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لرممؤ!ي

ولغعراجي!!صالا!ص!س!صسح!و!صلرهـإا
قت

في،متصلاالعربياللقاءيظلانبضرورة،زعزعهش"الىلسبيللا،راسخاقوياايمانازؤمننحن

توثيقط.والادبوالف!ت!كروافةالثقلمنهامبمالونخص.المجالاتومختلف،ا!يادينشتى

واحبء.والف!تلميةالادبيةللمفاهيموبلورة.والعقديةللاراءالفكريةوتجميعل.والروحيةالنفسيةللعلاقات

ودراسةتحليلفيمشتركماواسهاما.اأعربيالواحدتراثنالأمن،الايجابيالمضيءالمشرقللجانب

،الحلولرسسمفيومبلوراموحداوأرزتتراكا.وشموليمه،وحركتعه،كليتهالعربيالواقع

عربى،واستشرافا.ا،عربىعالمنااصقاعمنصقعايفي،العربيإنالالساتهمالتيالقضاياومعالجة

القادمة.وايامها،لغدهلمجتمعةالعربيةالامةترتضيه،عربيلمستقبلمحددا

.لبراللقلءهذأفيهمايتمانيم!نالتيارررالميادينيكون،عموم!اوالثقافةالادبميدانولعل

يختفي،رسميروتينىبشكل،عا.مكلتنعقدالتيالادباءمؤتمراتفييجريماشاكلةعلىفقط

تموتالهى.الم!ناسباتهـخطب،المناسباتانعقاده،كشصرايامآخربئعبد2يةفعال"تظهرولا،دوره

دأئمةبصفة،وقارةجادة،الفرصةتشلمحانبدمنلاوانصارثاء.المنلسبهكانتان،الفقيدمع

،اوالمجلات،الصحفصفحاتوعلى.السنةمداروالمثقفبن،علىوالمفكرينالادباءللقاءاتومتصلةومسمتمرة

خشبةوعلى.السسينمائيةالافلامفيو.التليفزيونوشاثحمات.الاثهيراموجاتوعهـلى.والدوريك

تحتكرواحدةقلا.العرببةالبلدانكلفياوزوزيعهاوطبع!المؤلفاتنشرتبادلوبوسيلة.المسرح

كهنالتكونانبمعنى.ليؤلفمابالتهامثالثةوتحشفي.اكممروسائلاخرىوتقتنص.التأليفمنها

والجزائر.عرافيلؤلفالغربفتطبع.والمؤلغضن،2ضوزيعواالنشرمؤسساتبينديئاميكيةحركة

دورهالضؤدي،نشطة"نقدحركةكلهههـذاستتبعبوان.وهكذا..توئسيإؤلفواليمن.يمنيلفلمبى

يم.والتقو،؟-اآتحليلو،والتبصبر،يفالتعرفي

غيرومن،!حكمةخطةودون،منطلقبلافت/التطبيقفنسرفطفسس"العلتقودناالاوينبعي

استنادا،دويقوتخطيط،لسليماساسعلىتبنىمنانالفكرةهذهمثللائجاحبدلااذ.منض!بطوعي

وادواتوبوهـ،ئل.صحيحااأنقيالثقافيالمناخميخلقالالصهاميكونكي.واعيةل!قدميهعربيةرؤيةالى

والضرورية.المطلوبةوالفكرية"والادببالفنيةالعباصرلهماتكتملواساليب

فنب،/موضوعياوهـةوالجبةالجادوألابداعلتوالكشاباتبالؤلفاتبدفعانشأثهمنهذاذان،كذلك

نضاوطبعفيالتوسعم!!بدلا.اأدبير،والانتشارالواسعاستداولوا،العامالعربياضلقىامجالالى

كليرتضيهاالتيالاهداتتلكيحققانشأنهماهـظوترك.شعارايتحت،رديءعثكلتوزيعو11

بالفنزؤمناناذلك.العربيعالمنافيوالفنيوالفكريالادبيواقعنااليهاوي!سعى.عرببئمثقف

ومضمونا.شكلاالجيد

صب،غته،علىيساعدالذي،الادبياللقاءيكون؟لكي.والفكررةوالادبيةالفئيةالوحدةهذهتتمومي

وا،قيمةذاتفنيةاعمالخلالمنذلكيكونان،يلزمخالصةعربيةوافكاراورؤىومضاميناش!9لا

وتقنياته.الفنخصائصلهاتتوفر،الاقلعلى

الفضيةغيرالاعمالنرفضكذلك!انا،1المحليءوىالمسعلىالرديئةألاعمالنشرنرفضوكما

جمالية،صياغةمسئوليهالنأشرالبلدلايتحملحتى.عرببىقطرايمنتعدقد21تيوالهابطة

..كلهالعربيالمس!توىعلى،عامةمسعئوليتهبذلكوتكون.سيئة،وادبية،1وفكرية

66



ضمهنمؤلفيعوتوفيونشرطبععلىالهلالداراقدمتفقد

بعنسوان،جزالريلمؤلف،(الهلكلاياتدا"لعوريةاسلسلتها

.7591نوفمبر،"ونورنيار"

