
شرإواقام!اإلوم

إلعودةتعنيالخمسيناتفيالادابمجلةآتىألعودة

حقيقةكانالذيالشبابةنفسميعلئعزيزدنشيتينالى

حقيقة.فاصبحتحلص،كانتالتيوالثورةحلمافاصبح

عننشرتهعماابحثالمجلةهذهالتنجالىعدتفقد

كالتالتيالايامجدريىمناعيشبيفاداالحزائريةألثورة

كجزائريبن،،نبحثبتوز-رطلابولحمنفيهاتصلناالاداب

الاستعمارفيمنهاحرمناالتيلاالعربيةللثقافةمنبععن

جديدازياراتمثلنظرنمادىعندئذالادابوكاتت.ب!لادنا

طلاب!،ولااتزيتونةالسصات!ذةبهليؤمنلاقومب-،تقدمب-،.

عةكسومويقراكمن!عندئذدابالأيقرامنوكان.التزمتون

عشر.اتثامنالقرنفىديدرو

عاصرتهـاقدلاننيالادآفيعناكتبانحقىومن

كنتاننئيفرغم.اذيومالىالطاجاعهدمنلذوكاتباقارؤا

الشحصيل()العامةالثانويةمنالاخيرةالسنةفيطالبا

هذاومع.(الملاحمارض)بمنوان"قالةاوقفيها"نثرت

(ةالياذةجزازرطريقفي)هثذايقرافرعيعنوانالحنوان

بالثفهـةعلاقتيلتحديدكافياكا.نوحدهانمنوانو!ذا

نشرقدالمذكور.القالانذلك.لجزائرباالادابوعلاقة

الإدابالها.كرستالتي،اجزائريةاالثورةانفجارقبل

هـذهوكانت.شهوربسته،اعدآدهامنةكثيرصفحات

.المقا.لءليهاتمحدثالتياحقيقيةا(اذةالالي)هيالثورة

بعضفيهانشرتايومبللاداباارتباطا!ازددتوقد

كفاحوبينبينهوترب!الجزائربكفاحتنوهالتيالقصلئد

عندماثم،اجزالهاجميعفيالمربيةالامةحوكظفامسطين

ح-جمبفيالجزائريألادبعنابحاظفيهانثرت

صاوخبم،بهالع!ربالقراءتعريفمحاولا،اشلالمله

ازالمى،كنتببضماكلهذلكنشرتقلاو.منهمالمثقفبن

!-أبواجبالادابشعرتوكما.آقاهرةاجامعةفيطالبما

أجصئيبوانانتمرت!الجزائرفيالعربيةالممركةنحوالقومي

هكذاو.اتمعركةهذهاجلمنالقلميالنضالفييالوصن
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ضمفيتكصلهيفكانتوارآدتيالأدابارادةالتقت

3،ت)بألمعايمانهابحرارةالنضجعدمالىاحيانايعودالذي

نماذحمرآهماقدمهابممايمانهااثبتا.وكنت،القوميمة

-يالعربللادبمكصلاباعتبارهاتجزائريللادبحية

،كلأنحيمما

--بالفضالعيدبمناسبةاكتبهالذيالبحثوهذا

الجزائريةالفورةفترةسوىالواقعفييغطيلاللمجلة

الففرةوهي،"الطويلالادابصدورسنواتعبر!!تدولا

آجزاؤ-رافيالمعركةبحدةتابىؤورةفيهااشتدتالتي

ديوانااصبحتالت!الادابصفحاتعلىذلككلوانعكس

ول!نالادبعنفقطليركتبتفصولاالجزائرعنيضم

الضما.الاتسانيةوالمواقفوالاقشصادات!سياسةعن

-اصم

السيا.--ةوالحالة53!اينا.يرفيالادابصدرت

بلدانها،وعلاقةشديداضطرابفيالعربىانم!غربمنطقةفي

ى11ترةمتوبهرنسا(المغرب)ومراكشنر/وصاوخصو

اهتمامهاالادابتمبداانحينئذغرابةفلا.اتحدوداقصى



تكنلم،المغربهذارةصوو)كن.العربىآلغرب!باوضاع

ووؤلاءانذلك.الجلةكتاباذهـ،نفيبعدتبلورتقد

لقلامحددةغيرجغرافيةعباءراتيستعملونكانواالعتاب

.(ال!ماليةافريقية)مثل،غاتباالفرنسيةالمحادرعن

لمراسلتهباريسفيالادابمراس!لاختارهعنواناولوكان

هـنفيهاقحدثوقد.(بالفرنسيةالافريقيآلادب)هو

هدلمول(النسيةالربوة)وهماجزائر،ينلكاتبينروايتين

ايتبنحللالرووقد..ديبلمحمد(الكبيرالبيت)ومعمرى

انهمارغمللاسشلمممارالمعارضالسياسحيمفهومهماواظهر

نفسرالمرىعادالمواليةالمراسلةوفي.بالفرنسيةكتبتا

عنتحدثحيث(الافريقيألادبالىدعو)وهوالعنوان

تربوعنالعمابقةروايتهعنلجى(ئزةديبمحمدنيل

كونوعن(والدمالارض)فرعونمولود"روابصدور

عل!ايضاحصاتقدمممريلودلمو(المنص-ةالهـليوة)

