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النورةهذءبعدالانانقارهايستطيعانه؟ظنلاالتن،الجزائرشعب-الماضييالعددفيالمننتورتتمة-

هد(يا:رو؟يتهفيمعمريبسطهاانيالتعاونية؟لروحفهذء..الجبارة-هذهروإبتهكقابةاثناء-متأثرا؟إنالكا.نبانعلىتدلالدلائلان

عندلكوآعزيقدمتهاالتيالقماطة..لعروسهمقرانواقارباصدقاءوهـنكانها"القبائل"مئطقةلئارقدمفهو،الاستعماريةبالثقاقة

بعددافداعطفثم...كوعلىوراقداآعزيمن7لعطف...انجابهابببدينالجزازرعربيعتروهو،الجزائرمقجزءاتولفلا،مستقل

مقرانوالدكتغطية،للرجولهالمجسمةالصفاتوهذه..الاثنتينعلىذلكيختفون؟لاخراوذاكاودهذا":عنهمالفرنسميينبعدالقبائلعن

يظهرانرجلعلىعار"لانه،؟رخهموتعند،برنوسهبقلنسوةلوجهه)ص(2(العربعنداوفرنسافيللعملاشهرا

وحتى..قبرهعندالميتروحعلىالتصدقوعادة"..للغيرالمهيشبهونالذينالريفسكان"فيشاهدالمغرب(لىايديروبذ!ب

فيالقثانليةعنمعمرييترجمهاالتي،المولودعلى(لدءلمءانشودةالعربيةالبلدان"ان:82صفحةفييقولوهو(92ص)"القبائر

عناصرانهاعلىالهـانبلناقدمهاالصفاتهذهكل.(.2اص)،المؤلفيقصدهالذيالغنيهذاهلادريولا."غنية(الجزائرفي)

النوافذوفتح،المفتعلةعزلتهمنخرجولو،(القبائلي)شخصيةتزلف،القاحلةاللمامشةمئاطقفياو،الجرداءسعادةبوجبالفييوجد

الاوراسيفيهايشتركالعناصرهذهانلوجد،الدفيقةملاحظاتهامام.سنةكلفي،تربتهامنالكيلومتراتوتغطيالرمالتزحفالتي

والعيديبل،اهراسيوالسولى،واللموشي،سعاديوالبو،و(لقبائليوقبائلشاوية":اقسامثملاثةالىالجزائرسكان(لمؤلفويقسم

والموصلي.والنجدي،والملوي.183صفحةفيبربريةحروفالىيشيروهو،(216ص)"وعرب

يتعرضاندونالحربعنارولفيتحد3لماذا،ايرفاوتشاءلللغةاناسمغلا،معمرييعر!اكمااللغةهذه(عرفالذيوانا

،مقرانمشاعريحللانودون؟نحوهاوشعوره،!اوجزائريدلارهاتخفظزالتلااتجاالبد(ئيةالحرولىتلكالااللهم،حروقااليربرية

المدو(لفرنسيالجيشامجاداجلمنيحاربانو!ما؟كجزائريينومناشالحروفهذهوحتى.الجزائرجنوبفي،الطوروقباووبعضبها

كيفويتناول،قليلةاياما،رواي!نطا-فىيمدلىملماذا؟"ـبلالمشنممر.الاصلعربيةاي،الفينيقيةمنمستمدة

بمذبحةالنازيينتحطيمفيمساهمتهاعلىالجزائروالحلفاءفينساجازتنسيجفيخيوط،(معمريقبا"لل)(نيحسلا،اذافالقارىء

،ب،شاالفرنسيوالاسطولالطيرانسحقالتي،491ع(ايار)يوم81يتبنى(نهبل،العروبة؟سمهاعمبنسيجمتصل،الجزائراسمهعابم

وجزائرية.جزائري.5،..وقريةاربعينالنزعةاحياءحاولواالذين،العربيبالمغربالفرنسعيينالمستعمرينفكرة

التي،الفرنسيةتفكيرهطريقةدوامةوسط،ضائعامعمريكانلقدومماامام،ضمت،محاولانهمانالا،البربريةواللغة،-البربرية

روايته:وجاءت،الجزائريللواقعفهمهدونوحالت،ذهنهعلىطضتخالاو،اوراسلجبالاو،زواوةلجبالالقاطنة(لعربيةالجماهر

.الضياعهذافعكست"المنسيةالهضبة"خالدينابطالالنااصرجتالتيالمنطقةوان.؟لريفلجبالاو،الهوقار

هذاهيوانما،معمرييعنيهاالتيالقبائلهيليست،"عمووش"

منوتمكنهمعمريكفاءةفيلإيجادلاحدافان،؟لفنيةالناحيةمناما.العرو!زوعلى،الجزائرعلىالعزءفى؟لجزء.

لوحاتلنافقدم،الشاعريةروحهفيهبث،جميلفاسلوبه.فنهطيلة2!زيتاءلىوعمل،الاستعمادخلقهانزعهالبربريةالنزعةان

فيينجحوهو.015-135-134-121:صف!اتمثلخالدةاجهزتهكليسخرهـنحاول.الاقعىوالمغرب،الجزاوفيقرنوربعقرن

يرفقوهو.بربرةلجبال،الرهية،الجميلةآلجبديةالطيعةرلسماسمهشيءلخلق،واذاعةومستشرقين،وصحافة،مدارسمن

منالثلجيةللعاصفةمقاومتهوصعفمقراىقوىهبوطمتابعةفيلت!ريسالمدارسفيحصعاخصص،البربراسمهوكيار،ابىربريةاللئة

في،ضميرءتانجببعنالمعبر،لاويمهسوىيبقلمويهف،الداخلحروفالا!نا-هاوج!ونحد!ا.بها؟لمجلاتوالسس،القبائليةاللغة

كليطرلىكاتبناا!.الوجودييند!التجلىلحظةيشبهمحمومهدياناللغةتعليمفييحارب(لذيائوقتفي،اللاتيميةالحرولىاعارها

يتصنع.اويتكلفاندونالحسانسةالعو؟لمهذهصفتفريقالى،ذلكوراءمنيهدفوهو.ضراوةبكلالعربية

والامهاتالاباءيودع47صفحةففي:العبارةبايحاءاتغنيةوالروايةالعربيالجزائرشعبانالا.؟لتهامهمعليهيسهلحتى،الجزائريين

القريةمقبرةالىو،برصلونهم،والنواحبالعويل،الجئديةالىابناءهمويخنقوو،ووحدته،عروقيضدتحماكم؟امرةلمكلبالمرصاديقفكان

ومناشدافدابيندارالتيالحوارلازمالذيوا!*ظور...يعودونثم0انفسهمرو(وةجبالعربكان،الواقفينهرلاءمقدمةوفي،مهممافي

امام-الحبيبانيجر؟اندونالغائببضميريبدأفهو،آعزيبيتفيالفرنسييناساتذتهتاثيرتحتيكع،الكبيرالفئانهذا...فمعمري

الحوارنهايةفيتطغىثم،المخاطبضميراستعمالعلى-التقاليدلعروبةويتنكر،"البربريالشعباكذوبة"فيصرق،يشعراندون
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ألشيوخمنقديمجيلضد،المنمردينالمثفالينجيل:جديدجيل،أئغأنبضميرويختفي،فتحطمها،والعرفالتقاليد!لىئثنا!رهمأ

،الناسالرك،طويلزمنفنعد)).لاقدارهمالمستسلمين،القنوعين.المخاطبضميرمحلهليحل

اللطلقة(،لهاتاليةجاءت،سنواتخهـلالى،ايزيخرعلىاالتيالكوارثانقيمزجرائعااسلوبايتبعفالمؤلف.متماسكفهوالمروائيالبناء؟ما