مصاد!ةالتقىقد،الجرائريمرناضالاستاثثبدالملكا!ؤلفكهـان

الفهـرالاسلاميمؤتمرلي،الهل!تحريررليسجودتصالحوالاسضساذ

عام،الجزائركل،وهرانبناحية"ونوتيزي"بمدينةالمنشمد

اقومي.واالاخويالعربياللقاءفرصةالمؤلفانتهزحيث.7291

بالفن--التعرفمنمز)جدالىالمربيالقارىحاجةاستفلكما

اتساعفرصةكذلكمستغلا.الجزالرهميالفريمةالوبيةالثورةالى

السو!فيالاعذادآلا!ظرحالتي،الهلالرواياتانتشاررقعة

وآسيا.واودوباافريقيادولبلدانوبض،الكبيرةالربية

الكامبثلا!ليةقبلمننشرتقدالهلكلرواياتكانتكما

محمدالمغربيللكاتب(،الحياةاكسير"وروايةديبمحمدالجزائري

الحبابي.عزيز

يتناوللاله،(ونورناركتابلا)عنالحالبظبيعةحديثنهوسيكون

الثورةاندلاعبصداي.7591اواخرفي،الجزائريةاثمورة

بع!لةالاستقلالوبمد.عاءصابثلاتينالجزائرفيالصيمةالشعبية

الناحيةمنجيداع!سلانتوقعانفملينا،لمومن،هاماعثر

الثورية.!ك!لشه،الوافعتحليلهحيثمنعميقا،ولألموموعيةالفخة

واعييا.الظبقيةوالتناقضات،الاجتماعيةالعلاقكلابعادعركما

!ياطار،العربيالعالمبحركةارتباطهاو،الداخليةالمجتمعبصكة

مجتمعا.المعاصرالعالمدينامية

**،

،"الجزائر"العربيةبكتفيصدوماعلىللمطلعويبمو

بالفعل--!الماالجزانريةالثورةان،وؤنيادبينتاجمن

بزووعي،،-كلشففنيةاعمالعينهاعتبانالىشديدةحاهةكل

الاحياءابطالهاوتج!سد.الحقيقيةصورهاوتتد.ق.عظخفيما

افرزتالتيوالنضاليةالبطولي!ةالنماذجوتبرز.اًلعاديينالبسظاء

-بالضرورة-اثناءهاكانلشعب،الصيمةالعربيةهذهالتجربة

.جباراقأنيا،ععيما

6!ريةالجزا!ثورةحكومةاًن،الوجوهبعضمنهذاعلىايدل

شاركوا؟لذبنوكل،هناكلمنفمليناكلناشدت،7491عامابان

اسلحة،اوبوث!قاحتفظوااو،مراحلهاعاشوااو،لثورةافي

يدي!دوابانجميههاناشدهم..حكاياتاوصوراوذكرياتاو

يتصلماركلللاحتفاظ،الثورةوثلالقتسجيلعلىتعملكيالعون

وجوانباشياءثمةبانواعيااثركا.بعيدمناوقريبمنبها

قىياواحساسا.بعدالثورةبهأتحتفظلموتفصيلاتوخلفيك

فييحفظونبمايتوارواانفبلالاحياءعلىالاعتمادبحتمية

وخرائ!ماديمةاثواتمنبيوتهمفيبهيحتضونوما،ذاكرتهم

شهدواومواقعاماكنمنيعرفونهمااو،واوامروتعليماتوحظ

الثصورةمنيعدهدافمانواخيرا.نضاليةومواففمملرلربها

ثلاء!ين!ثامامروربعد-الثورةبانموضوعياعلمياكسليهط،وق!ثدقها

والدراسةالبحثمنضهاثنللماللح!مةهلىهحتى-اندلاعهامن

والتوثيق.

يعيان،لصامكا،الجاد،الحقيقيالفنعريصببموهنا

بجديعملوان.والحفسمريةوالانسانيةالتماريخيةوعسئوليتهثوره

الرائد.القياديدورهفيلعب.المسئوليةمستوىكليصبعانعلى

الادبهذايكونسوفاذ.اكشروع،الوا!ي،الطبيعيدورهبل

اًلجماهيرازاء.والمحاسبةالمسالةموفععكل،بعدفيماالؤانري

لبلدهقسمماذا.عسيراالاالعسديكونولن.كلهاالعربية

واالوثائقيلا-دور.مؤديانكلنتمكنهلأ!وثورتهومجت!عه

!أوالمضامينالأبعادوأبالاه!دافالثريالغني-الخظابياولتسجيليا

بصلنىمجتمه"تصويرسوخدادازيفالاحقيقة-استطاعهل

يواجه-انفعلابامكلألهكان.بمدصااوالثورةساعةأواخلاص

لحركةالمضادةالدكلايرطتكل-خاصةداخليةمقوماتمنلمهبما

الصناعيولقدمه،ايناميالمجتمعولتطور،المتصاعدةالثورة

أا.والعلىوالتكنولوجي

في،والادبللفن،مستقبلاالعوبيةالجماهيرحس!سيكون

ماجانبالىنجبهمامستلزمين،جداوعسيراصعبه،الجزانر

عوامل:منذكرنا

،والافتسال،والزعيق،ا،باشرةوا،لخظابيةاعنالبمد*

والانمثسا"لية.

،والمرتب!ومتطلباقهالواقعفروراتمنالنابعالواعيالاننزام*

الواقع.هذابمستقبل

تطورهافيالمجتمعلركةوالموفوعيالصاد!التصوير*

وتصاع!ا.ونموها

واحلامهااوهامهافيولإستغرالى،الرومثسيةكلالأ!رالىع!دم*

اليوتوبية.

والاد؟ءامتابمنسبقمناليها!ننيلفتلمالتيالزوايلأاكتيار*

خارجاو،نفسهاالجزائرداخلذلككانسواء.والفنفين

الجزائر.

العميق،صداه!اوج!تالجزائريةالثورةانومعرولى

الجزائرخارج،والفهـرويلادبالفنفي،القويةوانعكاسلالها

التاييدحهعندتقفلملعربيةاالامةمشاركةلان.ايضا

والفني.*دبيالانشغالالىت!دتهوانما،السياسياوالملدي

بالقضييةالعربيمجتمعنافيوالفنالادباهتممنل!ظكما

.الانالفلسطينية

الاجتماعيالمستوىعلىالتجربةوافع-الوافمعافرزلقد،

6291فيالاسقل!بعدالجزائري-والفريوالسياسيوالاقتصادي

بالقوةنفسهاتفرعى.الجدةكلجديدةومسائلوءشحل!عايا

ه!انوبالتالي.والمحتهءالحي!ةفيشيءكلعلى،معاوبالفهل

خطافيالكاتبيو!ء،منهاالهروباوعنهاالابتعاداواهمالهما

،سلبيا،مايشغيركاتبايصبحتماماتركهاانؤهو.وحيرةوخطل

اًلواقع"لصه"منموففلهيكونانيريدلا.جبانا،هاربا

نا.والمفروضحولهمنالناسيعيشهاالتيالانيةا!فعليةوالحياة

فيها،الظويى،التاملإلىويدفعهم،لهمويصورووا.معهم!يعيشها

!ا.وصريحواض!موقفلالخاذ

الاقيانيستلزم،لواعم8منهروبهفان،نفسمهالوقتوفي

دؤسةحلمنتناولهاو،اليهيسبقلمماتصو،يراو،بجديد

كان.الشعبيةالجماهيرقحيساهماوبينبينهوالربظ،*ريدة

قدامىبمضيعا)يه،وماالعظيمالثوريالنضالالكلا!بيتنلال

خسصمن،يوميات!عرهممشحلمن،الحقيقيينالمطهدين

،اوالجديدةالطيبقاتاو،الطفيليةالفثات9ا،بالادارةاحعكاكهم

مسيرةتفنرفيمش!لاتمنذلكشابهوما.اليوميةالحيلاهمشاكل

ولحيطم،*نسانل!توتفتت،حدبثاالمستقليةالناعيةالدول

الانسانية.وقيمهوكيثهوجوده

الثورةابانالنفمالتجربةعثيالذيللكاتبالايتالىلنوهذاعه

فيوانتظم،بصفو،طواحتك،تنظيمهاكلوشارله،الجزائرية
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الانيتفاعلالذيحوثم،عادقةوافعي!ةمعاناةوعانى،فصا!ا