تزالماكانت5391سنةالادابوأكن.اخا،جمائزة

،وىنالجزآئريآلادبمنبدلاالافريقيالادبعنتتحدث

ولاحتى(ئرالجزاأوليسى(يسبار)ذلكفيمصدرها

العربي.الغرب

بدخوليزولبدأالجغرافياتغموضهذاانغير

كأ!رجالسنةهذهمنالاولالعددقفى.ا549سنة

تحاالعربيةالقصة)عناةبمقاأدرإسسهيلالد.كتور

المغربادبالىالانتبلهلفتتالتب(اشياليةاافريقية

الدكخورركزقدو.اذتعاليقبعضااثارتكما،العربي

محمودانتاجوخصوصأ.،تونسىآدبعلىىادرايى

الثورةتكنلماتتي)بالجزائريتعلقفيمااما.المسعدي

ةالثقافممشوىضعفالىاشارفقد(بعدفيهاوقعتقد

الجزافى،فيالعربيةالقصةبانعداموحكم،فيهماالعربية

.فرعونومودودديبمحمدبالفرل!يةادبائهامنوعد

الفرسينادباءهذينالىاضافاتهالنظريلفتوممل

خ!رروبلسى،وعمانويلكاموالبيرمثلبا)جزائرالمولوديان

العربيالادبنهضةبينمقالتهفيربطمادريىالدكتوران

لفىلك.والخريةالاستقلالتحقيقوبينلعربيلاقغربفي

عر-ى"السماليةافريقية"حصولآلنهايةفيتمنى

بطاقةالعربيالادبدغنيحتىامسياسيااستقلالط

.جد.يدة

علىيظهر(العربيالمغرب)اسمبداماأولرعان

يتالعنوانبذلكبابافتحتفقد.الادابصفحات

-ت،واستقبل.العربيالعالمفيالثقافيالنشاطقسم

،ومنالقطرهبذافيالادبيةالحركةعنتونصى!نمراسلات

الضأ.القطرهذأفيالعربيةا!لقصةعن(المغرب)مراكثى

تصه،عد.فيالفربيالمغربباالاهتمامهذااستمروقد

الملا-ولارض)مقالتيالادابفي!بتالفترةهذهوفي

نمرتكما.اليهماالمار(جزائريةالبذةطريقفياو

ارضحولتعليقا،ا)خونيرشيدراسمم،فيهاذلكبعد

بزالماكانبالجهزائرألاداباهتما.مولثن.الملاحم

لماشرنسكطباريىمنتيتلاخبارهاكانتفقد.ثانويا

هـنكلاانذلكاتىيضاف،المحربيالمغربمنوليس

آليهتجلبشياسيةانتفاضةفيكانواذغربتونصى

ولكن!ه،هدوءفيتزالمأءالجزائركانتبين!،،الانظار

!ةالعاصفهذههبتوقد.العاصفةيسبقالذيالهدوء

،591عامانتهىفقدذلكومع.(591نوفمبرؤ،تحفي

،الكبيرهالحدثهذاعلىيذكرتعليقدونالاداباحياةمن

رصزال!االاهتم(مهذاكانآلمواليةأسنهاوفي

فانسعديعثمانانتاجاسحتثنينافاذا.ايضاضعيفا

ؤفي.بالذكرجديراالجزائرعنشيئاتنشرلمالاداب

مشكلة)بعنوانمقالةسعدينشر(5591/)الثاذثالعدد

المبياسب4بالحياةفي!،عرف(آلجزائرفيالثقافة

.آثورةباونوهبالفرننحيينالجزائريينوعلاقةوالاحزاب

ناالثبحثهفيوانتهى.الجزائرزعمأ.ءعنوتحدث

الاتجاءاتنجاهاتثلاثةا"جهتقدالجزائرفيالثقافة

العربىوالاتجاه(البربرية--العاميةلغتهاآ!شعبيا

اخقا"فياوالاتجاه(الفصحىلغتهاالتعليمي

،لالمفهذامحتوىكانومهمأ..(الفرنسيةلغتهاالعام

الادابا.مجلةفيسياسيابالجزائرتعريفاوليعتبرفانه

بحث-ا(الاداباخرجتحتىطويلةفترةتمضولم

جعلشءحينخاصااهتمامابهأهتمتالجزائرعنطويلا.

انلعما(اتجزائرفيالثعبيالفن)وهو(الشهربحث)

انبعنرلكاموقطعةنفسهسعديترجمومد.ايضاسعدي

القطعةهذه-!جمةهناتهمناولا.(تيبازةالىرجوع)

ناذلك.نشرها.بعدحولهادارمايهمنامابقدر

فيقللتحينكنيرأجزائر؟اديباكا"و.اعتبرتقدالاداب

الجزائريالاديبروائع!نقطعةهذه"الترجمةتقديم

،ايتهئرجرا"لىاديعوبكامواهتمامهاو.لعل"ء،موالبيرليهميرا

بكاهـواالادابعناية4ينقفقدهذاأنغير.نظرهافي

والنقط4"،سنرىكما،ايضاوالقصاصالفيلسوف

قدالادابانهيايضاسعديترجمةاثارتهاالتىالثائية

الادبمنصمحات)وهوبارزااخرعنواناد!رتااختل

اهتماميعكسهذاأنشكولا.(الحديثالجزائري

بأدباهتملمطيعكسمممااكثراذجزائربقضيةالاداب

فيهاالجزائراخبارالىحاجةفيكانواققراوها.كامو

آلدكأوراعترضوقد.كأمواخبارعالىحاجتهممناكثر

الادبمنصفحات).الادابوضععلى-ئليقهفيسح!دعملى

(تيبازةالىرجوع)كاموقطعةامام(الحديثا!جزائري

ليسادبهفانثمةومن،عربيالشىنظرهفيلامولان

.ورغمودمأتحمافرنسيادبهوبلجزائرياعربياادبا

العربيقفانووهاجمالجزائريلكاموانتصرقدسعديان

سعدعليالدكتورتعليقفان،الجزائرثورةمنالمثرقفي

علىمسقبلاكاموتذكونجدهالاالتيللادابدرساكان

.طبعما.الوددباستثناء،جزائريانه
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ؤقد،56!\سنةلجزائر1اكتفتقدالادابولكن

ثورةعنضافيةابحاثاألسنةهذهخلالاعدادهاضمت

كفاحوعلاقةالفرنسييالاستعمارعلاقته!،وعنالجزائر

منبهبيراعدداضمتكم!.آلعرببةالامةبثفاحالجزائر

معاصحابهايتعاطفالتيوالاخبآروالقصصنالقصائد

بما،اتعربيئألوطنانحاءمختلفمن!ؤلأءوكان،الثورة

مترجمةاعمالاالادابقدمتكما،نفسهاالجزائرذلكفي

بالفرنسية.يكتبونجزائرييناوفرنسيينلكتاب

يح!لالمذكورةالسنةمنالثانيالعددصدرفقد

.سعديعثما.نقدمهقاسمبنزيدونالشهيدلحياةعرك!

البذينآلمثقفيناتجزائرييناذشبانمنزيدونالشهيدوكان

مهانفطوبعد.بالقاهرةالعلومداركليةفيعلومهم.نلقوا

اذقبضوهـصانفيالاحتلالسلطاتعليهالقتللثورة

.،591نوفمبرمنالثالثفيلمباتوتعليهوحكمت

ادجزائر،عنابحاثخمسةضماذثالثالعددولكن

قصيدت!نضمكما.نفسهاالمجلةأفتتاحيةافيهابمة

البحث،هذالكاتبوالاخرىألسيابلثإكرذبدراحداهما

المذكورالعددمنالاولالقسمخصصتقدداب!7ااانذذك

التحدة.الاممهيمةعلىعرضهلبمناسبةالجزائرلقضية

بوحدة"ايمانهافييندرح!الادابمنلموقفاهذأوكان

يفالتعرفىمشاركتهاوفيجهةمن"العربياضضالا

فيقضيتهاعالعربيةالامةجعلتهاادتيالجزائربقضبة

الحلعن)كنبالذي،خوريرليفوانتهى.الفترةتلك

بفيكمننظرهفيألحلانالى(الجزائرلقضضيةالوحيد

منهجمهوريةتنثقائرييم،للج.وطنيبالحتقلاللميمالتى"