تم!بقالتيالحصاةبمثابةكانت،بهااستهانوااقىالرصأصةهذهوانفمن:واحدةروايةفي،الخارجمنوالرواية،الداخليالمونولوجبين

17(")صالحصاةهذهيتبعماايقافتستطيعلنقوةفأيةجنليا،(نهياراذلكبعدثم،الاحداثالبطللنايروند183صفحةالى.الروايةاول

-.نيزي)فيالمملمينبمعهدثم،الابتدانيةبالمدرسةأرزفيالتحقكانتحقيقةنكتشف183صفحةوفي..نفسهالكا.نبلنا-سويها

الحدين!الحضارةافكارواعتنق،انفلسفةفياسظذهباراءونائر(وزوتنتهيقم...نفسهالبطلمذكراتمننقرآكنافقد،لدينامجهولة

سحيقة،هوة،وعاداتهاو؟فكارهاقريتهتقاليدوبين،بينهاوجدالنى(ي،مطلقتهرسالهاثرعلى،مقرانضميراشتيقاظعند،فجأةالمذكر؟ت

بينالطلاقوهذا،التطورطر-قفيتقفعوائقواعتبرهاعليهافثارالكنابةعنيكفالبطلفنرى..الوجوديونيقولكماالتجليبدايةعند

البحتأيحاولولا،موففهفييتطرفجعله،قريتهووافع،ثقافتهفيمالمتجاوزةوالاحساساتبالمشاعرمشحونةحاله!ييصبحلاله،فجاة

كانوانما،ابىليةالتقاليدولهذه،الجهللهذاا!جنويةالاسبابعنالمعنرةوالحروفالكلماتتجعلاتيالمشاعرهذء،ووجودهلذاته

منالمشكلةاجتثاثعلىيعملثائرايكنءلم.فقظتحطيمهافييفكريلتيثم،صمتفيلنهايتهالبطلوينصرف.حيرىعاجرةتقف،عنها

اليميالامتمرداكانوانما،بجواننهاوالاحاطةدراستهابعد،جذورهاالمرحوماصدقاءحالمةثم..النهايةهذهلناليكملالراويذلكبمد

أرزفي،بهنعتوصفاحسنولعل.البناءفيالتفك!دون،الهدم.بمد.وأفاربه

الثوركمالحزبيبالشابيتعر!عندمالهسليماناخيهوعفهولكن.معمريشخصياتمواقففيالافتعالبعضللقراءييدووقد

..الساحةفياللهوجودينكروهو،أرزقيفيسليمانفكر)):لوناسهذهيفسرلاالشخصياتلهذهالنفسانيةالحالاتيتفهمالذيالقاريء

شيءلبناءالاعتباربعيئينظرهلندري،ولاالهدمفيكثرايفكركان.معقدةمريضةنفسياتالىيعزوهاانما،بالافتعالالمواقف

(113ص)"؟الانقاضفوقانحوبرفيطبعت،لمعمريهـلثانجبةالروايةفهيةالعادل)1(سباتاما

التاريخ،فيمكانايحتللانتؤهلهرسالهتأديةالىارزفيويطمحثورةاندلاععلىاشهربضعةمروربعداعدتقدتكونوهكذا،91م5

هذهالىالاهتداءفيحائر-جيلهمنالمثقفينمنكعيرشأن-انهالا،المثقفينشبابنامنكثرالىالثقةالثورةأعادتلقد.(591نوفمبراول

اغزير،فيالاختناقىمللتلقد...أتفهم":يقولفهو،المرسالة،شعبهمارادةويجهلون،الجزائروافععنعزلةفييعيثسونبهانواالذين

اليوموسياتي...يومبمديرومافزداد،خافةنارفي،لموتمللتكلانشكولا.نوعهامندريدةثورةعنستتمخضالتيوالتيار؟ت

قداكوناندون،شيءبكللامبالاةوسط،المسرحفيهاغاثرالذيفيتغييرهـجذريا،الثانيةروايتهفيسيجدمعمربم!روايتييقرامن

(116عى)."يذكردورايلعبت،والشعب،والثورةالوطنيةحولمفاهيمهوفي،للحياةالكاتبنظرة

فاستنارة،المستعمرةالبلدانفياثفينامشكلةهيأرزفيمشكلةان.والحرب

الشعبيهالجماهرعقليةفيتطوريصاحبهالم،المثقفينهؤلاءعقولعليهتدورالذيالزمنيالمحورهيالثانيةالعالميةالعربكانتوكما

للبلدانبالنسمبةالحالىهوكما،الاقلعلىمعهايتق(ربأويتناسبسبات))فيالحالهوفكذلك،"المنسيةالهضبة"فيلروايةاحداث

الاميضانتنسارعننتح،.نحجرجمود؟لجماهرعندقابلهاوانما،المنقدمةازاء،الكاتبا.نخذ"طاللذينالموففينبينيأتيوالفرق."(لعادل

بواسطةجاء.نهاالتي،الحديثةالحضارةامامالجماهرهذهوانكماشلاسلبيموقف،الاولىالروايةفيرأليضا،كما،فموقفه:الحربهذه

المظثرارزفيجعلالمذيهوؤهذا...وتحتقر!متيههمستمهرينفقد،الثانيةإتالروافيموقفهأما،الجزائريةالنظروجهةعنيعبر

ويرميها،فريتهسالحياةعلىيثور،المتحررالفرنسياستاذهبآراء.الجزائرينظروجهةعنبممقعبر

:لالسنناذءرسالةفيفيقول،البطيءوالموت،المملةوالرتابةبالجفافبقريةتعيشالتي،الفلاحيناسرمناسرةحياة،الروايةلناتروي

...بطريقةالخطنفسنخطتكلفيوقتهميقضوناناسوسطانني"وبين،الروايةبطلبينتدودبمحاورةوقيا،زواوةبجنال(ايزغر)

هذايسمونانهم،حقولهمث!ان-بتواصل-تفعلكما،وتافهةمعادةحولتدورالمحاورةوهذه.الاساسيةالشعخصياتمنيرعترالذبم(بيه

(012ص)"ذلكفياجاريهموانا،حياةبابنه-مرةلاول-يصطدم،المؤمنالترينالامينفالاب،اللهوجود

لدخلها،يحاربهولماذ(يدركوهو،بحماسالحربارزفيويدخلتاثبربسببءلمحدااصبحالذي،الفرنسيةالمدرسةفيالتلميذ

يحوماندون،الثقاده-الانسانيةالمثلامام،المبهورالشاببعقليةاكنسبهاالتيبطريقتهاللهوجودالابنويناقش.مفاهيمهعلىالمدرسة

بالحربعلاقتهيكتشففهو.الحرببهذهكجزائري*قت4حولفكره:الفلسفيةالنظرياتغذتهاوبعقلية،المدرسةفيالنقاشأسلوبمن

بان،اومنجعلتنيلقد":لاستاذهفيقول،الحرباولفيكانسان،البسيطةبآرانهالابعليهويرد.عليهااطلعاتي،والماديةالطبيعية

انطلقتالتي،السيئةالقوىهدمتستهدفلانها،مقدسةالحربهذهعن(لابيعجزوعئدما.الايمانلهذاالمستسلم،المؤمنانالانشآراء

تقيموراحت،الروحعلىللمادةالاوليةاعطاءالىوا.نجهت،فمقمهامنجادةالىوالرجوع،وألالحادالضلالطريقعنبالعدول،ابنهاقناع

كالعئصرير-4،،واهببةضحقكأاو،تافهةمحدودةلا،مائعةافكلمرمنالابن"هذاقتلعلىويصمم،بئدقيتهالىيلجا،والايمانالصواب