معمانات!ساابعادرهمقدركو،لآهابقضاوفيفعل،الجما!رمع

زبضاتبكلمخلصانفياشعورايشعرانهبمعشى،ا"وميةاالمعاشية

الخفاقعة.قلوبها

!ف،المهاعرالواقعيا8قفععناو،الثورةعنيك!باناما

كغيره،الثورياكضالاياما،رضعن!عيداقينكاتجط،الجزائر

مص"احهسمعرىحرصا،باأـكألإتانفسسهـالابهمح!دعلىفرضواممن

لاركازها،الثورةتثبتبعداو،تقلالالاسبئع!يدعادواثم،الخامة

الحقة،؟م!!ؤ8ءءباستهراروا)تشمبث،مهبادئو!!علىوالظكيد

امرفانهسمياسي،اوحزبياو،نربوياواراريبه!بليحظى

لناًذ.!والادبالفنؤ!يمرفوضىكذاكوهو.اله(مبشكلهمقبؤلغير

وانيصور،ممايشةعنيعبرلنلانه.صادقاالكاتبهذاملويمون

مجتمعه!واقععنبعيدا-وسعيظل-كالخانهعنفضلا،واقعا

تناولناسيكون،الرؤيةهـذهمنوانطلا؟!ا،اثعايبرهذهضو،على

فصار"عنوانتت((الهلالاتروا)1ضمنالمنشورالعهـلاهذا

مرتا!ى.عبدالملكلصاحبه،(ونور

،**

احربصاالادبفيالقصة"بكتل!الخاصالغلافكلم!تقول

عبدالاستاذهوكاتب!؟انالظنواغلب،المؤافل:فس"القديم

ا-ا0فيظمسهنس((مم!يرثة"ببلل!ولدانهـه-ذاتهمرتاضالملك

التقليدبةالاوليةب!العلوموالم،القرآنح!انوبعد،2591-

بالشمالهنالروظل.بهاالعملاجلمنفرنسايمع"مجيعكأ"بقريته

؟فىحيث"!س!نطينة"مدانجةاىااثرهعلىاًب!،زمناالفرنسي

8!ريدرسلمواكنه.القرويينبجامعةال!ءقثم.د.راسيةسنة

التعليصمؤيبالتهريساشتغلانيذثولم.واحدااسبوهـاا،

فالانبعد،سنواتخمسبمداستقالانه1ءاى.دالمغربائيالابصدا

التي،الرباطجامعةفيالانتظملهازاحتالتيالثانويرلأالشهادة

بفالليسا)زسثرجةعلىمنهاحصلانبهصدالايغادرهـصاام

،االمقامة"فيالماجستيرعاصليحهـصلاجزائراالىيعودو..ا!داب

الذيالكة.،بهو،كتبهمنا"طبوعلكىن.بهدتطيبعلموهي.91.لأ

بعنوانىاثثاوكتاب.مناقشتهصددنحنالذيوالكتاب.اليهامثرنا

.."؟2591/591الجزاثرفطاعاصراالعربيالاثبنهضة"

حفظاتمانب!،بقريتهتقليدياتعليى،قاقىاثئالمؤلفهذا

الارضهذهعلىلبقماءالذاتهيرغبولم،لنفيرضولم.القرآن

.وانما*ستيطانيالفرنسيالاستعمارتحتواقعةكانتالتيالعربية

لكن،وكلملياووطنياياوفهـروجدانيا:يستبعهبما،الابتعادآثر

كحرمةوتنت!،ارضهتستوهـرزالهنيالمسته!مرةفرنسااىا:اينالى

،يهربلموهو.لجزائرييناوكدجعر!وثمراتنجبرات،وتنهب،شعبه

كشفااو،تحرريةمبادىءوراءجريااو،لدف،لوسيا!ةعنبحثا

جداخاصةلمصلحةابتعدوانما،شعبمهلثورةدطئيةايبلاسا

دونوحدهبهاثنع!قالذاتيالفرديالخاعىالهملهي،جدا

.غير.

عنالابتعاد،اجلمنواررهط،الازازيانزوعاانولذاومعنى

الانا""تحقيقوس،ئلعنالبحثوطوالتفكيرومشاكلهم"ا؟خرين"

"ضتسركالقاسموهو("الاخرين"منوالهروب،(الذات"وترفيه

المز)ف.شخصيةابعادضوئهعليتحددالذيالاعطم

نسلأقضىحيث،(قسنظنة"الىعادانهذلكيدكلمقد

لعم-سبةو)!يست،كفاحيةضاليةسنة)ـيست،واحدةثراسية

هيسنةوانما،الثوريينصغوففيافخراطسنة،وليسشهوانتاج

فرنساوتطوروثروةانتاجليزيدويكدحيعملفرنساففي.ثراسية
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طبقةمن،ق!يزالجونيدرسال!نرالري3هوابينو،الصناعية

اًنها..جداجداقعيرةالزمنيةوالفضرة."خا!هفئةومن،خاصة

ءيلادقي.ةكأولحستدراسي!ةسنة

انالمغربيخفىولا.المغربالىالاخراهروباايمونذلكومع

للالتصاونطرا،الجرائريينا!وارمعظمفيهيتهربميداناكانت

اقتربان؟المؤلفلكن.اتارإخيةوااالحضاريةوالروابط،المكاني

حين،بارادتهعنهاانجتهسدفانه،الجزائرمنو"خرافيامكانبا

ليحظى،بالجامعةويلتحق،و!!رسيهرسنة،بنفسه،لنفسهاخت؟ر1

!توااذينا،الجزائريينالمناصللينمنمحعيرونمثلابئلمبمؤهل

واخطر،اهمبقضيةهملادشغالهمنظرا،معهبالمغربموجودين

كيمتمقةانهااًذ.الخاصالانانيافرديابطموحهملهاعلا!ةلا

اجزائراالى-خودانيوثرؤهو.كلهالجزانريالشبوجدان

المهيئةالاموركلتسمتتبانبعدبل،الاستقدلب!دفقمطليس

علىاستوتانبرعدالثمرةفتلتقط*إءتالتبئالقدةهذهلامتيازات

01!يافىريةالانتفاضةبعمد،طافهلأوحان،تماماعودها

ؤسيالعالي!ةدراشنهليمد6891،المؤلف،كوداذ،6591يونيو

وبالمكانو؟لشخوصبالزماناستهثرافيكذلكمبتعدا:"اًلمقامة)ء

افكر.وباوباللغةوبالموفوع

،6891مطبوعكتابكلافعلىملدنةنقلنماهاالىوالمعلومات

وبالذات.!يلاالجزائرفييبقلمالمؤلفانعلىلحا-قدمما

ميها،لثجماههران!واروالاشتراك،للثورةالدائمالاشت!تلابان

وخلال،والثهوارارمورةعلىنفسهافرفتالتيالتناؤماتوأت،ء

الفرنمىيبىلشمالظلانهاذ.الثوريةللمسيرةالتصحيححركات

ا!ثانوبة،8ادةاثنالحيث،((!يلا"المغرب!سوالستؤر،((زمنلأ"

مدرسا.وثمل،لجامعيةوا

عاىأو،اعلوماتاوتاكباناتالهذهمثلتجاهلالممكنمنكهـان

طبيةثم،حددناهااكطالمعاييرفيهـان.عندهاالوموفءعهمالاقل

عربيةلتجربةإتعرفىالذيالموضوعخطورةوكذا،المتناولةال!ضية

فالكانب.الومفةهذهمثلعليئاماتلتياهيالعواملهذه-رائدة

يبلغهكاخارفيفورةوهـ--ك.فيهايشتركلمشهحبثورةعنيكنب

بالاسم.الابهيرتبطلامجتمعؤدضاياوعن،صراها-فقط-

!؟"رواية"هـواىتشتاننافىثورةا)صفحاتتقدمماذا

مليئة،انننمابةبطريتةاتالصم!تحكيجداشديطةببسا!

