
صلىممنهاسصكرلمحص.

ر!!ا!ريايكلبزاؤوتتزعبر!

وشعراورصوائةقية

العشرينبالذكرى،القبلةالسنةفيستحتفلالجزائرإن

أجلمنعندهاالتوقفيتممعلماالذكرىوستكون،للاستقلال

الاقتصادية-المجالاتجميعفيكاملتينعشريتيننشاطتقييم

التيوالقوةالارتكلزنقاطلمعرفة..والثقافيةالاجكاعية

وتطويروتثمير،المكاسبتلكتحقيق!الحيةالقوىاعتمدتها

.النقاطهذه

والمصاعبالاخفاقاتبعضأسبابلمعرفةوكذلك

تجاوزها.ووسائلعلاجهاأساليبوتحديد،والشاكل

التصور.هذاعنيخرجلاالكتابةفعلإدن

،كبرىمهلم،الجزائرفيبالكتلعلىالانتطرحفإنه،لذا

الأدبلمسيرةوموضوعيةشاملةتقييمبعمليةالقيامبينهامن

8391(.-)6391سنةعشرينخلالالجزائري

قصة:الأدبعذاتوجهاتحولالملاحطاتبعض،وهذع

ورواية.وشعرا

الكتابة:تطورطريقفيتقفسعوائق

ذاتيةوأخرى،موضوعيةعواملهنالثبأنالقوليمكن

يجبالجزائرفيالأدبيةالكتابةتطورطريقفيعائقاتقف

الوضوعية:العواملمن.تجاوزها

يعتمدونلا،أغلبهمفيوالنينللكتابا،الاجتهاعيةالحالة

الحياةظروفمواجهةفيالفرديةومبادراتهممواردهمعلىإلا

عنكثيراتختلفلاالجزائريالكاتبوضعيةلأن.السعبة

أعدائهاضديومياتناضلالتي،الكادحةالسعبفئاتوضعية

أفضل.حياةأجلمنالطبقيين

عضليوجهدووقت،وورقأقلامإل!يحتاجالكاتبإلن

كما.والأدبيةالاديةالكتابةوسائلإلىيحتاجأي،وفكري

فيالنا.أبدعكلنما،والتكريموالتشجيعالراحةإلىيحتاج

بالكتابوالاهتهامالاعتناءفيالأمثلةأروعالاشتراكيةالبلدان

..(..والفنانين

رأيه،!كنالنعبيرفيالحريةإلىأيضأتبالكليحتاجك!

النظربغضالثورةأهدافيخدمبنلأرأيهيكونعندماخاصة

لمجصالساغا

وأ،بهيومنالذيوالفكريستعملها،التيالتعبيروسيلةعن

.يعتقدهالذيالمعتقد

يصلأنمهمة،الجزائريالكاتبأمامالانتطرحفإنهلذا

والقصالراقبةمسائلحساباتهفييضبعألامرحلةإل!