رواتدكتفوحلل"ديموقراطيةوطنيةعربيةجزائرية

ودحضت(الجزائرفيفرنساماثر)عبدالدائمعبدالله

آلموفصرعانالىوخلص!،هناكالحضاريةفرنسادعاوي

ف!يالعربيللانسانبالنسبةاجتماعيازدهارموضوعليس

كرامىةقضيةاتهبالأننسبةالمسألة"ولكبئ،الجزائر

."قومية

لكاتمب(نجمة)روايةعلىتعليقآالاداب/وترجمت

للترجىةوجعلت،نادوموريىالفرنسيكتبهياسين

روايةنجمة)وهو،2ختألوذلكاحداثضاسبعنوانما

ياسبنكاتبصورةوضعتكما(المناضلةادجزائر

قة(المماوالجثة)يةهـواصؤلفهوقالتانهوبحيا؟"فتوعر

فرنسيلبهتابعرضآاذعربئقرائهاالادابوقدمت.ايضا

الخارجىةألجزائر)و!و،الوقتذلكؤيألجزائرعنهام

اوا!ؤ،و.جونسىونفرانسبسوليتابمو(اقانوناعلى

الجزاثرفيالفرنسيتعمارالالىلاصوليعرضكتاب

دو5.والفرنس!ي!ينالجزائريألائسمانبينالعلاقةضحويو

ست-وأ!يمنه-،استغرقوافياتاخيصااخصته

جديرفا"لكتاب"المترجمبقوللهعرضهاوانتهى.صفحأ.ت

تكاتبيه،الشثريحملبانوجدير،عربىكلعليهطلعبان
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واهتم-ت"انقوميتحرروبالبالانسانيةصؤمنكلتكر

ؤرنسا.فياثور،فيالنسناهـا،،خبارالعددؤئي؟في-رالاداب

الجزائر(وقضيةإلادب)عنحديثاهنآكمنفاوردت

آجزانر.احربعنالفرنميينالكتاببي،نينفي".ذكرت

،بالكفطرفمنهناكالفرنسيالاستممارومهاجمة

محمدد/ب.مثل،بالفرنسيةي!عتبوننا/زرن-الجزائر

السفةجفمس"قالخامس!عددووأ.الادابتفتحىوا

شديدةبلهجةفيه-حدثتالذي(وللابادةبالديموقراطية)

آلاحزاخهوهي،ألحكومةالفرلسيةالاحزاب!تدةء-ن

.الطغيانومحاربةبالديموقراطيةتناديقبلمنتكاالتي

بانتصىاروتفاءات،ألعالمىالضميرزيفعنتحدتتكما

يلفتومما.والاستعمارالطغيانضدالجزائريةالثورة

اؤخارجىيغلافهادلىصورةوضعتقدالمجلةانالنظر

رأت؟آىاتحية"تحت!،وكتنتفيدقيةيحمللرجل

--ةالمجلاهتمامجىتيايظهروهكذا."العربيةالجزائر

الامةبنضالنضال!اوبربطالجزائربقضيةالكبير

العربية.

مدساة")وهو،سعديلعثمانبحث.العددنعسوفي

الجزائرية-العلاقاتعنفيهتحدث(ضميروتمبملدشعب

فيالفرنسصيالاستعماروسياسةالاحتلالمنذالفرنسية

منالسكانوتجريدالثرواتنهبعلىالقائمةالجزائر

جىوادلكاظمقصيدةالعددضمكمما.العرنجيةشخصيتهم

ترهـزالتي(المروحة)بصوانالبحثهذالكاتبواخرى

علىبيانالعددنفسواحتوى،للجزائرفرنسااحتلالالى

مرتداء،يةالعريالجزائرالقذوا"عنوانهالعراؤمن

"كانواايخماالاحرأر،العربالىالاحرارالعراقيينالمثقفين

منهسصم،الشقيقالعراقوشعراءكتابمنعددوقعه

الخ.ونيازي،وجواد،والحلى،والشواف،السسياب

مندو-،ومحمدالدروبيساميالدكتورينيصةولم-

الجحثيىنتنأول،آلسا.بقالعددعلىعلقااللذلن

ماسحاة)و(والابادةقراطيةيموالدأوهمما،الملىكورين

تزجص-تالجولهذاواستمرارا.(ضميروتبلدشمذي

الاستعم!--خ:نظام)عىنسارتربولصانمننالةالادالي

هيوالمقالة.السادسعددهافي(الجزائرديالنرزص

المثقةج!نلجنةبرعايةبار*يسفيسارترهاالقلقدكانخطبة

ف!بونشرها،افريقيةشمالفيالحرببمتابعةفدلملعمل

سهيرالدء-ورالمقا(لةترجموقد(الحديثةألازمنة)مجلته

الىحارةتبةإلسبةالمنابهذهووجة،نجنفسهادريس

.الاحرارادفرنسيينجميعوالىسأرتر

فيالاءدادوالقصائد!قشاتوالمنالدرالساتاوتوالت

لعل-بقصهـائداربععلىالسابعالعددفاحتوى.اللاحقه

وزهير،ينلداشمسومخمد،افنقديومحمد،أ!حلى

كتبها(افجزائرفيفرنسيفتىالىالةرساوعهـلى)احمد،

اتعدداحتوىكما.ايضاالإدابوترجمتهاسوناكجان

محيالدينوهىمن،قشةللجزائرتعرضانمناقشتينعلى



الجزائر!فيالفرنسيالاستعماردظا-مألمقالةاسملعيل

قصيدةنقدعلىاتبحثهذاكاتبوتعليق،لسهارتر

احداهماقصيدتبنضمفقدالثامناتعدداما.(المروحة)

مرةولاول.،البحثهذاتكاتبالاخرىالطعالأنوضالعندالر

وفيالجزائرفيالوضعبينتقارنعربيةقصةالادابتضم

الزيفون)صفديمطأعقصةوهي،آخرعربيبلد

قصة)بابفيالادابجعلتهاالتي(العظيمةوالثورة

!!انكلامنضالبينال!إتبفيهاقارنفقد،(الشهر

ولهـذلكاهداها.عندئذانجزائرفيآلسلاحونضالدمشق

هذهالقصةالماقدمارالغبافيآرضيزالوالمليفاقرالى"