"وههـان))مدينةفيالجزانريونالطلابافربكيف،المغويابالتقعر

بعميدباسىسلموب،النئصوارعفييتظاهرونكانوا3ءفو،الدروسعن

فيالروايةبفنبرتب!لاشكلوفي.الروائيلموبالاسعنجدا

استخداممنمتوح-؟يجدىالذيهوهذاولمل.تالسبعيئواخر1

دا.4سودةاالصف!--،تهذهمثلعلى4لاطلاز(41رواي"مصطلح

فينكتب!!فى-صاالتيارتعبيربموضوعاتتذكرنيجميطالصفحات

موضعبرأساتى،قدبالمؤلفيوفي.والثانوية،الاعداديةالمدارس

با4وضوعكآنياو.قيهيكنصوراح،القديمةالموضودكتهدهمن

ث-صاهدت،المنزلالىطريقكفيوأنت":النحوهذاعلىجري

وشعورك،شاهدتهماصف..استه!مرابسةوطتهتفطلابيةمظاهرة

.("نحوه

الشتانموتناثرت،اللغويةاثمرارةافانطلق!ت.البد*كانهنامن

فييخطبالخطيبووقف،اتجعاهكلؤ!اررةممرعلىوالئعنات

وصدى،نفسهفي!؟يسمعبل،أحدفيهايسمعهلامغلقةغرفة

،حيرانطقهاعلىتدرب،مقعرة،فمحمة،ض!خمةكلماتمنيرروما

قرادفلالها.منحميراوحفظ

لنسىكعملللروايةا،ؤلفتصورعنالبحتحاولتفاذا

لنفانك،المعالحةفيطريقتهبنفسكلتتلمسسعببتواذا.تجد



رئيسي،ثراميحسثعنلنفسكنفبتوان.!يقةولامعا!جةلجد

رح!لوانثبل.الشديدبالاخالا!.لصآبلمسو!،نام،ئانويأو

ولعيس،الاحداثمع.شفاعل،حيةروائيةشخصيهـاتعنتكشف

باحباهـالضهـ.لواجهسوفو،ةك،ألوامعيهوحيانهاومكانهاعصرها

الشغ!عضيم،لعييالمول!بئن،منت7ووسلمتاعترك!تاذابل

وبالجياح!،كفآموسور،تعاموس،كمعجموبا؟عجم،كملفبادلدغة

وينفننون،اللغه!ءينقهرونممنوبرهموالفيروزبديالزمانوبديع

كله،بهؤالمسليمكمع،اكول-وثاذهاغرءيخهاعنالبحت!ي

،القءوكأفوسه،لمهمزآسلوبهة"بمؤأفتظالرلىتأيضا!كك

دلكل.وتعبيرايهوكلماتهلغاظهامنهيستقيالذي11لخاصرو!حمه

يتعر!طالذي،ب"المعروفواسلموبه،المتهيز!ءوس!،جيدكاتب

انهأي.؟ةرجلحوالاسلوبآنفهيلو!د.طتهبوالص،القراعاليه

بمق!هبسهاتصالحالك.لحننموانآما.ثفلشخصيتهبعاديحددالذيهو

تفطناندون،زطنهآ!يألأستهمالنادرةكانت،فتذة،غريبة

لمثلواستقبط)4،ممدأدهفي!ؤلفالذيالفنيالعمللحاجة:اولا

والأجتماعيا)فدزيالشخصياتلهستوىوثانيا.رفضياواللغةهذه

عملكاهـ".دقلأمالذيالعامالقارىءلغاموس:ودالثا.والنفسي

بكت!يظالنيوا!ظررف،نعينن!هالذيللعصر:ورابعا.الادبي

ته-يرعملفصي،مرجوةوغايةء،لمصاهدكااللفةتكونآلأ:وخامسا

..ثيءللهيوليست،مقوماتهاحدىاللغة

.الاطلاقعلىالاعنباراتهذهمناعنبارايالمؤلفيراعلم

بسأناإن،داةآلىيدفعناد3مما،تماماالنقيضءلىكتابتهو*"ءت

نآنجئرظ.تكطيعا-انروا*كأالمحوللا-الصثعخآتهذهدصوليعطع

الن!وء"،الدروسعنيكشف،فنيلأ،ئفويعنوان!صلدكليوضع

لطللابنفدمآنعى.بلآالاست!دةيكنادثي،اللغويةوالتواهد

اللغةفواعدبعضتعلمعلىلهممساعدةوالاعداديةانثانويةا.دارس

موضوعا!كتابة!يبهايستبونايتيالاسااليبوبعض،ونحوها

لهمنرجو،عونهمفي-ذلكمعساللهوكان.والانشاءالتعبير

!يهرنجواالا

ا/"بل،وفو،كيوطنيوواجبحقالعربةالنغةعنالدو؟عان

هـئأساس"افعريب"اناذ.الاماأفورةمنحزءالجزارر!ي

استقلالىفيخطواهااثورةا!م!وبنجاحه.الثقابخبةائثورةآسس

لتكلههالفنيالىثلخضوعلكن.الهربيةالجزائريئالشخصيئ

نسنهـصد!الذيهوانهحينمي.عنلاالعاشى"يب!داًلىحف!وهذا

!قريبووح،!،1ور!ر)به،اب،صو.لعلممه،احربقياالاإعةؤلميترغيبه

لاله!حلالءن.مبسورةهـانعةورهلةاليهورمناء،مااذا،ور4

آدبيا.مقاى،وركر!ف،قصيرةقصة،رواية،لثمعرا:ال!

ذا،هيخلالهامندنيملمحأياستكنناففيفجهدأنوليس

الغلبة.لها

يجريانه9يهالمغروض.حوارمنجاءمابعضمعاولنقرأ

الثانوية:الدراسةمرحلةفيمعاوهما.وحبيبتهحبيبلسانعلى

ال!هـبية؟اللغةفياليهودقياسشأدتكمامتضلعة-

.!21ص)سعيدياحنانيكس

اثساهذاتواصليآنيئأتريد؟عليهأنتمزععةما،فاطمة-

دارجة؟لهيقالالذي

.(22ص)؟افصحىباسبابايتصل!ببمنأنتآحار!!-

يروتريسعيديكنولم)ء"فاظمةدارييممسعيدن7اهوها))

."فيدمةسيجدانه!ي

بمضجىداتسوداءسحابةالهواريسيديحتىتمشت)ء

.(72،09ص)"وقعقعةوجعهـجعة،وعجيع

عاىيساعدالذي،المعروفال!يبالمعنىحوارثمةولشى

التطورفييسهموالذي،المتعددةأبعارهافيالشخصيةالىالتعرف

،ف!يالم8البناءمنكرزع.همدورالروايةكل!للمحوار.بالحمط

!ياتب!ومذه.اأـحدثر!!"بسبكوش،/،لنقرو،بالشخوصيمرتبط

،نستدشجائصنونعى.والقصةألروايةككتابةزالمبدئوفييعرفها

صهووصاتلان.الؤفيالسقطاتهذهملمن!نستش!هـ/،)*دير

خذ.241هـتهومثملالا-حفللا((ونورز-را)

عضلملأثهالمء)ووساور،-يسغ!وضاضياابرواففتطولو!،-ما

احكمباألملإئة،أسهـبةاالخطبمنمجموعةالى8،ي!وا،.4؟لإلمغس

،وا(!اءف-لأمثال3-بمنكذأكمسضهدةحكم،"ك!،لضء"ائحو!

ازهـانأوبديعالءرليريو"قامات،والتبيبنوانبيار،والهـيواق

منت!بتولا،اكلاعرةاف،2ايوامنلض-ع،41!همحتى.افيكاا"هفا

و.دعبيراله---موامفا!!مالناسلغةمنقتئت2و،،الجزاشريئألبيئة

الشائعة.تهمومصطلخا

.اا!ائعةآفي*"عنىلألسفوالشبابعنحكمة01صفحةفي

والطتن.الحيطةعنحكمةا7صفعةؤك!

وانواعه.،الموتعنح!عة118صفحةكي

.التشاؤمعنا28صفحةفي

وتاثيرهآ.وانواعها،(الذكرى)ءتعريف143صفخهفي

جطءت):بقو!4.،هـدفهوحكمهمثلكلمنألات!اءبعدوهو

ني.(17عى)(ال!صنةالتجاربوايدق4،السانرةالحكمبذ،ك

مثلا:يقول

وعص-رة،عزاف!وخ!مهال!تن!فان،حكيمارريناكن)

اعتفدحضىخبهـ.لك؟!طكيياءىلبالحمقاءالمجلةوان،طرائقه

الرحهن.من،'فى!-ء،ا،شيطنمنالامورفيالعجلةانالناس

هذعمنبلواما،ذلأكالعىو!داهم،التجاربذلكعلىدلت!م

الض!المراجعذكربقي.(ت!اوعرفوا،ؤم!اشاهدواوما،الحياة

..واظني،وألشيطت!،ا.جلةوا،با،ط!يش-ك!لماكلفيهاورد

!التجاربنتك!وتالتيالمصالروكذلك

الجزائرحولقدور،محددةفهيالخطبموضوعاتآما

ألفح!حى،العرويةوا؟لمغة،المست!لممرينوعآروالاست،ثيوالجزائرا

9صةور،أل!ربي!ةاحسش!رةا؟،عنهاعالدقفيوالاتهرا-

،21،31،51،61،22!مفحاتفيء78،971عي)يستلتوا

.الاستهمارعن،حبيبتمهعلعى"سعيد))يلقيهامسهبةخطب

وف!.الاستث!،رعن138وؤكهه.الجزائري!نعنخطبة98وفي

إبلافىيتحدث!؟،6،37،38!وفي.كةاءراافى!ةعن21،!