مأاجآعيةأمفنيةالراقبةهذهاكانتسواعولحص!(.3ول)س!3

وأشعراأوقصةالأدبيعملهيباشريكونحينوذلك،عقائدية

،الابداععمليةمنبالضرورةتحدمماثلةمراقبةلأن.رواية

نفسه.التطوروتبطىء

يخاضأنينبغي،ذلكلتحقيقبالناسبة،،النضالإن

التحزبوضدالسبقةالأفكارضدوواعيةموحدةبصفةويوجه

التخريبأعمالضدالعمليوجهأنينبغيكما

كلتحتتتستروالتي،الواعيةوغيرالواعية)بأنواعه(

(،!الزعومة،)الأيديولوجيةالأشكالتلكوخاصة،الأشكال

الذينالجزائريينالكتابوجهفيلتقف(،"البيروقراطية

تحقيقها.أجلمنويناضلونالثورةبأهدافتعلقهمعلىبرعنوا

حركةبدونإذ.النقدهواخرموضوعياعاملاهنالثإنثم

الامكاناتإن.الكتابةتتطورأنيمكنلانقدية

مجموعةهناك.وشابةمعتبرةطاقالاذاتوهيمتوفرةالبثرية

منتمكنهموفنيةمعرفيةطاقاتا.يملكونالذينالتنبابالنقادمن

:المثالسبيلعلىوهم.والأدبيةالنقديةالساحةفيدورهمأخذ

حمد..(.ساري.القادرربيع.عدالطيي.عامر)مخلوف

-الأخرىالعوامللبعضونظرا-لهيوسفالذيأنغير

وأسكت،الشبابالنقادلهولاءالسابقينالنقادبعضأنهو

أعمالا(،ينقد"الأحوالأحسمنفيراحأو،التقيةالتزامفضل

عباءةيلبسونالذين!النقاد،)أولئكأما.وهواهتتفقأدبية

الرمادإلامنهمينتطرفلا،،العامالدعي)،ةعباعأنهاعلىالنقد

النار.تخلفهالذي

يفتحأنأجلمنمعاوالعملالتفكيريقعفإنهلذا،

الطيبةالاراداتكلوأمام،الشبابالنقادأمامواسعاالطريق

مجتمعنالأهدافتحقيقاشاملةوفنيةأدبيةنهضةأجلمن
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الاشتراكية.نحوالمتوجه

تقفالتيالوضوعيةالمعوقاتتزولأنيمكنوحدهوبهذا

يمكنفإنهالذاتيةالعواملأما.الكتابةتطورطريقفيعائقا

يلي:مافياجالها

الكاتبيبذلهالذيالقليلوأحيازا،المتواضعالجهدا-

الثقافيةمعارفهتطويرأجلمن(الشباب)خاصةالجزائري

ولملقراءة،بالقراءةإلايتحققلاوهذا.والفكريةوالفنية

وحدها.

)وهذابالجماهيردائماتجديدهونقصالارتباطقلة2-

خالقةالعاملةوبالطبقة(الجزائريينالأدباءجميععلىينطبق

.الخيراتومنتجةالمعجزات

معاملوكذلك.العمالأيديوتديرهبنته(،الحجار)،إن

حاسي"و،،مسعودحاسي"وآبار،،سكيكدة،،و"أرزيو)،

الدشهموالعمال.العمالبناه،،الأوراسي)،فندقإدن".الرمل

هواري"جامعةبنواالذينهموالعمال"جوليته"ملعببنوا

الجامعةيبنونالذبنوهموالتكنولوجيا.للعلوم(،بومدش

الذيهوالوطنيةالخدمةشبابإن!قسنطينة"بالإسلامية

(،الصحراويوالطريق"الأخضرالسد"مثلالروائعينجز

."الافريقيةالوحدةطريق!

الثورةمنوالستفيديخاالمزارععمال"الفلا!جمنوإن

الموحولة()الحنطةوالفرينةالقمحينتجونالذدينهم"الزراعية

.وحلوىخبزإلى

زيادة-الذيهو،الثورةدرع،الشعيالوطنيالجيشإن

ويسهرحدودنايحمي،الوطنيالتشييدمهمالافيمساهمتهعلى

والرجعية.الامبرياليةالناوراتكلضدالوطنيةوحدتناعلى

الكبيرالسرحيللمولفمشهورقوليحضربالناسبة)هنا

نإ؟السبعةالأبوابذاتطيبةبنىمن)،(،:بريختبرتولد"

كانفهلبنوها.النىشهمالملوكأنلناتحكيالتاريخكتب

علىملقاةمهمة،إذن،تلك"الحجارةيحملونالذينهمالملوك

3!ايضطلعواوأنيدركوهاألنينبغي،الجزائريينالكنابعاتق

نأيعنيهذاالجزائر.تقطعهاالتىالرحلةهذهفيخاصة

القوىمنيتجزألاجزءايكونانلهينبغيالجزائريالكاتب

معاديةجبهةمجموعهافيتشكلوالتي،للثورةالأساسية

للأمبريالية.

وسائلفي(الشبابعند)خاصةالكاملالتحمنقص3-

لأن.الكلاسيكيةالعربيةاللغةأقصد.اللغةخاصة،الكتابة

أسسعلىيطورهاأنأبدايمكنهلالغتهقواعديتقنلاكاتبا

سليمة.