،الاقكارهذهمنتقيمراحت،الحيويم!المجالوارادة،القوةواراثة.يصيبهفلاالمرصاصعليهالابويطلق،أرزفيويهرب،"الكافر

(121ص)"...صناما1سيقودهالمعركة،الاولىالشرادةالكاتبيمتبرهاالرصاصةومذه

الفرنسي،الجمبشبدخوله،ارزفيحياةمنالمانية؟لمرحلةوتبدأ

وا،الكتبفيقرأهاالتي؟لافكاهيؤمن،السابقةحياتهطيلةكان!"أ"+*05ا4دولل5"أ.ول8،*ة!أولأم)1(
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دسنجيوشايسخرونلانهمشيءممليستطيعونفهم،اراكشيينا.بهاإومنونالفرنسيمينكل؟نويتصور،اسن!اذهلسانعلىثردسمعها

(133ص)"النتيافيالم*ا،اةأنوركأث-ف،الفرنسيالجيشفبمالمرةبالحقيقةيرصطدمانهالا

بساطته.منيضحكثمعرضاارزفييسوقه،الذبم!القولهذاانزهوولهوتتجلمى.الفرنسي،زميله،الجزائريالجنديبينم!دومة

استمرتاتيفالجزائر.المدىبعيدةدلالةتحمل،لهابيهوذصائح،لاور-:،ذهطويايئرسالةفيويهايرالتيالمطعمحادثةفيعاريةالحفيقة

التشويهامامشخصيتهاعاىيحمافظلم،الفرنسيتلالالاحرحمةلحتذلكب!دونهمه،وصلهمناولوكان،المطعمالىيومداتاتجهلقد

يربونهؤلاءكانلقد.والجدوالابالامسوى،الفرنسيالثقافيير!سؤ!!"روف!،المسوشلىالالرنسيالضابظلمكن،الاوروبيونزملا؟ه

ويئشئولهم،اللهاعداءلانهم،المستعمرينكرهعاىوأحفادهم،ابناءهموءورؤفى،!4رت!ةاقلكاننه1رغ.،\،الاوروبينقبلطعاماله

علممن"ستوحات!نقافةلانها،ثقاقتهمفيكلي!االاندماجرومءلمى،المح،باةوهـذس.((...اولاالاوروبيون...؟لنظامانه":لهيقول

عئدماامهاتنامنسمعناهاولكنرآاني"رومي"وكلمة.00الشيطان-صبم!هح!-من!كبوانما،فحسبالفرنسيالجيشفيتقليداليست

حتىتأثرهالازمنا،باثافيعميقاايجابيادورالعبت،صغاراكنايليء،ع(ىتنصقانونيةءادةانجي!دايمرف(ارزقي)انه":المقانون

عليهكانلمامغايراشكلاالمراحلبعضفياتخذوان،وعينامراحلفيانالجزاحركبالضابطعلىيجبيبنعسكرررتبتينتساويحالةفي

بساطتنا.أيامفيالجنديي!تقاضاهالذيوالمرتب.(128ص)"الفرنسيالضابطيطيع

الفرنسية،بالثقافةيؤمنكان،ارزقيحياةفيالمرحلالثانتةتأتيثم-.الاوروبريزميدهرورتبثلت،الجزالريالفابطاو

مولرر،بمؤلفاتمليئةبحقيبة-برالجيشوجودهاثناءحتى-ويحتفظؤ-يفيأرفي4.نعلممامع،المتناقضةالحوادثهذهكلوتتراكم

.وعئدماالثقافةاعلاممنوغرهم،ومونتيسكو،وهومروس،وشكسبر،والثخءمبكأالفىنسي!ةوافعقافة،الفرنسمبىالقانونعنالفرنسيةالمدرسة

انعدام:وهما،عليهخافيتينكانتا،حقيقتيناكتشفالجيتنىدخل.ياعالمتحادثةفيك!جرثم،بالغيظكلهكيانهلتشحن،الفرنسببة

الجيثر،فيعرفهمالذينالفرنسيينحياةمنالثقافيةالقيمهذه،الاوروييي-الضباطزملائهمع،الليابىاحدىفييستمعارزقيكان

شاذاغريبانفسهيرىكان.انسانيةق!ةكلمعالحربوتناقضفىمنبراءوالقد":يليمافرنم!بةمحطةمنفييعوهوالمذيعالى.

،المجهولمصر!ممنالخوفدفعهمالذينوالضباطالجنودهؤلاءبينالكللكن،ا!لهةكلو،!!ون،اللغاتكليتحدثون،الكوكبانحاء

منيهربونفهم،بوهيميينالىينقلبواانالى،رهيبةحربوسطمنؤرنسيون.انسانيةوطنلاكر،حباهظم،الحببنفسمشبع

التيالاهوالينسواحتى،و؟لمس!ات،العرلىرةالى،الواعيةحالمتهمالغربي!المحريقياومن،تونسومن،الجزائرومن،مراكسومن،فرنسا

...ينتظرهمالذيالغامضصووالم،يعش!ونهاليكوفيا.(المارتينيئ)مناو،الصينيةالهندومن،مدسفشقرومن

يعبر.و"...احراركلهم،متساوونكلهم،سودااو،صفرا،بيضا

،الهـترلمتااحتقارهعنيعبر،الكلأمهذامنسخريتهعناصزقي

..منويستفيق.متواصلهستيريضحكفيفيستغرقتعب!اروع

!ثل!دهرمشورهسمئىوتنتهي.ضدهيعلوالمفرنسيينالضباطزملالهصياحليجد،قهقته

.هناكروماعشرخمسةيرقضيحيثهـلزنزانةالىالحادثةهذهبه

!لأليئزارثوهوين،!هفيله!ت،ممانلةاضىصادنةالىالحادثةهذهوكجره

(51.المبكرةطفولتيمنذ،عنديالفهمسوء-يقولكما-بد(فلقد"

محصبةلغتلزينة"-وزو(تيزي)مدينةمدرسةالىقريةمن-مرةلاول-انتقلفعندما

وهجم،الاهانةبرنجحملفلم،الاولىالايلةفيزملا؟هاهانه،الداخليه

حعسئ،عليهانقضواالجميعلكن،خناقهمنوشده،كيبراحمرطفلعلى

.لق.02قبارنزارقصائدالحميع!بنو!حمثت":وفربالمكممايوسعوشهراحوا"لم،(رضاورموه

ت!-وق!عنجشض،زمتنبحالمزمومةالشفاهكانت..صديقةنظرةعن

.لق03.اءآشميلىآسشاهـرتهمنظراخروكان،يديقيدوالقد.اليومهذاقبلمسممعي

غرفةفيالايصحولم"...كبيرأحمرلطفل،سسمرنعلكعب

ل.ق03.نهمدطفولة.ادتمريض

.لق1..!أمباأرزقيعلىمرتالتيالمحوادثهذهمنكعرعلىتحتويرالروايرةان

زملائهمنالجزائريالطفليعانيهما،توضحكلهاوهي،حياتهفي

.لق.25ليآستدءاالمجوائريالمضابيحانيهوما،الدراسةفيالمتعصبينالفرنسيين

الجزانريالمثقف-مهموهذا-لناتوضحثم.فرنسيةبجماعةيعتك

*ولدنولريرصطدمعندما،الكتبمناستمدهاالتي،الفرنسيةآلثقافةيقيماورمن

لهذهمتنكرونالفرنسيينمنهاماءرراانوكشف،المرةبالحقيقة

123؟ص.بسيروىالوسطىالقرونسادةمعاملة،فرف!ينجرهومنكليعاملون،القيم

..لعبيف!م

3-السثرةعلميشبهالكفارعلمان":العجوزقريتهمفيقولدبتذكر
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الاميسليماناخيهسلوكانوجدنا،سلوممهفيتمعناوكلما،ارادته.مثاليجميلعالممفينفسهويعزل،كتبهعلىفينطويارزفيويقاوم