به،ـ!اجالأثعماةإنيوغير.الازسازيعنالةهـذ!بمآلمسننهـمربعدعن

ال!،،بط.ثعداصة!،تورنءحمفحةكلفيبهيرزا""انهبل،القارىء

سضا):قدائلة146ص"س!يد))وجهفي"ئطمة"تخطب

..م!يهاومنوالارضا!هـ.*فلتلعنكألا.الماكرالاستعطرايهالك

ويحا،الشعوبظالموودا،التاريخمهرؤلويا،(نيةالافع!وديا

عنوانويا،ا)بوسغرابويا،لبلاءاصاحبويا،اور!قاءساكب

لشرورااصل1ويا،ا!لاممصكرياو،الوعمسل!ياو،الصزمان

ابديةلعنة،الانسايةبله!ةاخسااستعماريا،الارضعلىكلها

.(...-زولولانمحىلا

واللافن،،بازسة4وا،الخطابيةديالمعقولكيرسالانفطهذا

عنجهابعيدة،مفتعلمه،باهتةالكتابهذاديال!،صربقيةجعل

.وافكاروآراءوشخصياتمواقف:للتصديققابلةوغير،عقولية4ا

مبسرتولا.هدفاولاشكلالا:م!درةولاواضحةنحهـيرفالشخصيات

علىكلهاوتجري،مسطحةجميعاانهاإزاللأحظاذ.بعضهالوجود

فيالااصلاموءودةغيرلأنها،بينهامطلقافرقلا.راحدةوتير

الضيق،الذهنهذادائرةعنخرجتانهامتصورا،المولفذهن

داخىله،تدوراوتستريحاوتنابم،فيهتعششتزالماهيبينما
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التقلىديرةونظراته،برداالمتخلفة؟رائهعنوتعير،بلسانهوئنطق

ارجا!رةالأفحجرةولؤيته،ابدا

برعينسههو،سعيديقولهمانفسههوعمربهيتفوهمافان

،"الهواري"مملىالمولفي!قرضهمابذاتههو،"لىصمة"تذكرهما

انهبمهتص.الصفحاتهذهسطورمنسطركلفينثرايتئرهوما

كعل4ميز،خلاؤيةأوجسديةأوفريةاونغسيةملامحتوجدلا

واحدظ،جهيهالكاالمرسومةلالوارةانبل.الاخرىعنشخصية

الةصارىءفانلمومن.اختلاهـوتباينعنيكشفلاد"يصدروما

و!يلةأدنىيملكولا،معايشتلاءلمىيقدرولا،الثهحوصطلفلا

يصعقها.تجعله

اتعريفاكلمةتةصولكما،أرصنهملاسشاناالك!عابوأصغر

تقديممنبهايتمكنوناليالوتتلابسطمنانيعرفون-باكولف

،خارصء(وصفابوصفهااما،القارىءالىالقصصيةالشخممة

،والزي،والشرسل،المتميزةوالملامح،الظاهرةالقسمماتيتناول

النفسية،وا!ارهاأ?؟اقلاباكتحامواما.ذلكالىوما،والئون

بتعد،باو،احسوارباواما،الداخلبمالصراعابطدلاستكشا!