منأساساياتيالكتابةلغةتطويربضرورةالوعيفإن،لذا

مهمةهناك،إذن(،الكلاسيكية"اللغةلهذهودقيقحقيقيفهم

إلىالمتواصلسعيههيالجزائريالأديبالانبهايضطلعأخرى

أعماقإلىوامتداداتهاومدلولاتهاجوهرهاوفهملغتهفيالتحم

الإنسانيالجوهرفهمإلىالسعيعليهكماتماما،.شعبهوجدان

شعبه.تاريخمراحلاتقانإلىسعيهوأخيرا.وفلسفتهل!سلام
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.القرونعشراتخلال،بالبطولاتالمليءالطويلالتاريخهذا

عنالاجابةليعطيالعاملهذهبينالجزائريالأديبيربط

الأديبيكونهلوهو:نفسهالادأيطرحالذيالسوال

المكونةالعوامل3سذهوالاضطلايمالتكفلمستوىفيالجزائري

قوميا7بعداواعطائهاالاسلأمية-العربيةالوطنيةلشخصيته

البشعالوجهعنالقناع1اسقاطفيهميسلوبهذا،وثورياتقدميأ

حقلنفسهاتحتكرأنتحاولالتي،والاستغلالحةالظلاميةللفئات

الجماهيرضدسلأحإلى-بالرجعةوتحولهاالعواملهذهامتلاك

؟يكونلاأمنفسها،

تحفزالتيهييخكون..."أنينبغي"بالإجابةإن

العربيةاللغةاعطاععلىيعملأنأجلمنالجزائريالكاتب

التنامي.المتطوروشكلهاالثوريمضموخها

اللغويةحدودهرغم"،علولةالقادرعبد"إن

الاجتهاعي-ووعيهالفذةبعبقريتهاستطاع"،)الكلاسيكية

علىآالدليليعطيأن،(الأقوال"سرحيتهفياستطاغالجمالي

الدلاليجانبهاحيثمنالبالغةالأهميةإعطاءضروريمماهو

الشعي.موروثنافيالواعيالبحثخلألمنوذلك

لغوية.كتجربةتدرسأنينبغي"الأقوال"مسرحيةإن.