ا،دابجعلتالتيهىالاخيرةوالعبارة"الدامارضمن

."الجزائرمن"عبارةالقصةعنوانالىتضيف

قصاثدضمتفقد.السنةمنالباقيةالاعداداما

ينوقصكيدالسامرائيوجلاعلالحلىوعلياتملائكةلنا"زك

بحثلأضمقدالاخيرالعددانغير.اتبحثهذالكاتب

الذي(المجرمالخطفاواتجزائرفيمعركتنا)بوريهلكلود

ألروبالادابصاجةلا"بقولهاعليهوعلقتالادابترجمته

الوطاجزاءمنجزءكلفياتعربيةالمعركةبوحدةالتذكير

تشصبتطلنمصرفيالمعركةضراوةوان.الكبيرالعربي

،هذ!الفرنسىبالاستعمارآبتليتالتيالمجاهدةالجزائر

ذاوهى"الغدر:الاولشعا:رهاحعبحالذيالاستعمار

هـ"نلعددؤرنسااختطافبمنا!نعبةكتبقدكانالبحث

.56!اسنةخريففيالجزائرزعم-اء

المجاهدةأعربيةاالجزأئر"اكتشفتقداذنفهـالآداب

فيضائعكشيءعنهاتتحدثتعدولم،الصنةهذهخلال

الاخطبوطفياو"افريقيةلشمال"الجغرافيالنطاق

لب،الفرنسيةالامبراطوريةوحدةالمسمىالال!ستعماري

صةالضمعركتهايهماومحررلدىكتاببلمأ؟دابللجزائرصبحا

واهدافهاوفنهاادبهاالمعركةلهذهوان،الاستعمارضد

وا!جلة.ا!نيةالعربيالنضالاهدافمعتلتقيالتي

التيطصورهذاءمورةآللاحقةالسنواررا.اظهرتقدو--

57!استةمنالعانيالعددفمنذ.جلاءاكثرنجشكل

ا)-حىرزحفا)بعنوانمقالةمندور!حمدالدكتور.كتب

رلمج!-ةمنالعربيةالبلادتحرربينفيها"ربط(العربي

وءراكثرولبنا"نومصرسوريافذكروالتبعيةالاستعمار

ىالسبيلها.فيسلةالبلالجزائرهيوهما"قالثموتوفلى

العربيةآلامةوموازرةالابطالابنائهـاجهادبفضلالتحرر

هـاليحانخلمنالعربيةمةفألا"الجهادهذا!يلهلكلها

الان!،نضال!هوادجزائرنضصالتعتبركالتالمحيظ

هـنجزءوانهلهاشرفهوالنضالهذااناكتعثفت

التخلف.ضدانعلملميالتحررحركة

بلل!،تببحثالعددنفسىفي!الادابواهتمت

افريقي-اقتصادفعةليةأسس)نبيبنمالكالجزائري

جعلتهبلصاحبهبصورةالبحثصدرتوقد.(اسيوي

دفانهاهن!اوالملاحى!(.الاقتصاديالشهربحث)

لنظرلفتاالجزائريالكاتببقلم"عبارةاليهاضافت

بأ"بوفي.معاابطلملهاوالىالجزائرمفكريالىالقارىء

الارهابحركةعناخباراالمجلةإوردتالثقافيالنشا!

الجزاثرفيالفرنسيةالسلالاتتباشرهاالتيوالاعتقال

ودخلت.التحدةالاممعلىادجزائرقضيةعرضبمنآسية

مثقوفرهالعربيان!ثسعرفيومدنهادجزائراجبالاسمأء

الشا!رنعترالصددهذا.وفيالخواوراسوهران

نث!كمما(اوراس)قهصيدتهحجازيعندالمعطياحمد

.(الرزائرمنرجال)بعنوانقصيدةالنجديمحمود

التب!خوقصيدةطهاايوبالشاعرنشرمسبىالخلالعددوفي

ايضما.(اوراس)

هـذهمنلثالثلفيالعددعلوشتاجىناقشقرو

ناونلاحظ:الشلقانيلعلي(الجزائرثورة!بركتابالسنة

القوهـ:"القضيةحوللولفااصتهادات،رفضقدالمناقحثى

فرن!ص،،قيألجزائرادماجوقضية،العربيةالجزائرفى

وكات.،"يةالقوالوحدةفىواثرهالالبقي.الصراعوقضية

ؤيهلأ،يكنلمالتيالقضايالهدذهتفسيراتفهالشلقانيللمؤلف

هـتالجزائركفاحبوحدة،مهـلتزما!المنا.قمشلاحظكما

الىعلوشعلاوقد.القوميةكفاحهابوجهةولاالداخل

افخامى.العددفيالموضوعنفس

الفردسيىنالكتابقفلمواهتمام!لأخاصا.الادابواعطت

هـذهخلالمنهاعدداتقرألافكنت،الجزائرقضيةمن

قفموعنفرتسافيأمراسلهامنحديثوفيهالاالفترة

قىمعر!ء)عنحديثأ.لرابعالعددففي.الكتابفوء

ببقدارتالتيانناقثةالمراسلفيهتناول(الجزائر

قىالجزائرالقوميةحولعمروشوجانمورياكفرنسوا

موراب،كوكاإن.ألاولأفضهاويرالثانيبهايؤمنالتي

ةجزائرببقوميةلبةالمظبدلفرنسا.معبالتفاوضينادي

دارتفقدالمواتيالعددفياما.فرنساعنمستقلة

كات!035وقعهاذذيادبيانحولباريسمنالراسلىة

برقففيهطالبواوالذينفرنسيةوشمخصيةوصحفيا

عليمقتلعنالمراسلتحدثكملأ.الجزائرفيالارهاب

التىيشرايبرسرجانادكاتبووتيقةالجزائريمنجلبو

.(الهجزائرفىليوتنانابعنواناصدرها

فيادريسسهيليهلاءادالتيهيالنقطةوهذه

انجزائر-قضية)عنوانتحتكتبعندماالموآليالعدد

منجلعليبوانتحاربا.لتعذيبيعنيئوهو(فوالترال-عذيب

اعلنالذيمورياكموؤفوبا.لثزف،التعذبمنهروبل

سنتطرددالواقعفظةعةلاناتيومبعدالروايةيكتبلنانه

هذافيآدريسالدكتوروتناول.الخياديآيفالتأميدان

ب-نصدرتاتف-يآلفرنسيةالكتبمنصجموعةالعدد

ومنهى.هناكوالارهابالتعذيبعنوتتحدثالجزائر

ضد)سيصونهـ..بوكتاب،المذكورلبرنتراكضلمب

ادربسآلدكتورانالنظريلفتومما.الخ(التعذيب

المكافسح-ونايها"السا"خنةالعبا/راتبهذهم!قللتهاتهىقد
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دمت-ممماعراةابداتكونوالن..الجزائرفيالمعذبون

."فالشراىإوبتترتدون

نفسضمالجزائريةبالالقضيةالتعريفنطاقوفي

التحرإرجبهةمندوب،مهريلعبدالحميدمقالاالعدد

الانشلئإياالجانبعنفيهتحدثعندأئذدىإشقليالوطني

هدمهلأاثنلءالثورةهذهتبنيهوعىإاالجزائريةالثورةمن

مامالىإسوتمرمؤانعقادوخاصهإ،ري2الاستعماللنظا.م.