مئه.الوطئيللاحساستفهماواعمق،فعاليةاثر،"لبسيطكلمنبهتحوطالتيوالتفاهات،تحاعرهالتيالتنافضاتانالا

المحطيةفيلناويكشف،الجزائرالىفرنسامضالرةارزفيويقرراللي!الي،احدىفيلتنفجر،تتجمعثميومكلفيتتراكمكانت،جانب

*يحدوهلاالمسعورمننوعايحملفهو،عناخافيةكانتحقيقةعنمعارزفيسكرانفبعد...لبطلنادراميموقفاروعشاهدتالتي

مزرعةفيمرةلاولبهاالتقىاتإي،الفرنسيةالفتاةتلك"لالفرايد)ا(الكتبإحقيبة"احضارمئهوطلب،(ياوره)علىصاحالضباطرفاقه

الحربوبمد،(لالماقجنودمنوطهرها،فرفتهراسعلىصاحنهاورفيقاتهيزملائههتافاتالناركوسطفيها؟ضرمثمالكتبأرزفيوكسى

نضوغامضامسلكايس!لكالطرفينمنكلالكن.باريزفيبهايلتقي،بعدانتهىقديومهوها..سادتي،سيداتن،والان":يقولوهو

،اننىلالفرايدأرزفيانتظارولصة،مرسيليالطارمحطةوفي.الاخرالموحيالحوادبهذاالموقفهذاالمؤلفويخفح"....بد(آخرويوم

لونالهايحملانهمئهانفهمتصرفاتارزفييرتصرف،بالحضوروعدته:(،المحلومعلمة"ادزفيبينالرائع

فيغموضهالذاتيةتجادبهفيغامضارزفيان...الشعورمنأتفعلونماذالكن...سادةيا"س

*جتماعية.بخاربه.ارذقياجابها.الافكارعلىابولس

فبسل!هليهكانتممااسواالحالةفيجد،الجزائرارزفيويعل؟ماذا-

رفاهية:الجزائر.نعشهاالتياتناقفاتالراوىلناويحلل،الحربملىالافكادابوللكافولى10.الصاجصانعةياصماءانتوهل-

ويسلسك":الجزائريشبينوشقاءوبؤس،الاودوبييئفيوسعادة(يبولبال)ممتىتفهمررلاانكاظن...

فارغةللاسمتواكياس.لاروقة1تحتالايسؤالرصيف(ارزفي)،كمراتبالغلا..الافكار،لكنالطبيبقال-نعم،بال-

كهان."رغةللا!فتواليأس،(لخرفىمنعرربجوارنائمين،ممددة"...عنهاللبحثمكانهناقليس

بطنه،فيرصاصةتلقىمنهيئةفي،الاخرعلىمكوداواحدكل،اللامياليارزفيليظهر،المثضارزقيعلىالستاريرسدلوهك!ا

الاودربيوناما.(4.2عى!"...النافرةاخاءهييدانويحاولبعديتنيثم،الحربوشات،الاستعماريالحضورضحية،الضائع

فيهايستعرضاقيالساعةانها:)ءورفاهيةسعادةمييرعيثونورهمانتعإهارفيالفعالالجزائريوورتوضحباحإداثبالحربوجودهذلك

الساحبون،،طبقاتثلاثمننعلذاتاحذيةعلىاصإاعرإونا،الشبانالشعبحاولعلىوانطباعاته.المهورة(كاسيئإو)معركةفيالحلفاء

اللجةوهذ.،اعيعهموفراغ،الفاخرةبدلهـم،مزدحمرصيفعلى،الحربفيالجنديولامبالاة،الطبقيةالفروقتمزقهالذي،الايطاني

يشاهدهملمنويبدو.الممقوتةالجلافةذات(الفرنسية)الجزائرية).قيمةكلمنوسخريته

حملهمعيتناسبافهتانيتملكهلمالذبم!البلاطلهذايعجبونوكأنهميخطىءانهالا،انتهتقدمشحهاىأررفيفيظنالحربتشهيثم

انهينتعراتناقفاتهذءامام،!رزفي.(502ص!"..!هم.بداتو(نما،الحرببانتهاءتنتهلمالجزائرىفمشاكل.-التقدير

منلا،اخرىفارةالى!ارةمناو،اخر!المالى!الممنا!راليهمتنسبالفرنسيينالضباطزملا،ءويشاهد،باريزفيويقيم

فيانهالزفيوتصود!):واحدةمدينةوسط،آخرشارعالىثارعالوقتفي،الحربفيمجهوداتمنبذلوهماعلىويقافأونالوظائف

في،بفيينامساءنامالذىالمسافربشعورشبيهشعورو!ال!:حلمالظروهـالىوتدفعه.البطالةالىالجزافىيونالشمبانفيهيرجعالذي

.اسطنبولفينفسهليجد،مباحاعوروقنح،السريعالشرققطاربينالارتماءوالى،الحياةقساوةعلىليتغلب،التمويناوراقتزييف

في!هناكان،الاخرفالعالمذلكومع،استيقاظينبينالعارمفعبرسظلاقبال،بالفراغبطلناويد!...لينسىالغوانياحضان

مفتوحاكانالليالمنرفىمذا.الطرلىلمفرلىالطرهـالاخرفي،بعيدوالاص،الجيشفيكانارمذخبا،استادهعنرثهالذيالقراءة

)صء.2("...ستارايكوناصبح،سنةمائةمناح!رقيالرياحلكلولا،ص!هبهايبنيوظيفةلا،تلاشالحرببمداحوالهتعسينفي

ويبر،(ايريمر)قريةالىويرلم!ب،العاصمةارزفيوينزلريبدا،لهقرارلارجىفيضائعفهو،ويكسببواسطنهايكدحرفة

للاغبالنس!بة،؟لاولىالمرجةمنبرس":جداييئةء!فياسرته،الاتأوزفيعنهيبعثالذلىان"،لحيالهمعنىتمنحوسيلةفيقفكر

،وللاب،(الجشىفيوره/1!ولزور!،ولموحند،وير،ا!صروامل.*صشاذكلاممحلي!حلانيمكنشيء،الحياةاجلمنغقيدةهو

يمزدالذين،قريتهفيوافاس."...توديررواما..1.و!رع!...الحزبفيالطريقةيجدات

الوقتيقتلون(الدومينو)الىيلجاون،والبؤس،الفراغحياتهمانالا:الوحيدةالثوريةالمنظمةس(،الشعببحزب"ويتصل

نعيشالعربقبل،كنا":سليمانلهقالكما،بواسطتهالثقيلجلته،الرمننفسيتهفيتركتهوما،حياتهتغللت(لتيالهزات

،لثرك(الدومينو)صوتوكان..طبعاكذلككنتوانا..بآمالاللامبالاةمنوبشء،المعتادببرودءالجديدةالتجربةهذهيستقبل

كالخبزكأن،اخييالنابالنسبة(المومينو)لكن.منهتسخروكنتتفرضوقتفي،المالمنمبلغاالمسابقاتاحدىفي،يمسب،والسلبية

ماذا؟"ما(فيامل...املبدونحياة.بدونهالعيشنستطعلم.والماءبالشغعىيتصلوعنمما،الحزبجريمهعلىغرامةالسلطاتفيه