أسلوبعلىكبيرتأثيرذاتستكونالسرحيةهذهأدنوأعتقد

عموما.الأدبيةوالكتابةخصوصاالمسرحيةالكتابة

؟:جديدةكتابةهناكهل

الإحاطةيستدعي،الجزائرفيجديدةكتابةعنالحديث

والقيام،المعاصرةوالروائيةوالشعريةالقصصيةالناذجبمجمل

فيعدمهأوتطورإلىتشيراليالدواللإيجاد،بينهافيمابموازنة

نأيمكنلاوهذا،معاوالمضمونالشكلحيثمنالتجديدمجال

والنقاد.الختصينطرفمنإلايتحقق

الأدبية،ول!!(3ح)3الأنواعبأدنالقوليمكنذلكمعولكن

فيملحوظاتطوراعرفتالجزائرفىالقصيرةالقصةوبالخصوص

جملةكتابتهافياستعملتإذ.891(.).7-الماضيةالعشرية

الجملةالرمز،،السيكائيالتقطيعبيك،)فلاشالوسائلمن

(.والتوثيق،السعرية

مستوى(القصصيةالنماذجأغلب)فيمضامينهاوتجاوزت

تجسيدمستوىإلىأحياناوالرومنسيالعاطفيالاجماعيالنقد

العدالةمجتمعبناءأجلمنالجزائرفيالجاريالطبقيالصراع

.والتقدموالحرية

الدكنالقصاصينبعضالمثالسبيلعلىأذكرأد!يمكن

،الأعرجواسيني،بلححعنعمار،الثبريفالأدرع":ذلكحاولوا

خلأص،الصالحكلدادلهحرز،أمينكلدالزاوي،سعيدنمسي

أكثر،ربماالتجديد،قدنجدالروايةمجال(،في..الخ..الجيلالي

نأيمكنه.هوالأسطورةالتراثتوظيفمجالفيخاصهأثرا

الحميدعبد،بوجدرةرشيد،وطار)الطاهرمثلأسماءهنانذكر

،مرتاضالملك)عبدمنكلمساهماتاغفالدون..(هدوقةبن

الخ(.،عرعارالعاليعبدكلد



التخلصأجلمنالمبدولالجيدرغمفإنه،الشعرمجالأمافي

كلدوحتى،مظفر،البياتي،درويش)السياب،معاطفمن

كثيرأشعارتطبعتزالماهولاءبصاتفإلن(بعضهمعنداقبال

أدبائنا.كما

)أزراج:المثالسبيلعلى-أيضاهنا-أسنماءتذكرأنيمكن

ربيعة،جواديسليمان،رزاقيالعاليعبد،حمديأحمد،عمر

لدورةإغفالدون..بحريحمدي،الأعوجزينب،جلطمس

على.التجربةفيالشباببلغواشعراءلعبهالذيالريادة

الكبير.بالسائحىالمعروفالسائحيخضرالأكلدالشاعررأسهم

.هإلخ

منشيءإلىتحتاجقدولهح()ولهأ،444،3معايناتهذع

.ضروريهنافالتحفظ،لذا،التدقيق

-)08القادمةالعشريةأن،ذكرهسبقماعلىبناءويظهر

فيخاصةكلها،المجالاتتلكفيهائلاتطوراستعرف.991(

الانينتقلالقصاصينمنعدداأنيلاحظحيث.الروايةمجال

تجربتهعلىذلكفيمعتمداالروائيةالكتابةغمارخوضإل!