ائثورةلاستمراريةصلبةأسىإىإاوصعالذيالتاريخي

نجاحها.وضمانات

اعدادهةفيالخطنفسرإفيالادابإواستمرإتا

لمقالة/رجمةضمقدالثامنالعددنجدفنحن.اللاحقة

نفسيةفيهالحل-ائتي(يشهدونمجندون)سارتر

جعلتهسإاوقد،الجزائرقضيةتجاهادفرنسسيالانسان

وتحىت(ابدالجزائرأقضية)آلعإنوانهمذاتحت.الآداب

-ليحلىعبدالدائمعبداللهالدكتورعادايضما.العنوانهذا

ل!ىوفألفىالفهالذي.الكتابإخلالمناجزائراساةمل

يمينيئ"نبارونانورغم.ارونمونر،الفرنسي

ازاعضميرهتحركفقدبالسوربونالاجتماععلمواست!ذ

وهو،المؤلفوضعهالذيادعنوآنويكفيالجزائرقضية

كمالجليلتناولنفس.الموضوعوحول.(الجزائرمأساة)

الفهالذي(الجزائريةالقضيةعلىاضواء)كتابإالدين

فصولىسبعةالىإتلبضموزر.بغدادفيكبهابراهيم

المساهمةعنتعبيرااتراجعواعتبره،4الجزائريالثورةعن

.الثورةباالهـتعريففيالعربية

منمجموعةالسنةهذهخلالالادابقراءعرفوقد

انوىإ.جزائريةباقلاممكتوبةالجزائرعهبئ.الدراسات

.الادابالىحقايعودالكتابهؤلاءتدقديمفيالفضل

درالىىإاتالاقلعلىجزائريينكتةب.لاربعةنشرتفقد

اىإلمن)نبيبنمالكالمفكربحثذلىإهمن.وقصصإما

الفرنسيةعنترجمهادزيوهو(إسيةافريقاثقاذإة

مطوىإ"دراسةسعإديعثمانوقدم،الشريفالطيب

ةدرا-وهي(الجزائريةوالمقاومةالشعبيالادبإ)عن

4-وعلاقتإالجزائريالشعبيللادبإووصفيةتاريخية

الاخرىالدراسةاما.وبالثورةالسياسىإبالكفاح

المكتوبالجزائرإيالشعرفيهاتناولألبحثاهذافلكاتب

اما.(االحديثئريالجزاللشعإر-صميم)بعنوانبالعربية

--ةتمثيليإ.الادابنثىإتفقدوالقصةالمسرحيةميدانفي

وتتىإعواحدفصلمنوهي،العيددودولابي(عذابات)

كتبكما.بجلأيةمنبا.لقربللجيشمعسكرفياحداثها

.(طلقةوثلازوناثضاات)قحشهسعدي،ممثمان

-م-

فاىإ)5791(الىإسنةهذهخلالضعففقدالشعراما

ةبالاىإىإاف،صادقلحبيبقصيدةسوىمنهالآدأبتورد

،بينماوطهوالنجدييتحجازقصائدمنذكرنا.هماالى

الجزائر،عنالقصائدمنكبيراعددا58!اسنةضمت
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بالاعدامءإجهاالحكماثربوحيردبجميلةخاصمعظمها

ذههـ-فيساهمواالذىإوىإىإ.الفرنسيينقبلمن

،ش!هـورونجيب،الكمالىإوشفيق،قبانينزارالمناسبة

سىإ،العيوسليمان،الناعوريوعيسىإ،الصريومحمد

وفارس،الفيتوريوىإحمد،الىإأيوعإلي،البياتيوحسن

بعنوانكتابالقاهرةفيصدرالاثضاءهذهوفي.قويدر

للادابراجعه/وقدقصيدةعثرةاحدىيضم(جميلة)

شىإلش.علي

هـ-نوالابحاثبا:لدراسات(الاداباحتقلملوكان

فيىإنجدنكادفلابالشعرأحتفالهامنبكثيراقلالبإزائر

الذي(الجلادون)لسارترمقالسوىا58اإىإنةاعداد

مقالاخطر"،ادريسمطرجيعائدةالمترجمةاعتبرته

!نعبلرةوالمقال"الجزائرفيئالتعذيبحقيقةعن

لبيير(اباالاستجهو)كتابعلىإسارتركتبهالذيالتعليق

اأجزائر)عنإببحثالد.ينكمالجليللىإاهموقد.اليغ

،عبولفرجالجزائر:لوحتينضم(ا،لعرافيالفنفي

تدمثالالىبئلاضإفة،صبريلمحمودالجزائرومجزرة

الفمتعنيثالحدبصددادمناوما.التركلاسماىإلج!ميلة

بولجميلةرسماكانتالرابعالعددغلافصورةأنفلنذكر

المناضلةالى"ايرانيناظمالفنا.نبقلمتحتهامىإتوبا!عزة

."العإميقاكبلريمعجميلةسلةالبلم

قبإلىقفي(ائرال!جزىفيالعربيةىإاثورأ)عنوانتحتو

(الحصإارةومشكلاتالنهىإةشروط)كتابعلوشناجي

هـنبشيءنبيابنافكارفيهعا.لجوقد،نبيبنلمالايإ

رسالة)خليفةالجنيديكإتبألثانيالعددوفي.الاعجاب

دراسةالبحثههذاكاتبت!ثركما(،جزائريسجينمن

فقدالقصىإاما.(الجزائرياتشعرفيالهـغزل)عن

السابعةالزنزانة)اىإداهما.اثنتينالاداب"ىإنهانشرت

نسيةالفرعنترجمهاالتيعكاشلاحمىإ(تجيبتعدلم

--"موالمترسإالقصاصنأنوالملاحط.عيسىإبنحنفي

الذينىإعديعثمانعنيقللالشيءونفس.جزائرياإن

.(حدادالشيخ)قصةكتب

الجزاثرعناخرىاهتماماتمنالادابلخلولم

العريىةالمؤتمراتوقا"ئعتنسركانتفإقد.السنةهبذهخلال

الىبرقيةمثل،با"أجزائرىإنهلآيتعلقما.وخاصة،وغيرها

ينألصاد،الجزائرعنوبيان،الجزائربشأنالمتحدةالامم

(،ومثلا58اإ،انقاهرة)الثالثالعربالادباءموتمرعن

إسبةبمنارتر2لساالجزائر(.)عارنافيكتابإصدورعنالاعلان

وكذلك،والاسيويةقيةالافرلبلادفيا9الجزاًئراسبوع

عليللشاعر(الجزائرانسلأن)صدورلحرإبعإنالاعلان

..الحلي

-6--

بقدر9591سنةالجزائرعنالشعرضعفماوبقدر

مف4لجدنكادفلاالشعرفاما"،الدراسلتتهـضإ،عفتمما

وصن،الصائغوصادق،آنملائكةلنازكقصائىإاربعىإوى



افتتاحيةولكرإ.ايضأجميلةعنتقريباوكلها-البابقتح

ن!التعبيرفيقمة!سانتعشرالحاديللعددالاداب

ادريسلىهيلالدكتوركتبفقد.للثورةبالنصرنهى(ايما

ل-رمإ"الخصوسإعلىفيهاجاء(الجزائرالى-حيه)