،212ص)إ،العزبلاموالوتبذءسه،اخلامهكدميكتشف،منزلهفيالمسنول

صارتصيىتهملاناسوأهوماالىقريتهفيالناسحالةوتطورتويغا!ر،الامراخرفيتنتصرارادتهلكن.الميلخيمافعألانفسهفتحدثه

ع!نالنات!(لقريةفيالوضعوينتهي.الخيبةالحرببعدتسممها،المطبخمنمنطاقةالبطيخورائحة،المبلغيرفدمانبعدالمسؤولبيت

أرزقيشقيق-موحندباغتيال،الجزانرفيالاستعماريالحضور.*حثا.ف!اهرالجيبخاويوهو

علىالقنضويلقى.الفرنسيةالاداصةعميللتود-س-المحتضرالمسلوليتمر!-الرائعةالتضحيةهذ.يضحيوهوحتى-الزفيانلا

للسملطن،بلحظاتموتهقبلكوديربهموثيمالذ!ن،القريةشببكلتصسلفو!ومئناعرعقدتمزفهالذي،اللامباليالشغصتصرف!
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منمجردا،للنهشتستعملاسناندون،بكرغابةفياطلقتاننيبهرتنم،النهرشاطىءالىأنشرطةمنأرزفيي!ربثم.الفرنسية

والشك،البراءةمنانقاضتحتومردوما،بدكاءمثقلا،السلاحفي،وشمالايميناوافكارهالىاءهفيبعثر،ناحيةكلمنالهواجى

الاضح!.."بخروفاو،المستيقظةبالضحيةشبيهشء.والوصعاوستلقيهاثرمقرانعلىمرتاقىباللحظةالشبيهة(لتجليمنلحظة

(361ص).(المنسيةالمهضبة)فيالثانيةتامعزورتلرساله

انءعلييجب،مبهورااكونانعناكفان،تنيءكلقنل،جب.نتيئا:كاموابطالبعضنظرفيالعالميشبه،ارزقينظرفيالعالمان

اهلمولا.وأدور،أمور":منهاخرجلالمحوامةفيضطن!اشطنانهوأولواريءالسخافاتفيتدقالذيالعالمهذا،لتافهالعالمهذاان"

"...الابدوالى.الكمبانبين،بعدتهتقداكنلماذا.ذاشابررهذعفيارزفيويشك.(222عى)"عقولنافيهوتص!هـم،قلوبنا

سحقتهمالذ-نالمثقفينهؤلاءتجربةهي،ارزفيفتجربة.(!13عى)!غرئالانتحارعلىنفسهتراودهعندماالروحوجودفي،اللحظة

وحرمننهم،سحيقةموةمجتمعهموبينبينهموخلقت،الفرنسيةالثقافةأروحتوجدوهلأاللحظةهذهفيموحندروحتوجداين":النهر

.،فدميهمثقفكلعليهايضعانيجباني،الاجتماغيةالارضيةمنهداولذا":ويتساءل.(212ص)"؟"كلنانحنروحانملكوهل

الذيهوومذا..ايجابيةولتمررء،فعاليةلثوريتهتكوناناراداذاوتصل.(233ص)"والحقدالحياةوتفاهة،والبؤس،الظام

فهو،ثوريئ"وسلبية،مواففهوميوعة،ار!فيفيةلئا!فسربكلاميهذبمايصررعندما،أرزفيلدىقمتهاالشعوريةاللحطةهذه

التىوالتئافضات،شعبهفيهيعيشيالذيالشاذالوضعيكتشف...لهمعسلا

ادضع،هذااوجدتاتيالاسبابعلىيدهويضع،هـءتمزقابخأوفي.السجنيردعثم،وتوقفه،بأرزفيالشرطةوتلحق

ثقافية،بقيمالواعيةتجربتهاولفيآمن.(لضئافضاتهذهفيوتسببتيكوراى،فيهالهتتمىاقى،موررمداممديقتهرسالهتصله

القيمبهدءكفرثم،الوطنيةبشخصيتهبلامبالاتههداايمانهوارتبط؟لحقتاتيإلحربافتهتانبعد،أهلهمعسعيدااللحطةهدهفي

لحظة،كلفييرخونونها،ايامالقنوهالذيناساتذتهاناكثفعندمامنوصلتاتي،الرلائلهذهفيالمؤلفويعبر.بالجميعماسي

امامه،واتضحبل،الوطنيةشخصيتهواكتشف،لامبالاتهءنقتخلىحياةعن-اللاذعةالسخريةمنقالبفي-بالسجنلاررفيمرنسا

يدعلىالايكونلا،ومجتممه،شعبهخلاصان،با!يزفيئدىاـء(ناتهاءبعد،لهبهامسلمامسألىالسعادةاصبحت؟لذي،الفرنسي

،الحزببهذاعلاقتهفيحتى،انهالا.(الثعبكحزب)ثوريةنطة...المصائبأمرالجزافىييعانيزاللاالذيالوقتفي،الحرب

وضعيدهالذكي،-ظرزفي.ظءلعاكانلانه،للبياكان،بهآمنالذ!يلانالقاشن،مص!هعنمداميهيطمئنهانبعد،للمحاكمةارزقىويقمم

،وجودهيكتشفلم،الوطئيةشخصيته2وعلى،شعبهمشاكلسببعلىيوضحالقاضيمعطويلحوارفياررفيويرخل.جر/مةبايةيدنهلم

اللحظةهذهفيارزليويرتفع،جزائريكليعيشهاالتيالفظاعةفيه

عنيدافعفهو.وطنيتهديالعميق،الجزائريالوطنيمستوىالى

ئئسسصمونهاية":القاضييسألهفعندما.جزانريكلعنيدافعوكأنهنفسه

بالنسمبةتعلنلملكنمم.إ):بقولهارزقييجيبه"؟تعلنالمالمحرب

دئدارسرانمنلقد":نفسهوبينبينهالجوابهذاعلىيعقبثم."انا...ني

والقنبلة،للسوبديبئبالنسبة:للجميعبالنسبةالحربزهايةاعلنت

لكن،..وهوريشيما،الهنديةوالامبراطورية،و(لروهر،الذرية

الملائكةنازكالموجةورأرةينبغي":ا!ظضيلهيقولوعندما"..انايىبالنسبةتعلنلم

ذ،لنطوفدوىوجدتها.".صا.تكونيهفجامعاتنافيطموكقديكوفياوبماذا0..نجط...

العبارةهذهنفسهفييرددوهو،ا،دنيهفياصبعيهوضعالىي!سارع

طوقان!وىالايامحو!يعليحكم،9191سنةابريلاولفيالحياةعرفتانمنذ":الرائعة

(ع.2ص)إ."إالاخرينحريةسوىاعرفالاورمبقا

ألجيوسط!ءىالحالمالنعمنالورودة،القفصداخلمويكوناناقتضتالتيهيوحم!اوالصدفة

معلوف!فيقهـر!نع!ناكممايةتعتالاستدماريمثلا!،.العداقىول!ست،خارجهوالقاضي

الخطذلك،واءهوكم/بىىلا(القاضي)انه":والتشريعرلقانون

اغيسنىسايمانعرببيةسائد(253ص)"وا!ررالغلةبينيفصل(دذي

نفسه:وبيغبينهيردد.بقولومحاكمته،المرواقيأرزقيويختم

الصبورعبدصلاحبلاديفيألناس،شءكلبعدالطبيعيفمن:القاضيسيادةيا،تنامانتستطيع"

(نار،مسيماداا،ن0.العدالةسبأت،العادلسباتيعقبان

حجازيالمعطيعبداحمدقلببلامدتةسنصسبدمنيممماذ(بل.-.يومأو...يدةسبات(والاخرين)

