ـوص مسؾىمضوءمحرطيموػؽذامؼلؿحماظّؿمتػضيمإديمحؿػهميفمغفوؼيماٌلريةماظلردؼي.

معنمخاللماألدطورة موعنم مؼومسقـيمخضراء مظرواؼي ماظرعزؼي مايؿوظي مبؼراءة هوؼل 
اظرواؼيماٌعوصرةموايؽوؼيماألدطورؼي مويفمػذاماٌـطؾقمإزفورمايوارماظذيمؼؼوممبنيم

مبنيمايضوراتماظعوٌقي.مذاتماظوضًمإبرازماظؿؾودالت ميؽنمهلذهمومماٌؿداخؾيمثؼوصقو
ؼوحيمماظذيمعـواناظبػضلمميلؼدوأاظعالضيمأنموعلمعنمرواؼيم"سرائسمحبرمبغداد"م

م.بؾلوريمومإديمذظك

ماىزائرم مبوظرواؼي مؼؿعؾق مصقؿو مػذا ماٌؽؿوبي ماظرواؼيمؼي مأعو ماظػرغلقي  بوظؾغي
إذممأؼضومبوظعدؼدمعنماٌداخالت.ػيمصؼدمحظقًمم اىزائرؼيماٌؽؿوبيمبوظؾغيماظعربقي

واٌؿعؾقممبومأصرزتهمػذهماٌرحؾيماظؿورخيقيمم متـكرطمػذهماإلدفوعوتميفماظلقوقمذاته
ويفمػذاماظصددمأخؿورماألدؿوذممؼـقوتموأدوظقىمدردؼي.عنمغصوصموعنمعوضوسوتموت

م"حممد بشري بوجيرة  مٌداخؾؿه مواإلشراءممتقؿهسـواغو ماظؿورخيي مبنيماٌرجع اظربوط
حقٌمؼلعىمإديماظؽشفمسنمتـوصمم،ضراءةميفممذعؾيماٌوؼدةممحملؿدمعػالحماظلرديم:

ماظـصماظروائي مػذا مخالل معن ماظؿورؼخ معع مأنمم إذام.اظدؼن ماٌداخؾي مصوحى ؼشدد
"ميمتورخيقيموحضورؼيمضدمهوظًميفمغصم"ذعؾيماٌوؼدةضع"تقؿيماظربوط"ماظيتمطوغًموا

م مبوسؿؾورػإدي موبوًقول مبوٌكقل موسالضوت موذوئٍ مذات ميفمؿتقؿي مصعوظني مجفوزؼن و
وػيمم وخبوصيمأثـوءمهرؼرمعدؼـيتموػرانمواىزائرم سؿؾقيماظؿواصلماظؿلوؼؾيمظؾـص

م ماظؿورؼخ مإدي مواٌلؿؼؾل.مظؼراءةسودة مجفؿهمايوضر مم وعن القادر ذروف عبد ؼؼوم
موادقينمعنمخاللمحسين مظعرج مظؿفربي ماظؼراماالدؿفالظي"اًطوبممبؼراءة ءةموأصق

ملسؼؿػويفماظعدؼدمعنمغصوصمػذاماظروائيماظذيمماالدؿفاللوزقػيمؼوربمصقم ـوصقي"اظّؿ
ماظعوٌقي. موداخلماظـؼوصي ماظرتاثقي ماظعربقي ماظـصوصمداخلماظـؼوصي معن أعوممععماظعدؼد

بنيماظرواؼيماىزائرؼيممواالخؿالف مصنغهمؼلعىمإديمإجيودماظؿشوبهماألخضر بن داوح
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ؼعوجلمصوحىموممواظرواؼيماٌغوربقيمعنمخاللماظوضعماىؿوظيمظؾرواؼيماظـلوئقيماٌعوصرة.
وؼمديمػذاماظـوعمعنممدورامبوظغو.وءماظؾغيمبوىلد محقٌمؼؾعىماإلحيماٌداخؾيمسالضي

 وؼةررمذظكميفمطلماظـصوصماٌعوىي.م ىماظغوئىؾؼيميفمصـعماٌعـؿاظلردمإديمإشراءماٌ

م موافية بن مسعودأعو مغصوص ماخؿورت مصنغفو ماظدؼنمماظروائي  مسز اىزائري
م مسؾىجالوجي ماٌـؿظر"مظرتطز ماٌفدي مسن ماظؾقٌ مورحؾي م"حوبي واظيتمم رواؼؿه