..انتصرقدأإلجزائرقيالعربيالشعبانفيبعدشك

فيافمقدلهرإحقهالداميالمريرالطويلبكفا.حهاإنتزعفلقد

الاعترافعلىادفرنسطإالاستعماروارغم،مصيرهتقرير

الخزائر.أستقلالالىريببلاسيغرديالذيالحقبهذا

لتإ-كبدون3وهذ.،(الجزائرفيالعربياتشعبوسيادة

الايمانعنتع!روهي،الوقتذلكفيقويةكلصةت

بعضرإومنهم،كثيرينانرغم،الاستقلالبتحقيقالصامد

منه.متاكدينغيرائحينذلكالى،كانواالجزائبرصيإرإ

قضمايانا)تناولتذلاداباخرىحية2آفتتاوهناك

عنللحديثادريسسهيلالدكتوروخصصهاء(اًامقومية

الجزائرية.اأإصحراءبترولوعنالذريةفرنساقنبلة

الجزائربعروبخةواتإادالثورةمجددافيهامجدوقد

.ثوارها.وصمود

عندراساتثلاثةالسنةهذهابحاثضم!،وقد

قدمهالذيالعرضاحداها.الجزالرلقضيةتتعإرضكتب

الخطيب،لاحمد(الجزائريإةالثورة)ذكتابوه!بيمحمد

مأساةلكإتابادريإسسهيل2الدكتورعرضوالثانيه

الذياوريا/نولجانيئ(فرنساص!يدنجلالجزائرانسان

الدكتورادريسانتهىوقد.(الشهركتاب)بابفيوضعه

فانهمناإخذمنالكتابهذأإفيوجدانهمهمابقولهمنه

واما.والحريةالاستقلالفيالجزائريينبحقيعترف

العربيالانسان)شاهيندخميسفهيانثالثةإالدراسةإ

الجزازرقضيةقشلنلانالاابىاتذي(دريىورواية

بعيدةما/حدالىت!بدوالتيالروايةهذهخلالمنإايضا1

نءبإحثا"الخطيباحمدنشراخرىجهةومن.عنها

.(وشعربطولة:الجزائريالقادزعبدالامير)

بابحاثهمايضأالجزائريينالكتابمنعددواشترك

فنذكرالابحاثاما.السمنةهذهخإلالالادابفيوقصصهم

سعديلعإثمان(آجزائرافيالعربيةوالثورةالفلاح)جمنهما

وهـو،الكويتفيمحا"ضرةالقاهانلهسبقالذي

الفرنسإي،الاستحمارمعألجزائرتاريخإوليتنابحث

ولنفإ.رإ.منهغلانيالاستالاقتصاديالجانبوخاصة

اسهمكمما(.إضلمناالىرسمالة)عنوانهمقالال!اًتب

(.عمروشالقائدالبطلألى)بمقا"لهالصدقالصالحمحمد

هذهاد:ةخلالالادابفينثرفقدالبحثهذاكاتباما

الجزائريالادابفيالبطولة)عناحداهمادراستين

في،والنواديألجمعياتركالة)عنوالاخرى(الحديث

الادابنثرتفنإدالقصنةميدانفيواما.(الجزائر

وقصتهسعديعثىانهمأجزائرييمنلكاتبيئقصتين

فيا)وقصنتهعيسىبنوحنفي(المعلقالجسرتحتإ

.(القصبةحى

صافرنهفيلأالادابمراسلت!ابعذلكالىوبالاضلأفة

ةقضإ-منالفرنسيين.لمفكرينمواقفبا.خبارمدها

الغنغريىااو(التعفن)كتاباثارهماوخاصة،الجزائر

فياأتعذيبفظاعةيصفال!ذيالكتابوهو،نقا.شمن

ممثللكلمةخإلاصةالمجلةاوردتاخرىومنجههإ.الجزائر

صفانعقدالذيالرابعالعربالادباءموتمرفيالجزائر

.9591سنةخلالال!كويت

--7-

عنابحةثبعإدةا.69سنةخلالالادابواح!فهـلت

القصإئدمنبعدداحتفلتكماالجزائري.الادبوعنكيامو

إمو.لكاالمخصصة-الابحاثفاما.بالثورةاصحابها-عإنىالتي

الذىادريسسهيلللد)كتور(واإلتمزفيكامو)منهافنذكر

الجزائرمأساةباننإعتقدنحن"المناسبةبهذهكتب

محى.!ارالدربنفسوفي."التمزقهذاوراءتكصن

(عنالسإدةوالبحثإموكا)عنبحثيهفياسماعيلالدين

نمإمونإفهومنها،العامةكامومواقففيهحللالذي

سبقوقد.(التمردونظريةكامو)و،ألجزائرقضية

منعددنظرفييعودبكلموالاهتملأمانلاحظناان

ح!ى،الجزائربقضيةآهتمامهمالىعندئذالعرفيالحتابإ

ذلكولولا."جزائريته"فياعتقدقدبعضهمان

المعاصرةللفلسفةدراسةمجردبهاهتمامهملاعتبرنا"

مجتمعه.منالانسانومواقف

بعينهى-مجزائريينادباءعلىالمركزةألابحإإثاما

لكاتب،الجزائرشعراءكبيرالعيدمحمد)منهافنذكر

فيالعربيةشلعرالادابئلقراءبهقهمالذياآإبحثهذا

(لكاتبالكلمةونضالحوحورضماو)،المستعإمرةالجزاإئر

الشهيدواثارحياةفيهعرضالذيآيضماالبحثهذا

هـنحوحوورضا.الادبيةومواقفهحوحورضا؟احمد

ايض،-البحثهذاوكاتبا.الجزائرفتيايضاانعربيةادباء

فييه.تنإول(الادبيالنقدفيمصاولات!نا)نشرالذيهو

مجلى4مدرسةسيما.ولاآلجزائرفيالنقديةالحركة

الابحاثهذهوكانتا.(البصائر)يدةوجر(الشباب)

ال!جزاكإ-وشعراءكتابعلى،سبقكماتركزالثلاثة

مقالاتايضادابإالآفيهنبإرتالبذيالوقتفي،بالعربية

.ومإنبالفرنسيةيكتبونجزائريينكتابعملىاضواءتلقي

صلحبمعمإريمولودعنسعديعثماننشرهماهؤلاء

نشروقإد.!العادلسبات)و(المنسية%لربوة)روايتي

الثلإج)بعنوانآنفسهقصةايضلأسعدايعثمان

11قصةبعنوعيسىبنحنفيمواطنهنإثركما(والبإرف

السنةهذهخلالا%دابقراءعرفوهكذا.(عائدون)