والمئصاكلاًلمواقفزاءوتعرفاتلأوسلوكهاحركتهاوابعادمجالات

الذياماخوابيئتهأعلىالضوءالقاءبمحاولةاواما.تواجهلاالتي

بها.احاطتالغوالظروف،فيهتنفست

إخطب،كاالماذ.جميعااوآئكولا،ذاكولا،هذالا،لكن

اوللهجرةالاولالقرنبلفءوإخطب.الالمشعمارالخطبةوموضوع

فيهذا،الخطبةفانذلكومع.النبويةالبعثةفبيلالميلاديالغاصي

تدفعمناسبةعيرومنبرمناسبةولتعددها،لتكرارها،الموضوع

.الننورالى

،أ-سامثلائةغياببعدبحبيت"سهيديلتقي02صغحةففكا

والتاريح،امر/يةاوالحضارة،الاستعمارعنالاحديثلهمأيكونفلا

ي!لانحبيبةاوخطيبةتتشملكيف.العربيةواللفة،الجزانري

ه!زرهحول-طالغيماببعدسكملةجلسمةفييحدثهاحبيبها

ةروابزووولكي!بل.7591نوؤمبرفيأوفنى.الموضوعات

!أالمواففهذهمثلا)ضئر/ناقرنامنالاضرالربعفيمكنوبة

،مظاهرةبعد"سميد)ءبيتليفتشالفرنسيالضابطويجيء

بية.الرالحضارةكييحاضره75،76صفحتيطوالسعيدفيقف

واصلها."التويست"رلمحصةأهىةفييحافره78،97وفي

؟إ..المواجهةهذهاملفرصةالمستممريتيحوهل؟امعقولهذاهل

افأخذت،التاسعالفصلبدايةومع88صفحةفيكناواذا

ماأوالجزائريةالثورةحوليورمكتوبعملبصدداننطمفياة

كذلكنفاص!فاننا،الثورةحياةمنالغالدةبالفنرةالمؤلفيسميه

واموفةسابقدون"الام"ئم"خديجة"بشخصيةواحدةمرة

سبقتظهورهما.مقدماتولا.الاطلاقعلىلوجودهمامبررولا.تمهيد

قلكالمشاعرفانرزا.عليهما!رضتالتيالانفعالاتمنمقنعشيءولا

ياعنتكشفولا،دلالةت!هرلا،المهـرورةوالانفعمالات،افقررة

.فرةاوهعنى

الثانوية،بالمدارسالتلمينظ"هاطمة"اسمذكرانهوركم

كاشفغيرد!ناحباله"لكنوهي،عمنهاابنتنتظربهاالتقيناالتي

تاه!،البطولةبزيتزيتوقدفجآةنلاحظهابنااذا،نفسهعن

ذاتيةدوافعوبلا،موضوعميةمبرراتوبلا،مقدماتدونواحدةمرة

تكوناندونبعل.عامةخارجعةموضوعيةأو،خاصةداخلية

هـنلشيءمهياةوالفكريةوالنفسيةوالعضويةالبيولوجيةمقوماتها

فهـ.الابعادهذهمنشيءفييفكرلمالمولفانعنؤضلا،ذلك

وا!ثربل،حركتهنوتقود،الس!اءتنظموضحفماعشيةبينف!ة

واذا.حبيبها-عمتهاابنتتحدىانها،للدهشةمدط!اةهذامن

07

!فبالهعلييحظرولم.للعلدةخارركأصغاتءلميهايضفيبالمؤلف

بسلوك،ثانويولويسيربموقف،بسيطولوب!ل!لذلكيمهدان

...وا...او...او،رياحولقاءأو،معين

الثمانين،حساورتالتي"حلومة"الجدظنتخصيةوهنالر

جي!ة،تيمةانهاسكلا.عةهصاالمثورةاعلاماخ!ءبدوروتقوم

-دي!ه،روانيمةشخصيةمنهايجهلانالروائيالكافبويستظبع

الخامسة،بقدرات!الثورةفبمتف!ك،وطريغة،وؤاعلة،وحية

بمثلءئشغللمالمؤلفلكن.وفطنت!اودهائها،لطو-لمة1وخبراتها

خاماتهـه،عنيبحثكاتبيهمومصميممنهيادتيالامورهده

ذلك.لمثمراالاسننغلكلواستغلالهاواستخدامهاتكوينهاكيفيئويخنامل

عنها(،فاضمة"تحكيهممأ،"حلومة"الجدةعنفق!طفسمعاننا

.المرلفمنبضعفأشبامرمتواريةمختفيةوهي-

الاحداثربطعلىولا،التحليلعلىانقررةيملكلاوالمولف

بهايوسلاك!والوسائلالادواتابسطحتى،بالبعضبعضها

والتامل،التفسيرومحاولةوسردوصفمنالمبتدىءادقصةكاتب

الشخصية،حركةالىاننلميحمجرديحاوللافهو.لديهتتوفرلا

بوصفها.يكتفيوانما،مواوفهامنانابعاسلوكطاو،اثصارتهااو

ينبغياللبىالنفسيللموقفوم!غاءسةمختلفةصفتهاتكونأحيانهـا

فيه.تكونان

!اط!هة"-"جميعاوثقةوحزنجدصو.لهوفيسعيد"

."س-يدةفرحة

بعضي!سهملاصوتكلفاطمة"-"حا!شبهكيسصد9)

."الاسى

فيفاطمة"س"وطن!يةحمالةفيمعارضايئدةءسعيد"

.(،،بالمتب!ييحملكأنهموت

يهاجمسعيد"-"الشج!اعالشبابلهجة؟صسعي!د"

."عليهيعنفوالهواري

.وهكذاوهكذا.."شديداستهزاءفيسعيد"

فهو.الكتابهذاتلاوتها!(نا)قارىءعلىيفلبشعوروثمة

جيداقيملا!اىا،فنياالمكتملغيرالهملهذاارا،ءحتماجشكلا

احسنفقد.التوضيحيةالداخليةقطبجمالالؤ،نرلصوم،وطويلا

.وا!عبرةالموحيةالفنيةوفرشاتهبريرثنهالكتابةالرسامال!انهذا

الجام!ه4!لفاكلماتمخيلتنافيذحولأنعلىكثيراهـاعدنااذ

حركةالى،اللمغةومعاجمالقواميسمنالمشتقةالتقليدية4ؤهواوصا

شعاعماث،او،امتدادو،و!عل،نرونآو،ةحبو،قعأوو،وملامح

واليه.الاخيروالانظباعالاولالطتيرصاحبوحدهفهو.وظلال

يجملناانفياالؤلفمشلعالمالىنقلنافيالكبيرالفضيرجع

المؤثر،يكونانينبغيوكان،الأصلهوبانمهعلما.ونحياهنهيشه

التابع،هويكوناناما،الاهدافومخظط،الحركةوقائد،والموجه

تقبله.اليسبيللامافهذا

يا،ا!كانيتصوإرهعاىشيءنكلالمؤلفتسطيح2وت-*ب

فيالمتمركرةالنضالاحداث"نكثروفيهتدورالذيالمكانجغراغية

كانظرا،والكتهاب!المؤرخونبهاويشيد.بالذاتوهرانمدبة

وم!اق،خاصوعمق،خاصةم!زاتمنبالذاتالمكانهذابهيتمتع

لب.ديقريةولاتفرداولاتما-ترااكثانهذافييرىلاانه.خاص

بهاونعتوصفالتيوالصفاتالنعوتبعضالاخرهولهولمتقط

والقيعك.والوديانوالمهلا4والقفاروالبيدالصحراءالقدماء

حيإجهرهسوةط،وهرانمدينةزيارةفرصةلهتتاحمن

واقعي،و:،ن11ىيحتاجالحيهذا.بالذات(،الهواريةدي"

شوولي،النظربعيد،الشهورعميق،الملاحطةقوي،الحسثقيق

.واللامنظوراللامرئييننعمقوانمسا،بالمنكوريكتفيلا.الرؤية



روائيلعملرئيسيابطلاالحيهذامنيجمل،نمنبرهدنذيتمكنوفد

تاريخهمنالحيفيهاوينفت،الشحوصخلالهمنتتحرك،متكامل

وايطمالييناسبانمن:المناونةوالابركى،المعروفةوحضارتهالطويى

وؤ"هـاواخلاديماتوسلو3؟واثكالاصنوفا،كتراواوبربروفرنسميون

،ومنحدراء"،ومتإخه،وبناياته،المعماريةتكوباتهخنى.منتباينة

الابيضوالبحر،تطوهآلتطلمعلقةاوالحديقة،ومرتفعاته،وأزقنه

سد،الشد!وانخ!ضه،الرطبهوذسملالهورذادهبلاائهالتوسط!

.هـهومسا!،اًلقاثرعبدسيديجبل،الجبلي!لامسحتيوارنفاعه

.وهوآنمدفيةفيآخرمكانآيفىيتتوفرلامعينةسماتهذه

"!!مرف،ذءفىافتنهـسراتالهواريسيبمل!ى2تيحتفو

إلهنقطالزوا؟واي،بوعيالواقعمعالتعإملكيفيةويفهم6جيدا

بر(لفعل-التارىءيثمعرسوفعندئذ،مؤثرافهـناتكونلانتصلحكي

تنمو،كى،خهكيمافويتنفس،ال!يهوإعيش،الحثابهذا-بالقوةلا

صاع!دة،د-وج،ا!محدرات،لدروبا،لبحرا،لجبلا:عبيره

"ممئرةهـلملأمملهمرجال،خاصطعمل!نفتيمات،ه!ابطةواخرى

الكبر،واًلمرسىوالميناءالبحرمنالثديدالاقتراب،شباب،عجألز

ارءكا؟يدولايا،العمراز?لازدهاراحيث،بالمدينةالاشدوالننلامس

والبقا/جا،العربيوالصةء،افتقليديجميالشهالتراث،الفرنسية

،الحدودابعدالىالمفر!التدين.والتركيةوالايطاليةيلا!سبانية

الفتنةوبقآيا،العرب!ياجمالا.الحرةالجنسية،والممارسات

الحايك،.التقليديالشعبيالزي.الفرفسيواالاكياجالاسبانية

..الفرنس!يةالموداتاحدثمعمتجاورا

،ا،تتفرجموقفالحيمنوقهفالشديدالاسفمعالمؤلفلكن

الاميو.منهؤلفةآلافبعدعلىتحلقطائرةمناليهاكاظر

فنيونمنفنفيالابداععلىالاقبالالكاتب،على*رراصعب

لمىءمطلء1،بخصانصهمثق!فا،بادواتهمسلحايكوناندونالادب

ل!يىع!موالمؤلف.العربيالادباوالغربيالادبفيان،آثاره

وووه.الاخرىالنثريةكتاباتهذلكعلىتول.الفنلهذانفس"

كأوالقص!الروايةادبمنايعماىيظا!لمانهعلىتطالصف!ات

اثعأصر.العربيالادب؟و،الحديثالاودوبيالادبفي،القصيرة

ب!اها.كيفإءرفلمالتيالمهاويتلكفيوقعلمافعلكانولو

مراحلآخرفي4لمىابعيده؟شواطاالحديثةالروايةفنقطعفقد

.تطوره

ا(!ني11،قلمورطراء2برعضالىرةالانآمحاولةبع!ذعلينايصبحو

ضبط.دوناطلاقايطلقها

وافح،نجرمفهومانه.والنضالللثورةمفهومهذلكمن

وانسسع.!ائفةدونطائفةبهاتقملمعندناالثورة).ومضطرب

فاستي!ت،قلوبنا!نعشت،علينانزلتالسماءمننفحةالثورة

لسنا.فولاذمنارادةو!،حديدمنعزمفيللجهلاوانب!ت

تصبالمهلا،الآلمغويبالمضىالشعبأذكاهاا!ثورةاانفينركاب

ؤ--كيينحصرالاشارةسبقكمهـاوالنضال.33(عى)!السياسي

التطاهر.