م محؼقؼقو ماخؿؾورا مواظؿورتؿضؿن مبنيممتػصالتماٌؿكقل مموم يخيظؾعالضي اظؿؿققزمظعل
م رخيقيموربيمإغلوغقيمحدثًمومتموإنمطوغًماظواضعيماظؿموم.ظقسمذقؽومدفالبقـفؿو
ميفماٌرياثماظؿورخييتداوهل موتـؾقؿفو مو نماٌؿكقلمإغؿوجمصرديموذاتيمالمؼعرتفمنص 

ءمصوحؾهمحيوولمسةرمذيوظقوتماظؽؿوبيماظروائقيمجعلماظؼرامأنمبوجودهموحؼقؼؿهمإال
لحداثهميفمحنيمأنماألدبمبققمبوٌوضيمواظؿورؼخمظصإنمؼشورطوغهماظؿفربيماظؿكقؾقي.م

م مرواؼي ميف ماظذاطرة مإدي ماظعودة مإن مبوٌؿؽن. ماألحداثممشوؼؿفوم"حوبي"عرتؾط جعل
علوراتمعؿعددةمظؿصلميفماألخريمإديمتلخذمموم واظوضوئعمتـطؾقمعنماظؾلوريمإديماظؿعؼقد

معوي ماظـوعن مذبزرة مأي ماحملؽي  مداخل موعةررة معـطؼقي مواحدة مغؼطي ميف ماالظؿؼوء
"عقؽوغقزعوتممـاٌعـوغيمب دعاد محداش.مودبصماظدراديماٌـدرجيميفمعداخؾيم0991

مسالمم ميلني ماىلد ميف مخطوة مرواؼي مواٌرجعي: ماىؿوظي مبني ماظػين اظؿفرؼى
اظوضوفمسؾىمعومؼعرتيماجملؿؿعماىزائريمسوعيمم" مواظيتمحوولمصقفوماٌمظفأمنوذجو

مدؼـق ممموردوت مسن مغوتٍ مسـف معن مخوصي مأدبقيم-يوتؾؿلون مزوػرة مإغفو دقودقي.
عـطؾؼومظؿشؽقلمزبقؾؿفوممصوصسؾىموجهماًاىزائريممادبذتمعنماظراػنماظعربيمو

محقٌم ماظروائقي  ماظؽؿوبي ميف ماظؿفدؼد متؼـقي مسؾى مذظك ميف ماسؿؿدت موضد اظلردؼي.
معنماظطوبعماظلرديمظؾؽؿوبيموعنمصـقيماظؾعىماظلرديمررائؼومعؿعددةميفمبـوءمتادبذ

هموألبعودماظدالظقيمسؾىماٌلؿوىماظرعزيمطؿومحيضرمصقبمسواملمصـقيمؼـؿومععفوماإلحيوءم
مأعو مبؼوة. ماظذاتي مماظؿكققل ماظؾوحـي ماظروائقيممهند دعدونيدرادي م"األذؽول سن

ؿؽؿنميفمغظرػومأػؿقيماظرواؼيماظقومميفمأغفومسوملمظؾػؽر موػيمصم اىزائرؼيماىدؼدة"
تطورتميفماىزائرممبقـًمطقفممماظعؾممواًقول.موضدودقطمبنيماظشعرمواظــر مبني

اٌوّجهميفممياإلؼدؼوظوجاظرواؼيمتدرجيقو مصؿنمعرحؾيماظـشوءميفماظلؿقـوتمإديماظؿعؾريم
ميفم ماألزعي مإدي ماظـؿوغقوت ميف ماظذات مسن مواظؾقٌ مواظؿقه ماالغػؿوح مإدي اظلؾعقـوت

ماألظػقيماظـوظـيمم اظؿلعقـوت متؿؿقزحقٌموأخريا بوظؿفدؼدمواظؿفرؼى.ممزفرتمرواؼي
مصننم مظذظك م)األدطورة(  ماًقول موعن ماظؿورؼخ معن موعودته مإهلوعه مؼلؿؿد ماظروائي إن

ؿؼـقوتهماظلردؼيمبمعؿوعماظؾغويمووإلبمذيوظقيماظـصمالمتؼوسممبطوبؼيمأحداثهمظؾواضعمبل
مصولماظغربقي.مذاتماأل

م
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م معداخؾي ماحمل"نورة عقاق وتلعى متؾك مرواؼي ميف ماظصوصقي ماظؾغي ظؾروائيمؾي
ماظلوئح"ماىزائري معنم ايؾقى ماظروائقي  ماظؽؿوبوت ميف ماظصوصقي ماظؿفربي مابراز إدي