ومعقودين،ناقدين،وشعرائهااذجزائرادباءمإنعإددا

افرنسية.وبابالعربية

ات"هذهخلالللادأباهامتانحيتانافتظوهناك

ادري!رإسهيىلالدكتوركتبهااولاهمإا،للجزائركرستة

مثقفا12.الإعنفيهاتحدث(والحريةالجزائر)بعنوان

اعفاءعندفاعابياتمااصدرواالذينحرافرنسيل
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ت-الوقد.الجزائريينتعينكانتالتي(جانسونمنظمة

نقدراننستطيعالعربالمثقفينونحن"ذلكبعدالكاتب

لانفأفرنسااحرارمنالحفنةهذهموقفالتقديرإكبر

وجهثم"ودمائضاضمائرنافيالجزائريةالأساةنعيش

صانع،العظيمالجزائرشعبالىو-حية،اديهمتحية"

كتبهافقدآلثا.نيةالافتتاحي"اما"والبطولاتالمعجزات

الجزائر(وازمةالاننمان)بعنوانعبدالدائمعبداللهالدكمتور

الأساوية،الفاجيةمنبفرنسماالجزائرلعلاقةفيهاوتعرض

واساليب،الاحرارا*لفرنسميينوموقف،والثورة

الاداباهتمامانيتجلىوبذلك.الجزائريينض!دالتعذيب

وقومياسياسيادانبلفحسسبادبياي!نلمبالثورة

.ايضا.

خببلفيهفقداشتركالفترةهذهخلالالشعراما

ونجيب،العيسىوسليمائ،كلزيومحمود،الخوري

لاءهةاناتقائصةهذدمنويظهر،سويدواحمد.،سرور

قليلعددهمولكن،عربيةاقطأرعدةيمث!لونالشعراء

.الاخرىاذفتراتلبعضبالنسبة

-8-

جاذةابحاثصبئتخلو6191سنةالاداب/كادتوقد.

حدهدلمالكقصائدثلاثولولا.الجزائرعنهامةوقصائد

العشبسلسليمانوقصيدة(العيسىالابيضملكترجمة)

ايةعلىفيه!لأعثرنالما(الثامنهوواحدعددفىوكلها)

.ألمذكورةالسنةخلالالجزائرموضوعتتنساوأسهقصيدة

بعنوانافتتاحيةالادابىكتبتفقدالابحاثاما

جانكو.الفرنسيللكاتبمقالعنمترجمة("بطولوثيقة)

التيئالجزائريةباتثورةللت!نويهالفرصةهذهاغتضمتوقد

الثعبكفاحولتحية،الثامنعامهادخلتقدكانت

ائف.يالكبيرةباالمظاهرةوالاشادة،جديدمنالجزائري

السلطاتبهامتحدين.قتالوذلكفيالجزائريونبهاقام

الغاشمسة.الفرنسية

منالجزائر،مراسلةإ؟دابتلقتالاثناءهذهوفي

مثيراعنوانالهاوجعل.ا.ق(ع)بحروفصاحبهااكتفى

هـوروقد.(ألجهزائرفييحتضرالعربي2الادب)هو

باللغةالمكتوبالادببهايمرآتىا.الصعوباتفيهاتبالكل

خلسيفةالجنيدىسماهم'خرىجهةومن.هناكالعربية

"تر!كما.(وسيبلاالوجود)سماهفلسفيبمقال

الروائيئألادب)عنمعمريثعولودمقلألةبرادةمحمد

آدبيقصدهنساوهو(الفرنصسيةباللغةالمكتوبالمغربي

اًج-الانتاما."بعيهوطرادبوليسالعربيالمغرب

عيس!!بنلحنفيءلىقصةسوىمنهنعثرفلما.لقصصي

.(باري!حرمنتثرقلاالشمس)بعنوان

بعضالسنةهذهخلالالادابفينجدانناغير

ومظ.وادبهاآلجزائرقضيةتتناولالتيللكتبالمراجعات

القصبة(فياصوات)كتابعنباريرمنمراسلةذلك

قصىطئدعدةيضمكتابوهو(؟بوزاهر)بوهازرلحسى!
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الذيرويلجول(الجزائرحرب)وكتاب.ومسرحيتين

.عندصدورهضجةاحدثوقدعيانشاهدانتاجمنيمتبر

.(صبا.لنصونجةالجزائرالثوراة)الفرنسيمندوزكتبقدو

للكتابالزناقىعبدالرحمنمرأجعةنذكرالمناسبةوبهذ.

-ةخليةل7اتعيدمحمد)عنصالبحثهذااتبكاالفهالبذي

.(احديثاالجزائريالشعررائد

لأ--9

وهوتا"ري!يم،بوليوشهرالى؟691بسمنةاتتهيناواذا

هذهخلالألاداب.فيتجدلافهـاننا،الجزائراستقلال

جوادوكاظممردمتفاروققصائدثلاثمناكثرالفترة

فقد.نسبياجدافقليلةالابحاثاما..فارسىالدينومحي

معذليو!)لكتابسارلرمقدمةادريسسهيلأندكتورترجم

فا،معرواصمبحكما،لكتابااهذو،نونفالفرانز(لارضا

اليجزائر،فسيالفرنسيالاستعمارضدادأنظوثيقة

فوربارلسقيالفرنسيةانسلطهـاتصسادرتهلذلك

.عمدوره

جديدةافتتاحيةالادابكتبتاخرىجهةومن

.الاستقلالاعلانقرببمناسبة(الجزائرالىتحية)