الارابدار"...فيهنصحولنالذيالموتغرريوجدلا

قصته،ان،وغموضه،رزفي5سوداويةلناتوضحالراتمةهذهان

،122ص.ب-وت
!بوبشرة،الناعمالصوتدي":الطيبالحساسالذكيالانسانقصة

لييبيدو":وظلم،وخصام،تناقضاتكلهعالمفياطلق."البنت
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صديقهكانلوتمنى،مشكلةاعترضته!ماطليمانوكان"الجزائرية"مرتالتيانتتماليةوالخيبات،حيأتهتخللتألمتيألنفسيةالهزأتلان

بخممينعنامتقدمسليمان))،حلهاالىيرشدهاو،ليحلهاجوازهالىعصبيمة.والىو(لذهنية،الجسميمةطبي!4تتحملهاانمناقوىكأنت،به

شيئايقوللالكنه،الجديدالقانوندائمايرفرضانه،عامبمائةبل.لتمردهوايجاببية،لثوريتهضالية،لوجودهؤاقدشخصمننطلبوكيف

.(112ص)"للجديدالقديمبهايتخلىاقيالطريقةعنمقران:"المنسيةالهضبةا)فيمعمرييشخصيتبينقارناواذا

ارزقي،شخصيةوبن،ولوناسسليمانشخصيةبينقارناواذا،واحدبطابعمطبوعة،كلهاوجدناهاارزقىشخصيةوبين،ومناش

فيالمتعمقالشابيمثلفأدزفي،النوفيبيئوأضحاالفمارقوجدناكبراتطوراانالا.المواقفاتخاذوميوعة،والغموضالضياعوهو

منمسحةتكسوها،الخياةحولمفاهيمهجعلتعمقاالفرنسية؟لثقالمحةل-4ليسضياعاضائعامقرانكان.ارزفيشخصيةفيمعمريقطعة

سليماناما.بكثرةالمثقفشبابنابينموجودالمنوعوهذا.التجريديةيرحاوللمبل،ومشاكلهتناقضاتهابابريمتشفلممجتمعفي،معنى

والعمال،الفلاحين:الشبانمنالنوعهذايمثلانفهـما،ولوناس،ومعن!اهمبرراتهلهفضياعهارزقياما.هذهـالاسبابعنالبحثا!دا

النوعهدا.قيمةذاتتح(ربيملكونالذين،المستفيريئاوالبسطاءفيهذاتسببتال-فاالاسباكبءئرف،واعضانعفهوالبعبهـ،و!زاه

لتار-لخالمتصفحوان.غرءمناكثرثوريةاستعداداتيملكالذبمههالذيكالطبيب...الخلاصاكتثممافطاماممحاجؤاوؤفلكنه،الضياع

فجرواالذينالطليعةشبابانلواجد،الجزائوفيالنوريةالحركة.ا)!واءايجادعن/يجزل!"الداءيعرف

المهيدبم!وبن،وديدوش،فزي!فورد:الاخيرالنوعهذامنكط!م،اتنورةضائعاالثورةقبلمامقران،"المنسيةالهـضبة"فيمقرانكان

وكويم،،وبوصوف،الرزاقيعوعبد،وعمروش،العيدوبو،بللهوابنفاقدا،ضائعابأشهرالتورةبعدماأدزفيوجاء.لاواعياضمياعا

ولا،جامعاتبخريجبمليسوا،ثورفناابطالمنوغيرهم،طوبالوابنيحىطوانمعمريعلىبقي.والفقدانالضياعبهذاواعيا،لوجوده

تجارباكتسبوا،مستنرونشبانهموأنما.عاليةئقافةيذويالذبم!الانسان،الجزائرفيالانساناكتشافوهي،التايةالخطوة

الكادحة،الشعبجماهرعنانفصالهمعدملهمواتاح،وثورقيعسكرية.العظيمةالثورةهذهفيوجودهواسترداضياعاعلىانضصر

الفلأقة.شعبهمامكانياتيتفهمواانشقيقهشخصيةهي،الاهميةفيأرزفيتتلوالتيوالشخصية

فهو.آبائناجيليمثلالني،الابشخصيةذلكبعدتأىثملاخاماالقريةمنخرج،ساذجابسيطاسليمانكان."سليمان"

فساوةعلىصابر،بقسفنهاراض،للاقدارمستسلم،بسيط،طيباءبررضته.صدمةاولىوكأنت.العملعنباحثا،الحياةعنشيئايبرف

إحدبئهفعندما،البناءالىطموحةنفسله.ومصائيبها،الحياة.العنبقطففيحقولهميعملعندما"الفرنسيبالكولون))علاقته

ن(جميللانه":بسداجةي!جيبه؟البناءحوفةلابنهيريدلماذا،ابنانهمنالعملدور":المالمنضئيلمبلغمقابلشاقيبعمليقومكان

فعندما،الاسرةتماسكعلىمحافطوهو.(18ص)"البيوتقبنى،المعمرحقلفي!دوملاعملهلكن.(66ص)"النجومالىالنجوم

يتزوجاننفسهوبنبينهيقروالمسلولموحندابرخهشفاءمنييأس،الفرنسيللاقطاعيارضاء،صغيراراعيافربالذيوكيلهيضربلانه

رعايته.تعتاحفادهل!يبقىموحندزوجةالاصمغرابنه."؟المر؟عيالسخيفهذافربلماذا":ببراءةينساءلو!ووي!رب

بالمحاف!"علاقته،الكاتب4علبيركؤالابنتخصيةفيصأتبواهميلعبالذي،الثوريالحزبيالأشاببذلكاكقىانلسلإطنسبقوؤد

ارزفيابنهعلىالرصاصيطلقفعندما،توديروبالمرابي،"الفرنسيلمصهـر!4سلبهيمانيرويفعندما،لوناسدعىو،حي!اتهفيكبيرادورا

هذامندعوةيتلقىمرةلاولوهو.(المحمافظ)الكوميساريسمهدحبوببن،هملتاورابحعائلةبين(لمتحكمةوالعداوة،قريتهمجتمعتقالي!د

فص.(لمقابلةهذءفيواسعةامالاوطيبته،خيالهلهفينسج،النوعهوماكلتسقطانيجب":لوناسيجيبه،وندلوايرت:محائفته

المرضاخذالذيالمسملوللابنهمنحةيقرران"الكويساو"منيرجوويسأل.(7اص)"البائدالعهدمنقصصكلهاف!ذه.هرم

سليمانابنهيدخلانمثهيرجووهو.(لفرنسية(رونو)مصانعمن"انني:فيحيبهاليهاينتسبالتيوالقرية،اصلهءنصديقهسليمان

اماله،فتتلاشى،الكوميسارامامالابويرمثل."للبناءمدرسة"الى،الفرنسيةالادارةمحميل،توديرعنيحدئهمحندماوحتى."جزائري

عليسهو؟بى.المتعجرفالفرلسيهذايدءلى،مرةلاول،يهـ؟نبليعرفلانهاو،جاهللانهابوكباع...ايضاجزادريانه":يجيبه

فالكوميسار.هذهـ(لاهاناتمحلىيسكتانوشخصيت4بنفسهاعشزازهسقيقهعنوي!حدثه"...لهيشزجمنابدايجدولم،خاطئةمعرفة

بواسطةويج!يبه"؟الفرنسصةاللغةالناسككلتتكلملالماذا":لهيرسلو!يعود،ضالانه":لهفيقولاللأ4وجودانكرالذيارزقيالملحد

القبائليةاللغةان،يه!ههراءللأمييركنلماذا،لهقل":المترجمل!الذو-نمنالقىانهم،الضالونيعودمحندما.نرىوسوف،يوما