مدرد متؾكماحملمخالل مواظذيمرواؼي مظؾقؾقىماظلوئح مأؾي مظؾرواأراد مؼعطي مٌليمن ؼي
وعمبفومأنمؼؿػوسلمععمزبؿؾفماٌوادمممورديمادؿطصوصقي..موادؿعؿلماظؿـوصمبصػؿهم

سؾىماظؿؾؿقحمدونماظؿصرؼحممرعزماظصويفماظذيمؼؿلدسكماسؿؿدمسؾىماظطذظممايؽوئقي.
مأذاإلو مواٌالحظ ماظعؾورة... معن مبدل مورة من ماداظروائي ماظلوئح مأنمايؾقى ؿطوع

م ماظرتاثماظصويف مؼوزموؼلؿقضر مأن ميف مػه مئاظرواغصوصه مقي موصينمضؿن ضوظىمأدبي
مٌـظوعيمحممد األمني حبري  عداخؾيمؿوجهوت سفقى. ماظـؼوصقي "دالالتماألغلوق

مبعدماظؿلعقـوتمظؾطوػرمورورم"مإديماظّؿعرؼفمبوًطوبم اظوضوئعماظؿكقؾقيميفمرواؼيمعو
اتماظؾعدماألغـروبوظوجيمواظؿكقؾي.مثممضوممبؼراءةماظروائيمايوصلمبوألغلوقماظـؼوصقيمذ

عهماظزطي ماظوظيم"ماظشؿعيماظدػوظقز ماظوظيماظطوػرمؼعودماديمعؼوماظؿوظي:ماٌنتماظروائي
م مؼرصع مضداظطوػر مو ماظؿذظل". ميف مضصقدة مبوظدسوء  ماٌدوغوتمحدثوممؼدؼه ذؽؾًمػذه

ماجملؿؿع موعـفوماٌصطـعموطيغلوقماظـؼوصقيمعـفوماىوػزماظذيمحيدردؼومحوصالمبوأل
 صؼد ،فروزة رافيلميظؾؾوحـمبوظـلؾيمأعواظروائيموصـعؿهماظػـقي.مماغؿوجمزبقؾيعنممومػو
ظؾؿصوحؾوتماظـصقيميفمرواؼيم"حبرماظصؿً"مايرطيماظدالظقيم" بـموعداخؾؿفمًسـوغ
ذؽولمعػوده:مطقفمدوػؿًماظؿؿظفراتمإعنممًغطؾؼامحقٌ"، ؼومسقـيمصوحلميظؾؽوتؾ

ماًطوبم مداخل مواظؿواصؾقي ماظدالظقي مايرطي مخؾق ميف ماىزائرؼي مظؾراوؼي اًورجقي
موالأماديمسـوصر:موصرؼزةمراصقلمعوضوسفمًؿضّلم وظإلجوبيمسؾىمػذاماظلمالماظروائي؟

ذمإئي مػؿقيميفماظلردماظرواأنمظؾعـوانمأمًحقٌمالحظم دالظيماظعـوانمسؾىمذؿغولاال
ماظـص مسن معلؿؼال مدـدا مػـوم.ميـل معـي ماظوزقػيمسـوانميؼـؿمو ماظصؿً" م"حبر
ؼؿؿظفرمم مواظذيدالظيمصورماظغالفميثوغقو:موؾم..االشرائقيمذاتماظطؾقعيماظؿفورؼي

اظؼورئمواٌشوػد موتعؿةرمماظصورةممضـوصيمتلؾىمتغريماظيتمذفورؼيماإلؼؼوغيمعـلماأل
اٌؿؾؼيمذػـهموتلؿػزهمبوظؼراءةمواٌؿوبعي موػذهمادرتاتقفقيمدورماظـشرماظيتمتلفمميفم

ثوظـو:موؾىمادممميمعؿؽررة.ؼخؾقمرواؼيمعـلوجيمخبقوطمصـقيموبؿشؽقؾيمظوغقيموظغو
ثؾوتمػوؼيمإحدماظعـوصرماهلوعيميفمأؼشؽلممودمماظؽوتىصم جـودياإلاظؽوتىمواٌمذرم

نماٌصوحؾوتماظـصقيميفمػذهماظرواؼيمأوسؾقهمميؽــوماظؼولمماٌكؿؾػي.معوضوسوتهوـصماظ
م مذؽؾً ماألأضد ماٌػوتقح موددحد مظػفم مرواؼيقي متدمخطوب موػي ماظصؿً" موس"حبر