از،مواما.حقفهذاالاستعمارمعحربفيالجزائراناما)

هـلىبالثورةالايتحررونلالعبيداانواما.ايف!عاحقةاعبهد

القاعةهذهفيلهمفهـ!ا،واذن؟واذن.كذلكحقفهذاالمفتصبين

!غناءمنالعقيمةالدووسهذهفيلهميبقولم،خ!يرمنا،ظلمة

.(؟اص)(محاربونبل،فثيائرونكدهممن!اتاركونولكنهم

أعينعنهنامتعجوزشيخالامنهمبقفلمالجزائريوناماأ

خاملامرؤو2،المقاديرعنهتغافالترضيعطفلاو،الم!ربنات

الموربنيميزلاخاملجاهل،تعرفهولايعرهـالو!نيةلا،دون

ناعجبلا.معااًلفريقانفيهيزهدبانحريهذافمثل،والظلام

وكلما.وصابرنتيمنصبرندقد.طتراتهائجاتغاضباترأينهن

لهن،بقولم.احقما،هنونفد،صبرهنعيلالمورةباالنونز!لحمت

وهنذلكيئتينانويجب..ماشيافياتينينم!نأنالأاليوم

نايسعتطعنوالمنساء.مختلفاتمتفرقاتلا،متحداتمجنمعات

.(98ص)(المعجزات،يردنجبننين،يخ

النيالمرأةصورةعنبنأيخرجلا،اةخاعرةللمرأة!مفهومه

الامثالكتبنخطوردوما.القديمالهربيالادبكتبفيتطالنآر،ت!ف

نقلامر!نقلهتعمله.صف!صتكاألاغانيوكتابادث،رودواوين

نفسها.لجزائريةاالمرأةبهترضىولا،واقعهيفلا.ا)كبتلك

ولثت،أكرمتواذا،اسه،ئرتأهنتواذا،عففتاشهة!يتاذا)

جعتواذا،نفسيملكتثرتوادا،غيظي8تكظغضبتواذا

الأنسانيةتحب)،(عرضيصنتامت!ضتواذا،بتديبئلأ!لم

.(8؟ص)،وارروداءالبحمغه،ء

وقر-بته":ءيد"بينآو،ارجلواالمراةبينوالعلا-ة

تبدو،اذمانمنافيزطبعهاانالكنابصفحاتتريدالنتي"فاطمة"

ناالكاتبلهاارادلق!د.واللامعقول!يةوالتفاهةالسذاءةغايةفي

!عستوىعلىتوجدآنلهايمكنلا،سمةويةافىلاطونسيةوبيةيوكون

بين،هلامي،شفافحب.الطبيعيي!نلن،ساوبينالعاديينالبشر

وفتاة.والقوة،والفنوة،والانفه،ل،الشبابفورةفيشبلب

،ابداالفوارة،جدا"الحساسلفرةا.الافثويقسجهافمةفي

واكهـفقبالحيويةالملخثفة،معاآنفبيوالاخذالعطاءعلىدوماالقادرة

والممارسة.والانظلافى

وسص،فو!6السما"فيلقهلاه!اي!جعلأناًلمؤافوفيماء

انهم!احينفي.بعداأشدآواأنجومبينى.ابهدآوالسحاب

انهم،،آخربوتىأو،التظاهرفيتركانوإنت،"سته!مريواجهان

المواجهةوهي،المثمرالايجابيالفعلهيالثورةكانتواذا./يفغلان

سنيستمدانينبغيالثورةابانالحبفان،والتنيفةيئةاصا

مثوسرافه،لاوا؟عيااير،بطفيكون،وصورتهصبغت4ا(مثورة!ابع

ا،؟خر.هـو

المراةانعلىيوا!صيمرتاضافلكعبدالاستلزان،أعنق!د

علىقائمةعلاقةببهماوالعلاقلمة،جداواقعيبشكلبمته،ملانوالرجل

فعل.وردفعل،وءطاءآخذهيبل،واللاوه!واللايو"وبيااللاخيال

وج!مسدهاوع!لملابقلبهاتعشقالمرأة،ايجاببمارجلواايجابيةالمرأة

الحبي!دلاالثوراتاندلاعوخلال.بغب!*هكذامنهابواحدوليس

فيواقعا/الايفرض،ثنتهل4افالواقع.مجالالنفسهالافلاطوني

المؤلفانولو.والشعموروالانفه!ووالحبوالسلوكلأوالادبالفكر

وايامالنضالتجربةفعلاعاشانهلواو،واومياتكونأناراد

تصورهالذيهذاانلعرف،صفوفهافيواشترك،الفعليةالثورة

تماماتتعيروالرجلالمرأةبينال!لاقةنوعيةانبل.هعقولغيرأمر

فيهايفقدالتيتلكوبرخامة،المسلحةوار!ثوراتالكنيرةالمعاركبعد

ولست.والحربالثورةفياوءالامنكنيراعدداللطيفاالجنس

حائلايقفانكفسهيرتضيالمولفجملمضولاواحداأءهـمبررا

علمنعامعهذا.اررمخيفاكمسفبهذاوالفتإةالفتىبين?ي!،

سسدودوبلاحاجزدون،نهاراأوليلابالفتاةيلتقين3القنىبئن

ذلك.ثونءحولعوائقأو

وعلاماته!اوماه!يتهاالسعادةفطالمؤلفراينقر2اذوقعجب/

وت-الك!بهفهنقراهكناالذيالكلام.مس.261صأونتائجها

،(اللبق"الانسانفيجعل،مبتكرةعبقريةبفكرةالمؤلفويئتي.صغإر

اصبحتفاللباقة.شيءلأمنالسعادةخل!علىقاثرا-هكظس

.عندهاخلافيةقيمة
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ا-ماذجة.اا،هكرش"الطرائفمدهم!وا!وأ

ءطكلىنئهآلىفيأأذاو.مجنونلاستهماراو،علآكذةأرالجزاوا)

رصأيمه"اثسشكصعلىو)يعهل،المنكرلنبلاءؤلميطءب،ب!ج!ون

.(89ص)،(الو!وهءنوجلا

إهـ-لىونلا-ا!رف--ينيقصا--ك!3زا(رك!ؤلاءاناإييخبل"

طريرصىعنالاتنهطر،هـ/ررش-دآلهم،السلاحلماصحابمعيتورطواأن

.،اً..ص)"الجبن

.1(.لأ)ص"لنا(،جبرء4ايضحثالأالهجمبعلىالعجبانما))