ءـقىانقلعنالمترجمويمتع.(22ص)"...اجداديلغةهي.(؟7ص)"...تمزقااكثركانوالانهم،ابدايتيهوا

.الجو(باخلاومنخلإةالىالانضمامقرلىوف،القريةالىارزقيويعود

مكانا،منهالقريبالكوميسار!ا،اروبمبنا!خآ!ال.!ءرللوناستعرفانومنذ.هملتيت2-اقوتوالتزوج،ا!!بحزب

ليكونوسمهفيماكلوعمل":سحيقابعدا!!باهـور!ةفي!وصباءكل":قرقيالىعودتهطريقفييقولفهو،بسمعادةيحسومو

الىليصليستطيعهانقطةابعدالىرهـيهيمدكان،المذاق!لمو!حاوخنىالمجزائريرينكل،والجزائريونواغزيروالحياةالطريق:جمييلاكان

.231ص!"ا!!لىهما..الاخر،ا!رهما،ارهرب،لكن.الاخريوضحمنابرد(ي!جدوالملانهمالا،اعداءنايصروالمالذينهـعدأـ؟نا

لهعقابا،التموينوبطاقات،بندف!بته"نالاببحرمانار!اب،،ةو!مييماقوت":بقولهفيناديهاب،قوتويلتقيالقريةالىويرجع."ذلكلهم

الابويصفق."ا!معبحزب"خلايافيسل!بمانابنهمشاركةعلى."هماتآيتياقوت"كانتاىبعد."الجزائريرة

ئعل!وكيف":للكوميسارفيقول،ت"البطاقاتسحبدقرارالمسكبنفيضالاكانانفبعد،دلكقيقةمكتش!وهودلقريةسلمانويعود

.((2ص)"الوطني(لحزبزعييممنالخبزاطلب":المحافظويج!يثه:مستوىالىلوناسرفع"،الضيقالقريةمجتمعومفاهيمتقاليد
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و؟لانانية،،الجشعاختفىو!.ظرو!فيهانسببتطارئةالشريرةالشكرلوجيه(لعادةمن"ةللاب؟لفالىسيقولىالمغابلةنهايةوعئد

معمريوينجح.سلامفيالناسلمعافتىالرنمنوالسطحية،والجهلمحرىفيهانشكرهرسالةأرسلبيم!اأ.نرجعثعندما،للكوميسار

شضياتههلىيشفقيجعلهعندما،هذه4بفلسفتقارئهافناع!يأدىبهوشيالذيهوتوديرأنالابويعنم.(!2ص)،(طيبته

منهم.المننهبينخىلتشملالشفقةهذهولمتد،المريضة-؟لبطاقاتمح!تى.لسفموموالبيفالىويرجع...ءللوميسمار

يقطعنجدهفاننا.،معمريروايتيفيالوطني!ةمفهومبينفارناواذاوفأبرى؟وأبتاوههو-بةور*،تأير!!من.منهاحرم-،لميوميخبزهممصدر

بربريةدائرةفييدشركانانفبعد.التان!يةروايتهفيواسعةخطوأتالناسبعضيعمل!رأ//ةالظلمهذاهضمالمخهـ..الفلاحطييعة

،"المنسيةالضبة)1فيكلهمالجزائريينعن"القبائل"يعزلو،صمةالطربىالفي،وأحدةدرء-كأ؟لمصصئبو.نتلاحق."؟االاخريناشقاءعلى

عنيجيبعندما؟فلوناس."العاللسبات"فيمفاهيمهافسعتطلبسليمانابنهبانهذأويحبر!،أمحزيرمين2،همت؟ورابحيرفابل

فتاته:ينادبرعندماوسليمان،"جزا!ريألني)1ةبقولهسليمانلى1سؤمنشابيتزوجان؟نعقولأمن.الابثائرةونثور.ياقوتابنتهيد

اطارفيالروايةشخصياتنقيملبناتهذهكل"الجزائر،بئيافوت)).الشريفةبعائلتهيلحقعار،لعارهذاان؟هملتالمنبفتاة،وندنوال

اسمه:لحامنسيحفيخيوطانهمعلىللهارىءوتقدمهم،الجزألريةض!لهلمادأ)ا:تساؤلأتهافيالسماذجةالجرةألابطذيعةوتستمر

."الجعزائر))هذهوشطور"؟الماذااموحندومرض؟لم!لممانوجنون؟تودير

:"المنسية.الفضبة"فيعرفناهالذيفهو،ؤلف41اسلوبامافأزوا!،ملعونةسلا!ةمنالهويتدكر،محمومهذيانالىالتسماؤلات

معمبركياسلوبروعةولعل.ساحرةشاعرركأمسحةمع،وجزالةعنوبة.بعدهيعمرونابناءمنيحرمههمطدوحيد2حاندابنذبحالذيهو

النيهووهذا،النفسيةبحالتهماشخاصهلسلوكربطهفيقكمنالعثلنينمنرضيعانوي!نقى،ازواوابناءكلفيدبححاندينتقمز*

ماذلا...ة...للاى،ال!عدالحدهووازوأو.العقاءللنسللضمناناللذانهماكقط لكوميسمابىسحب"اهوليصييهبمالوصاله.وا!حيويهالالويرصح."...

نادو!،الكرسيحول...ثلاثةاومرةدارة):منهالتموينلبطاقاتابنقتلالىزواو1ابندفعوالذكط.لتوديرالبعيدالجدهووحاند

-بالجدرانوخصوص(-بجدرائ،يكرسي؟صطدم.البابعلىيعتنر...متخمغنيصارالى،؟لجوعي!زفهيبيفالذيالفقرننفمة،حاند

.."الشمسالىاتجاههفيبالزجاجيصطدمكألنحلةكان،وبمالفارسفييرفلطندحفيدفودير،نفسهالتاريخيعيدان،الاقداروتشاء

مصدرمنيجررهوهو)الكوميساراصابعيرى"ةوهو(27ص)"!لوث!ا.الاضينسعادةحسابءاىبناهاال!،والنعمالخيرات

.(28عى!"خياببةرقبةعلىبثثجتطبق(رزقهفت!ؤاحمالهذيانبالابويشتد...جوعاوأسرته،ازواوحفيد،الإب

سسالخالدةاللوحاتمنتقبرالقيلابنهلروححاندوماجاةلهتسببالذكطتوديرمنالانتقاملهوتممر،4رأسلحلىسوداءافكار

بهـالرحمن.ا!خدفريحارماقراعزيبمناجاةوتذىنا،الروابرقى.واغتياله،كلهاالمصالبهذهفيالقرية!لسكل

و!ناسسليمانيؤفمنسا،؟لموجبةباللمساتغنيمعمريواسلوب،الفرنسيينمعالمعاونينهولاءتمثلفهي"شدير"شخصيةاما

انئاعرفتو!ف":رفيقهفيل،ادفر!سبمالاوركل!يمزرءةمنعميقةنفسيةوتمزفاتلعقدضحية-(لكاتبنطرفي-هؤلاءفمعظم

ونحنطويلذمنمنذلاننا":!ميدة!وررةلوناسيجيبه"؟مالاردونمنذ-يعيشفتودير.البشعة(لخيانةهذهلارتكابدفعتهم،الاثر

منكثر(استفادالكا.فبانويبدو.(72ى5)"مطاددون-كئا-.الشريرحاندجدهسلالةعل!فزلتالتيباللعنةمعفرا-قرون

ترداتيفاتت!ابيه،اسلو،ظوينفيا!طالادبمنمحفوظا.نهماتتوديروابو.القريةمجمغفيونور!ينك!اسلافهعاشوت

هذاعنمترجمةالافكونلاسليمانلابنهالابرسالةفي-مثلا-ساندفضلاتفيهيجمعىئالذيبالوعاءأبنهاحتف!وقد،متسولا