م ميف مظؾؿشورطي مسةراظؼوري ماظروائي مايدث مخاللممصـع معن ممتوردفو ماظيت اٌلوءظي
م ماظشعرؼياظذوات موظغؿه ماظـص مداخل مصننم.اٌشؿغؾي ماألخري  مالطاهر رواونية ويف

ميفمطؿوبماأل"مؼؿوضفمسـد ماظؿورخييمواٌرجعي " سرجعريمظؾؽوتىموادقينماألاىدل
محبؽممأنماظؿورؼخرج مسيفمطؿوبوتموادقينماألمعفممربورماظؿورؼخمحؼلمععريف عؾقـومأن
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سؾىمنموادقينمضدمتؾـىمادرتاتقفقيمتؼوممأموؼؾدوم.عدظولموجوديموغلوغيمذإموضع
غهمعؿلثرمبوالغؼطوسوتمأظؿورؼخ معـؾؿومصعلميفم"طؿوبماألعري" محقٌمؼظفرمامقادؿـطو

م.روبومعـذماظؼرنماظلوبعمسشرماٌقالديأظوجقيماظيتمعقزتماًطوبماظدؼينميفمؼوؼداإل
سؾىماظوثوئقماسؿؿودهممأطـرمعنسودةممتـقلموبـوءماظلقوقماظؿورخييمإوضدمحوولموادقينم

مايؼقؼيمم.حداثمواظشكصقوتواأل ماظشعيبماظعفوئيب معوزجو مسؾىماٌكقول م وؼـػؿح
م مبوظؿكققل مواظؿورخيقي مخالل معن ماٌوضي مواطراػوته.أربوورا ماظراػن وضدممرروحوت

جوغىموطلمعومؼرتؾطمبفومدطورةمطرهماألأومبلخرىمأنمؼلؼطمبطرؼؼيمأحوولماظؽوتىم
مهعواجفوتم"عريطؿوبماأل"ومضوعقي محقٌمصورمأدورريمذاتمعرجعقوتمسؼدؼيمأعنم

نمؼؼدممأحوولموادقينميفمػذهماظرواؼيمم.ععماالحؿاللماظػرغليموععماٌـشؼنيمسؾقه..
ديمإ..محقٌمؼدصعمػذاماظؿكققلماظروائيم.عريمداخلمعـظورمحداثيوجيلدمذكصقيماأل
م ماظقؼقـقوت ممياإلؼدؼوظوجقوووز موخيؾق مأوؼزحيفو مادؿشراصقيإرروحوت مغلوغقي

معؿعوؼشي.

وميفمغفوؼيماٌطوف مميؽنماظؼولمأنماالدفوعوتماظيتمؼؿضؿـفومػذاماظؽؿوبمجوءتم
يفموضؿفوماٌـودىمظؿلؾطماظضوءمسؾىممنوذجمعنماٌدوغيماظروائقيماىزائرؼيمومسؾىمبعضم
مػذهم مطوغً مظؼد ماظـوظـي. ماألظػقي مبداؼي مو ماظؿلعقـقوت مراصؼً ماظيت ماألدبقي اظظواػر

برزتميفمايؼلماألدبيماىزائريماظذيمتعوؼشًمصقهماظؾغوتماظيتمماظروائقيماظـصوص
المطذظك موصقمعـطقم"اظصراع"م)اظعربقيموماظػرغلقيمخبوصي(معـذمعدةمروؼؾيمومالمتز

ومعمٌيمظألصرادموماىؿوسوت.مومضدم" مذوػدةمسؾىمعرحؾيمتورخيقيمضودقيمو"اظؿفدئي
ظؿـوصمععماظؿورؼخموماظرتاثموزػًمػذهماظـصوصمأدوظقىمزبؿؾػيميفماظؽؿوبي معـلما

مزفرمجقلمجدؼدمعنم مطؿو ماٌلؿؼؾلمععو. مو مالدؿـطوقماٌوضيمومايوضر ماألدطورة و
صضحماإلؼدؼوظوجقوتماٌؿطرصيماألدبوءمميؾكمرؤؼيمجدؼدةمظؾعوملمومظؾققوةمتؿلدسمسؾىم

ماظلقوديماظشؿوظيسؾىموم ماظؿكققلمتعرؼيماظـظوم ماظؾغيمو  مظؿطرحمبدؼالمسةرمذعرؼي
ماىؿقل.

متػذهمبعضماظدرادوتماظيتمضدم ػؿحماظؾوبمأعوممأحبوثمضودعيمتالعسماٌوضوعمو
ميفمأشوارماظـصماألدبيماىزائري.درسمتواصلماظ
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