العظيمة،الجزائرايتهالناالبسنرى"هكذاتهمابدلوقد

عهلىيغلبالذيكاتبها!وتمنى"ةالخاددة.البطولاتأرضيا

الثورةتردان،تفسهالتحرلررئيسهوانهالظن

مااتذيالحرفهذا،العربيلهـلحرفالقيمة"الجزائرية

شانمنوسيكون،والنفاقيالتدجبيلمنكثيريهدرهيزال

الحرمةصعيدألىجديدمنيرفعهان(الجزائر)ثورتك

قدمتهمااحرالادابمنالتحيةهذهوكاتت"وادقداسة

.للثورة!شخصيةقوميةعواطفمن

)الجزائرمقالتهنشرقدعبدالدامالدكتورانورغم

قيهساجاءما.فا"نأغسطسشهرخلال.(وادثورةالمستقلة

.62اسامارسبعدجرتالتيللاحداثتحليلايعتبر

ذطوهـاذعلاقاتالىادتالتيالاسبابفي!لمراجعفقد

الجزائريينبي!نوالعلاقاتجهةمنالجزائرسنةالفرنسية

ايامكسرالخلالجزائروضعاأىوأرجعهاانفسهم

لمصدوميناكثرةرغم،متفائلاالكاتسسوكلن.الاستعمار

علىستتغلبب.الجزائرثورةباننجترحين،صكلندئذوقعمما

الانسانزحرر"الىستؤدفيوانهاالطارئةالصعوبات

وطاقماتقواهواطلاقالعبوديةصنوفكلمنالعربي

ف-يالمبدحمعةالموحدةاتعربيةآلحضارةوخلقلديهالابداع

."الانسانيةوغنىالانسانتقدمسبيل

اتشاعرحياةعنهامةلقطاتعلىالادابواحتوت

الظاهرفمزيد.لمحرعونمولودوالقصاسرحدادمالك

ترجمتهالذيلحداد(خطرفيالشقاع)كتابونقدعرض

علىوردتفقدفرعونأما.العيسىابيضملكالسيدة

منظمةطرورمنمقتلهبعدوآثارهحياتهعنمراسلةالمجلة

الارهابية.السسيالجيش

كتبهاالتيبلأكلماتاالبحثهذائختمانونحب



ارءرعلى)افتتاحيف"فيادريسسهيلالدكتور

توفمبراول.احتفالاتلحضوردعيحينمما(الجزائر

لمو.قفوتقد،يراالثورةعلىالاداببفضلاعترافما6291

تلصنى)\المنا!لىبةبتلككتبفقد.تحريرهارئشى

عينايوتغيم،ألاثيرالحلمفيتحققالجزائرارضقدماي

فوقبناءالجزائرعلمفيهمايرفحيندموعمقإوةبغثا

نا"الداميالمعسيرالخاضبنتاذنولدتلقدالمهـطا"ر

كانيختلجماعلىتعبيراالواقعفيكانتالكلمأتهذه

ةالثوراهتجامهـكانكلفيالاحرارالعربنفوسفي

كرامته.العربيللانسناناعادتالتيللجزائريبه

-1.-

الدراشة:هذهمننقاطعدةنسمتخلصانويمكننا

قومياكا؟نالجزائريةبالثورةالاداباهتمامان-ا

هذهالىالقوميونالعربنطرفقد.الاولىبالدرجة

وطموحهموتحفزهمعنءكرامتهمتعبيرانهاعلىالثورة

لهميحققالذي(الفأرس)عنفيهيبحثونكانواوقتافي

منذلكالدارسويلاحظ.الاعتبازلهمويردلحلما

اتتهـحريرقلغيكتبهكانالبذيالتقديموفيالمجلةافتتاحيات

جهةمن،ا،داباستطاعتوقد.تدلكاوالدراسةلهذه

وقصصهمكتابهاابحاثخلالمن،تربطان،اخرى

ألا،مةونضللالجزائريةالثورةبين،شعرائهاوقصائد

قبل،كةنالذيالعربياتقارىءتربطوان،العربية

البنصسا،الجزائرعنشيءكلتقريبايجهل،الثورة

منسعج!ةذلكفيالادابكانتوقد.الجزائريالشعب

،علىكانتالبدايةمنذرسا.لئها.لاننفسهامعالانسجامكل

قومية.رسالة،السياسيالصعيد

الجرائريالادبالناسعرفالآدابخلالمن-2

الاحتلالمئوربعقررفبعد.والفرنسيةالعربيةبلغتيه

قدمت،العربيةالثقافةمعالموطمسالميلأشروالاستعمار

الادفي.الجزائريينانتاجمننماذجقرائهاألىالاداب

،منعربوغيرعربا(،الناسهؤلاءعرفصفح!ا"ته!افعن

موهـود،ياسينكاتب)بال!فرنسيةالجزائرادباءهم

مالك،حدادمالك،ديبمحمد،فرعونمولود،معمري

محمد)بالعربيةادبائهامنجنماذعرفواكما(ئبيابن

خليفة،الجنيدي،سعديعثمان،حوحواحمدرضا،دعيدا

(.سعداللهالقا.سمابو،عيسىبنحنفي،دودوالعيدابو

كتاببتالبدايةفيوقعقدالخلهطةحضان!ا

هذاولكن.وروبلسكامومثلوالفرنسيينالجزائريين

.زالانلبثمماالخلط

واخبارأنتاجمناحتوتهبما،الادايئان-3

لدراسةها.مةمكتبةبحبئتعتبر،الجزائرعنودراسات

علىوخاصة،وتطورهايةالجزائرالثورة.منكثيرةأجوانب

عئالثورةكتبمملبالعقلتكتفلمفهي.العربيالصعيد

كانواسواء،العربيةاهلمنغريراانتاجالاضمتبلفقط

تعدلذلكوهي،الاخرينالمحربمناوالجزائريينمن

الجزائرية.الثورقادبلدراسةعنهغنىلاصصدرا

تحريرهيئةمعرفةاننلاحظانواخيرا.نحب-؟

الاتمصىألفىمهمتهاسهلتقدالفرنسيةللغةالمجلة

سقرائها.الىمنهوالنقلبالجزائرالمعتعلقالفرنسييالادب

،الادابحفلتفقد.اخرى!لمجلاتضشرلآلمالميزةوهذه

وقوميا(جغرافيا)الجزائريالادبأباخبار،لذلكنتيجة

الفرنحية،ألاخرىوالمصادراالمجلاتمنفرنسا.منانواردة

والازمن!-"،اوبسارفاتوروفرانس،ليكسبريسمثل

بفرنسأ.الصادرةالكتبمنوالعديد،اتحديثة

*،،

سري!اعرضاالاليستالدراسةهذهقانوبعد

الىظهورفامنذالجزأئريةالثورةكلناالادابنعثرتهلما

(بالنىبةالادابدورفةمعربهااردتا.قدو.1؟69يوليو

تراتمنقترةفيدويا!االدنياتصلأكانتعربيةقضيةالى

والبحث،جزئيةكلعندالتوقفاما.القوميةصحوتنا

متروكفهو،ولمقييمه،افنشورألانتاجفيوالمقارنة

قدالذيالصاعدالجيلسيم!اولا،خرين7لدارسين

هنىنحناكتفينالمامستقصيةيميةاكادابحاثايحصص

انننؤهالمحإلهذافياوحسبنها.وعرضهوترتيبهبجمعه

العربيةالامةلاحداثرصدهلآفيالاداببخطوات

اصبحتانهافخراه!وحسبها،قومياعنهاوالمعبير

بمالوحدةإومنجيل،الامةهذهمنكاملجيلحاللسان

اث!-الجميعمنوبالتحررالعلميوبالتقد.مالعربية

التبعية.

سعدالالهالفم!م؟بو

الجزائر(جامعةل
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