والبرد،حياتيشتأءفيلانني،جداليئةحالةفيانني":الادبماثلةواللعنةالفقرصورةتيقىحنى،4بيةمدخلفيوعلفه،السادة

.(7عص)احشانيعلىينزلوالثلح،قلبيفيلثديد.الالاسمنانجثاثهماالىقويةبعزيرمةفميندفع.امامه-دائما-

يتعاونفهو..تنر-مةلحيرطرقأتباعالىمدفرولتوديركا!وهكذا

،(لكوميسادلحساب،مواطئيهمحلىويتجسسالالبشعماريةالسلطةمع

"!!).اللعنة.محنهيزيلالذيالاجتماعيالمركزعلىليحصلالرباطرقيويسلك لاداىعأى !!ويزوج،هملتاوحراليمن"الامانة"ويفشن،لثروة9رتودويجمع

السذواتمجموعاتي!ا،داب"ادارننأرائكوناطنفسهوبينبيذهتوديرويرقرر.(قائد)عمدةابنةمنابنه
طركماتباعويخرمحلذةوهيمجلذةالماسهثزهـعملاخر،ابذهرلحا!حفلةيوم،الحزبفرعباجتماعوشايته

على(لقبضالبوليسيلقيانبصد،الممى(ءفيبيته؟لىويرجع.له

مخرجلدعفىوهو،ادصوشطرف!ماورجلى.ابنهبين!ومن،القرقيشبابكل

الثا.لى2السنةلغسلالصء؟لىبالنط،التوبة:المستقبلمشاريععننفسهيحدث

2:3النالثةإ)اللحظمةهؤهفيوتنطلق...مبتغاهالىوصلفلقد...العظام

2503الرابرعة"..قتيلافترديه،المحتضرالمسلولىموحندبارودةمنرصاصعة

2503الخامسة":للناسالطيبالاصلهو،معمريشخصياتبينالمشتركالقاسمان

2503))ـ(لساثسةلماويرقدم،جذورهالىدائ!ماال!ودسلوكيرجعفهو.الناسيلجمع

03ء2لعة))ـا3
لسا.فمعمر!.ارادنهمناقوىعقدمننابعةانهاعلىالانساناخطاء

ومسالكهـب!،الضركلهمالناسفيالاصل:للبشرنظرتهفيكيراش!اني
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:فيبدعالعاصمةالجزائرتعيشهاالتيالتناقضاتمنالكاتبويعبر

..(.".منضفضفيالصفمحمنصيشسمطهناكومن...الاشحارخضرة
ولسطلالمه،والصالراء،والودديه،السصاء"؟لم!لا!"كال!"

-ءلآ!ه9شمدي!هالشمس":فييدعالجزانرية؟لطبعةويصف(11عص)

.-صسمراءوبشرتهق،سوداءاليناتعيون،اليهاراتبهاا!طباق،لو!ة1

،محرى؟لمرمال.نم!لمرةالاحيانمعظمفيالمثابع،جافةالارض

.(2،،عبى)"ملتهبةوالشهوات

!نى!بثؤوب!ءا!كضكثهة2!االمصرقةءالبكومةحولالضباطوذملائهارزفيمنظريصفوهو

،مارشانولو،والقسالالبيبالاالنارحوليبقلم":فيبدع

.لإيرو!مىالنارعلىمركزةالنظرات،خمافقةالاذرع،كلهـواقفون،دارزفي

339/؟3طضر133،.-
،يحيونميتوحشةقنيلةرهبانمنبجماعةشيءاشبهفهـم،نائمةوكأنها

.(147عي)"...ناهبعيدبلدفي،بدائييةص!ة

!دارةبناءعنيختدففهو،"العادل!سبات"فيالروائبمالبناءاما

أ!سمرألناية،الضميقالخندقراس-سورلماشلرع)سلممانهأالابن.ةالثانيوالقسم.ا!بة.الاوفيالقسم):اقساماربعة
(لىدوايمهفيعسم،جديد.طريعهيحمالمول!."المسيهالصبه"

الجنةالىكلهم:الرابعوالقسم.(ارزفي)"!ةلثالث4والقسم

نا،الاولىالوهلةمنللغارىءويندو."(الاسةمصر)الخضراء

*شنذرانانالمروايه،راييفي.النماذجحياةتشابكعلىكرايوثرلمالتقسيم

الثانية.الروايةمن-الروافهالبناءناحيةمن-مسشوىأكلىالاولى

علىالمؤلفتركيزبظاهرةكلهامعمريلاعمالالرو؟ئيلبناء1ويمتاز

لير!12:وسوريالبنانفبى،يريدهعمايعبرفهو.الحواثعلىتركيزهمناكثر،(!شخاص

امامناي!ح،وتجادبهـمحركنهمظلومن،نماذجهسلوكخثلىمن

أسترلينادجنيهاد:ألخارجفيلنايحرلهـعمخلالومن0والذاتيةوالانسانيةالاجتماعيةالمنساكل

دولاراد6أو.هذاكوكبنافيالبشريةنمزد؟لتيالمصائب

روايتهفيخطواتقطع-وف!حناانسبقكما-معمريواق

دولارات01أمرركافي،مذبذبةتجريديةمفاهيبمفيضائعاكانالمنسيةالهضبةففيالثانية

ريالا15.:ألارجنتينفيفيطريقهاكتشفثم.ضصةبربريةوافليمية،غالزةذاتيةوتمؤقات

مفاهيمهمنكبرع!دبنوتخل!،جزائريتهفوجد"العالمحاسنات"

يصللمانهالا.الذاتيةوتمزقاته،الواقععنالبهيدةالتجريدية

يعاورلطمااو..لل5؟:الرسميةالاشتراكات،سريكفاءةلفيوثقتنا.الرضىكلعنهانرضىدرجةالىبعد

نامنهنتنظر.تججعلنا،يمثلهالمديالمثريفواكثقف،ونزاهته،وعمقه

مقعصا*شتراكقيمةتدفعالجزائركي،الانسان1يةثوعن،النقالطلنا!يكنممفالثالثةال!وةيخطو

بر!ديةاومصرفيةحوالةومحبته،والابدفىعالحريةالىالشاهةالعربمةالذأتمحنوتعييره

مسسربر(دخللقد.السادسةستتهادخلتثورةفي،للسلام

لننتظرواننا.(لجؤاقريالنسيجالثانيةروايتهفي-"القبائلي)

المعربي.النسمحالجزائريهرا(لمقنلةإلادبمةادمالهفييدخلانمنه

*ورنثتان،الوهناليهايتسربلابحجعبرهنت،الثورةهذهرانوخاصة

كب!ادودالعبوا،الجؤائرفيالثوريةالتجربةعاشواالذينالعرب

الادارةمعبشأنهايتفقيحاربونكانواائر؟لجيمئواروان.وعمقهااتجربةهذهاشمرارفي

سئة.وثلاثيئمائةطيلةممارستهامنحرمواالتيبالعروبة

فضت،الكتاب"نجزائرياجيلايمثلجزائريكاتبمممريان

الىالمراسلاتتوجه،تناقضاتفي1يعبضوان،المصغروطنهمعاشهاالتيالظرلىعليه

ملىوممورهم،لذلى(تهماكتشافهمقبلسرهمفيبنعثراتويمرو(

،123.بصبيروت،الآدابمجلةالم!يئوبطلمحلها،العربيةالىتترجمبانجديرةواعمأله،وجول!م

ومغاربها.لارض1!عماديفيالعروبةابناءمن

-5!ههه!ههه!سعدبميعثمارالمهـويت-العربيالخليح
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