الثتابهتافيا؟ض*بءةبندركارهظكلءعويكفي

،المطلابمنتلانةكف-،نر.مو"ودغيرادبطلآلجزائريارز---

وكات.ا&هاذجةافكارهم1ال!رىءعاىيفرفون،!ق!واح!ظوطالبة

،ال2:كطا)صعادقأح!لاحرارةأن!*،بهذألصنحاتتتوفرانالممكنمن

ونجهمهـ!وفوتهماشباباصركةعلىالاضواءانركيزأجادانهلو

ورصيئ،لقطاعاهذاتاولفطبيص*نثارتأنوأ"ا.وافكمارهموثورنهـم

متلا،(،الانغار"روأ؟يةفيالمراؤيالكاتبالربي!يعبدالرحمن

موابر!قىؤائياىلعرافاألمشإئيمنمرحوعةتحريك!يطاسخطاعالنى

خلالمنوذتت.انواكعهذاعليهوهـضحين،من"المركوغرلوافعا

طؤ-افىمثر!اويا)رحوصنشعبد.متطورةدينا!كيةوافهديةرؤية

ويرص!صه((حبؤصة)ءفيإر!ساويورصأء.((*آ(رزلمف!الشوارع)،

.اليمةلقصارا

،ا؟ا،ا!ا،901،011،111صف!اتتصفجومجرد

اصسى"-،تببن،ت!ذنض،لا.بمولفبتصوروحيورالتي115،116

ارءخصل"لى،وافهـقا*،ال!رضوطفولية،لفهماسذاجةتبلغحدأي

افيصبل*!ارصورةالعافياغطاءفم!دهكانواذا،لوعياوانعدام

ص!رغبئيلموؤئولم،دري!ع4!ضلملأفشلانه1اتقد3!انيالجزائري

والابر-هـ.الطوإئمن!ضاعحتىتما!!ريقهضلاً-".الصورمن

فالثى!رة.الصورةهذه4لجزائريةاالثورةالىيسيءانههدامئ

جزائريون4وا.الابعادوعمتدةءغئرةعميقةحركةالنضالواعلإءعمل

،خطباءيكونواوامل.)النضال**وظماكأروعحقامناضعيمكانوا

بتلأل-ماتقديم!علىا؟:،باهدايحرصكما،متظاهرين،جامدين

متحجر.اجوف

أتجزائر:-!كأ،المنورةاتىب،لفةخ!اووبالفعلالكتمثبهدا

قىآ؟شعبيىاقج!اهير،ثو*هاأءنيا،ال!يمالبطوأجميالنضالوام!ور

زأأز،--ط.الحدإضةا،زو!بيةاذة!*ألملاحماجملؤكهر،الجزائرية

وبذت،الرخيصننعك!-ل41برءكأأ-8يئوا!اوالقتال؟لكفاختقدم

41-اعهذاخلالومن،الطفليةا)رؤ،يئوتلك،المساذجالاسلوب

"-واتف،وت!علب!لاتافويها)ىاالأتنت!يلافانما،المهل!ل

اللأ،رىءيه"ضآنررظراوكان.الثورةمن!ثبابامواؤفوبخاصة

؟*شقبل،ومضمون!اشكلا،ق:كهجيدالنيعملتناي!افياهربيا

ضحببى--إتوالا،ف(مينرورتهازوفييثكلأو،ويثريئ)اقتناعه

فميها.الجزائريالهـثععبثورسلفايعرفالتيو؟لبطولات

-"

؟7

نم،الثورةكيوساهمشاركمنبينكبيرافارفأأنوأظن

يأنيثم،يساهـحولمباركولميشماهد31منوبئ،صت!اكل!ب

آشخاص!!صاووص!"باحداثو،وانفعالهبهااحتسهافى.لء؟تب

وهسمد!4سمعوامونيئكثيرعنيرخشلفلن،حرهـ،1ولجسب!ه

فمواأو،بعببلونوهمع!نهاقراواأو،الارة!أ،صىؤ!يي!نط!ون

ويبدو.بصل"فيهاالمصل!"1بوأصطاهلهاالىيهتونلاوهمخطواتها

لكامبغالصاملابرقهيهالىإدفعالذياي!وحيمادا)ءساهوهذا'ن?

ارةىهـصب!!يداك،نلب!ال!.رواقياروهىالعهلهذا،تتصلوراء

!كثر،اوس!وهتبستالاس!ذقلالب!دوعادالمثوهـةؤم"رةشواثا*ورركة

.لعمصه،ءابالخطبحصجهرلهلتنطدق

نأبر"الاولىكان،المرحلةتئكءنلل،رشبهنهذكيئفىكمحلاوةكأ

ابرتماعيهكثيرةفض،يايطرجارزيا،اةطصرالجزائرياًلواذء-ض!اول

ا؟،-،صراكانباتجهلوعقديةوأخلافيةوفكر،"ونفسيةدية4واصتص

من!-،و'لاتخأببتصويرهأملزءامرحلتهويععيننيواقعهيخيادبم!ا

ثهبثىاي.والابداعوالخاقالكصأبةعندالاولآعفارهفي!وضعها

أدبيا.ويصورها،فنيويحياها،فهياواشسبهفغط،،

اثسودةلصفحاتاهدهبينجداوكبير،كبيرا!فرقانذلث

بناح!يداوبد،وكارالظهريذ:"وبىق!الالاقهاثوأيئى؟!كب

وفي-ء-!وزهور،رتج!اللهوعبد،دودواي!دوآرو،كورري!ة

ء:!!صميسد.با)ءرلييةيكت!بونالذ-نإءن)ج!ءفىاذبرا،الم"ن،مخيروو!

الواؤ-ءالىءت،1ينظزالتيالزاوية!!ملكل؟حد:ور!يئمنطذما

والمسهتقبل،وا!،ضياحافراالي،المجتجعشااسيألىعةأىا،يموالتار

فياو،الاتص-ويرهوفي،41ءثونمعبحوكةارنباطهؤبا(ورناىا

كاماكأصفحاتا:نؤلفينقلانأما.الأمثمالىكل،91دأجلمنسهيه

وا)نورة،دررسروابن،والتعريب،؟،تربي!ةالاخهحولءغطلاته"رز

!الهايريدرولأايةيقممانهيدعك!ئم،صلحة4اوال!ثورة،ا!ثقاف!يه

اًلسبيل،سواءابناءهايهديونورا،الامةهذهاءأعفعلىنارالكون

بص!نه.الزيفهوومذا

سبق،روايركأانهصاحبهيزعمكهذاكطد،ان7ءنجأءأتصورولا

مليء،فخياضعيفلانهالافيءلا،وأر!*ح!بلدهفيرؤضأنلد

اهـىصطحبهبهتقدمؤكد.والصرفيةاييقيوا،؟)كأ:*ويمة؟!درحبات

محامين،منممثروبقر?:دهمارالجزائروالتوزي!عالمنتذرالوعنيةالشركة

..وصرب!4وواقعيةموضوعيةلاسبابمرفوضاصاحبهالىأءيدثم

كله،العربياررتوىعلىويوزعو/صثري!طهء،هذابعدانهأبرصصورلا

،جداجيدةآدبيةاعىلظفظحمينؤك!.ؤء-ءبرع،ر!ؤهالم،ءد

!ذاكأوانههـبطالبلدهذامن،ءوبلشباثط،ورررا،جادة

عاىتلقي"نارا))الكلهطتمذهتكونآنر"كأ!انيشأخيرا

المشوهةالاعمربهذهولى2اذ،ف!ءردغاظنرعومة4االرواية-الق،ب2

نالكلماتياتمنى؟نيكما.وتحرقتبادأن،فنيهـالرديئة2،لالهض!ال

.بوضوحطووقه،يعرف،ا!سبلسواءالمؤلف4،!ي"ن!را))نقون

!والابتكاروالابداعوالخالقالكنطريقغيربالنأكيدوهو

لقاهرةا