الابداعاتمنمستفيدا،الجمالي-الاجآعيووعيهاتهوقراع

والعللمية.العربيةوالفنيةالعربية

المعاصر:الجزائريالأدلايندرجأنيمكنمنهجأيضمن

الأدبتوجهالأوجهمنبوجهيبرزذكرهسبقماإن

المعاصر.ئريلجزال

مشتركةقواسمهناكأنإلاوتعددها،الأشكالتنوعفبرغم

وبين.كالقصةمثلأالواحدالجنسفيالأدبيةالماذجبين

يلتقيبحيث..والشعركالروايةمثلا.الختلفةالأدبيةالأجناس

معاداةوفي،ل!نسانالإنسانباستغلالالتنديدفيأغلبها

الحمحوليلتقيوبالتالي.والاضطهادالقهرأنواعوكلالاقطاع

.الكبرىالانسانيةالمثلتحقيقفيالواسعوالأملالكبير

الايديولوجيالأدباء،وعيمستوىفيالبحثتموإذا

ل!:مامعاينةتمت،والفني

ضرورةإلىنظرتهتتقاربالجزائريينالأدباءأغلبإن

الأدبيةنماذجهمخلالمنفعلاهذاويتجسد.الاشتراكيالبناء

منوقائع.التويزة.البحرحرائقالبعد.قبلما.)الزلزال

باب.الأسفلنحوالصعودالخنازير.رجل..أوجاع

درجةفيالحب.الوحشتقتلالجميلة.الأمسىنهاية.الريغ

منمن.محظوظمتسكعيوميات.عليهمالمغضوبقائمة.الصفر

اخرإلى.0.)1(ولبيديكالمطاف.بائسغيروجه.الشمسيكره

صدرتالتيوالشعريةالقصصمةوالمجموعةالرواياتمنذلك

...الآنلحد

واسيق،الأعرج،امي!الراوي،بلحسىعمار،الثرب!الأدرع.وطارالطاهر)1(

عمر،أزراج،هدوقةسالحميدعمد،وهبىعلاوة،السائحالحبيبمرتاضالملكعبد

خلاص،جلطىرليعة،الأعوحريت،جواديسليمانحمديأحمد،رزاقيالعاليعبد

...لجيلالي

و(مرزاق)بقطاشوأعمالزتيلي()!دأشعارإ،إإضافة

الأدباعوقصصىأشعاروكذلك..وغيرهممنور()أحمد

الفرنسية.باللغةالعبرينالجزائريين

الجزائريللأدبالفني-الايدبولوجيالتوجههذاإن

خلقفيالكادحةاًلجماهيرلبومطلإلحاحتحتيتطورالعاصر

يستجيبفنإلىالروحيطموحهاعنبهاتعبرالتيوسائلها

جية.الانتلامكاناتهامنويطورلآمالها

فيالمعاصر،الجزائريالأدببأدنالقوليمكنفإنهلذا،

الواقعيةإن.اشتراكيقعيوامنهج-أسلوبنحومتوجه،أغلبه

أنهاأبداتعيلاوجماليأيديولوجيمنهج-كأسلوباالاشتراكية

الثقفويين"بعض"يزمكلمكما)سسن()دوغم(

وتأخذوتنبوتتطورالمفهومبذلكإنهااس!،ولأ(.ول،حس!ا4اأ)ح"3

تأخذكما،والتمايزوالتنوع.والموضوعيةالذاتيةالاعتباربعين

الأساسية،ومتميزاتهوتراثهوتاريخهبلدكلقعواالاعتباربعين

جوعرتحقمقإلىيسعىإنسلثبمنظورفيذلككلوتلحم

يكفيهمماالحججمنيملكونلاهنا،(النقاد"بعضأنالإنسان

الجزائر.داخلمنأو"البحروراء"منالدروسلإعطاء

:العربالأدبحلقاتمنحلقةالجزائريالأدس

وحرارتهتميزهالجزائريالأدبيعطيالذيالعنصرإدن

التجربةهوعمومأ،العربيالادبمعبالوازنة،ونكهته

عانته،الذيالاستعماريالاحتلالخلالمننفسهاالجزائرية

والثورةالاستعمارفذاضدالقاسيةالتعاقبةشعبناونضالات

بعدئيانهلالاستقلالوحيازة،م5491فيضدهملةالشلالعارمة

شهيد.مليودنمنوأكثر،ونصفسنواتسبع

الاقتصادية-الجزائريةألتجربةتكونأنطبيعيافكلن

الشعبلأنوالامبرياليةالاستعمارمعاديةوالسياسيةالاجتماعية

أخرىمرةنفسهيرىألاعينيهوبين،فحكلالكادحالجزائري

مأالجدلدشكلهنيالاستعنمارسواءالقدامىمستغليهرحمةتحت

والرأسماليةالاقطاع:أعوانه

المعاصرالجزائريالأدبيستمدالطموحهذامن

الشعوبجميعبهوتنشغلتتقاسمهطموحوهو،موضوعاته

أجلمنالمناضلةوالثوريةالتقدميةوقواهلالكادحةالعربية

الجزائر،تكونأنعجبفلأ،إذنوالساموالحريةالاستقلال

البناعإلى،المتعددةوالمصاعبالمشاكلرغمجاهدةتسعىوهي

ولا،العربيةألأمةمنيتجزألاجزءاتكونأن،الاشتراكى

الأدبحلقاسامنحلقةالجزائريالأدبيكونأنعجب

.والثوريالتقدميالتوجهذيالعربي

الجزائريالأدبيكونلأنالكافيةالبرراتيعطيوهذا

أروعمنوجودهيستمدالعربيالأدبحلقاتمنطبيعيةحلقة

التجاربمنمستفيدا،لهمطورا،،والحديثالقديمأدبنافيما

()الجزائريالوطنيواقعنامنمنطلقا،الرائعةالعالميةالإنسانية

كلرغمالتقدمإلىدافقةبطاقةعمقهنيوالمشحونالتحول

العاكسة.القوى
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منموضوعيةحلقةالجزائريالأدبيكونفلكي،إذن

الوطنية)التجربة:العادلةتحقيقينبغي،العربيالأدبحلقات

التفتح/الكادحةالعربيةالشعوبنضال/الامامإلىتحولهافي

منها(.والاستفادةالعالميةالإنسانيةالتجاربعلى

فييكونأنهيأخرىمهمةالآنالجزائريالكاتبوأمام

خلالطمن،للأمبرياليةالمعاديةالعالميةللجبهةالأماميةالخطورو

القصةبواسطة)الجزائر(الوطنداخلأجلهمنيناضلونما

والشعر.والرواية

المعاصر؟:الجزائريالأدببمواضيعما

المعاصر،الجزائريالأدبتناولهاالتيالوأضيععنالحديث

لأن،ذلك.ناقداولااختصاصيالستلأفي،صعبحديثهو

أنتجهمابكلالشاملةشبهأوالشاملةالاحاطةتستدعيالإجابة

والقصةالسعرفيبالخصوصالمعاصرونالجزائريونالأدباع

لحدنثرالذيالانتاجوخاصة؟كذلكالمسرحلاولم.والرواية

والنثعرالطبعظروفرغممعتبرالكميةحيثمنوهوالآن

الجزائريون.الكتابيعيشهاالتيالقاسية

صعوبة.هذع

الأدببشملأنيجبالحديثكونثانيةصعوبةوهناك

يطرحوهذأ.الفرنسيةباللغةالمكتوبصرالمعلالجزائري

واالناقدعندحتى،وجهينذاتاولءا"35!(41أ4)س!دااشكالية

للدخولالضروريةالوسائلعلىالأخيرهذايتوفرلمإذاالختص

فيالوجهينإن.اللغتينبكلتاالمكتوبالادبعالمإلى

هما:الاشكالية

ماقليلاباللغةيكتبونالذر.لنالجزائريينالأدباءإنأولا:

النقادوبعضالأدباءمنمواطنوهمأنتجهماعلىيطلعون

الفرنسية.باللغة

عدأوبوجدرةرشيدكتاباتقرأالأدباءأولئكمنفبم

الأعمالمنوغيرهاعلي؟حاجبشيرأوعكاشأحمداوديب

والنقدية؟والفنيةالأدبية

الأعمالتجاهالآخرالطرفعلىصحيحايكونقدوالعكس

قعلا.قائمأمروهو.الوطنيةباللغةالمكتوبة

السبقةالأفكارجميعاستبعادعلىالعملينبغيإنهثانيا:

ظروفحتمتهاالتيالتعبيروسيلةمنالموقفبشأنوالضيقة

الجزائريينلجميعالفرصةاتاحةعلىوحزمبجدوالعمل،تاريخية

إل!العربيةمنمرجماالجزائريأدبنافيماأروععلىللأطلأع

منمهمةوهذه.العربيةإلىالفرنسيةمنوبالخصوصالفرنسية

الجزائريين.الكتاباتحادمهام

الجزائريالأدبموضوعاتتحديدفيصعوبةهنللاإذن

بالضبط*المعاصر

الأدببأنالقوليمكنهذاورغم.المذكورةللأسبابنظرا

الجماهيرنضالحولموضوعاتتقاسمتهقدالمعاصرالجزائري

)قصص.اشتراكيةأسسعلىالوطنيالتشييدأجلمندحةالكل

نضالاتوحول،الزراعيةالبورةتطبيقحول(ورواياتوأشعار

وحولط،الدولةقطاعفيومشاكلهمالخاصالقطاعفيالعمال
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اختلافمعأفضلحياةأجلمنالجزائريالإنساننضالات

المنيوالستوىالتجربةفيتفاوتومعوالأسلوبالنظروجهات

لي.لجماوا

المتحولالجزائريالواقعحوليموضوصكالاتقاسمتهكما

منوتاريخه43"ح(ثأ54)س!ولوتراثهوميراثهونقائصهبمشاكله

فيوالمتفجرةأحياناالصامتةالصبورةالطويلةالنضالاتخلال

.الأحيانمنكثير

ومااسيهاالرثةبالبرونيتارياأهتمتموضوعاتتقاسمتهكما

هذهأدنأبدايعنيلاوهذاءالصغيرةالبرجوازيةأو

زالمابعضهاإنبلحقهاالآدباستوفاهاقدالموضوعات

فيأعمالبعضبهظهرتالذيللتسطحنطرا7(س!أ)ح!3بكرا

الطبقي،محتواهافيالزراعية)الثورةذاكأوالوضوعهذا

العاملة،الطئقةوانتحارها،طموحها،الصغيرةالبورجوازية

وتطلعاتها(.ونضالها

ابعالمفيالتحررحركةنضالحولماموضوعاتتقاسمتهكما

..(.الغربيةالصحراء،الشيلي،)فلسطين:للسلامالمحبةوالشعوب

الشعر.فيخاصة

النظرةحولالوضوعاتهذهبينمشتركاقاسنمايشكلوما

الانشغالهو(وبالفرنسية)بالعربيةالجزائرييئللأدباءالمتقاربة

الحريةأجلمن-ونضالهالانسانبقضاياوالناميالدائم

للأدباءعامشبهتوجهمنينطلقوهذا.والسلاموالديمقراطية

بينفيهالدائروالصراعالعالمإلىنظرهموجهاتفيالجزائريين

.والعدوانالتدميروقوىالسلامقوى

حولالتباعدةغيرنظرهموجهةمن،كذلك،ينطلقوهو

تتحنمأنينبغيكسلاح،عموماوالفن،خصوصاالأدبضرورة

فعلا.إليهحاجةفيهيالتيوالقوىالفئالافيه

-فيالأدباءبينكلياانسجاماهناكأنيعنيلاهذاأن!كير

فيبدأنالأننا،والجماليةوالايديولوجيةالفلسفيةنظرهموجهاتا

التهعيشنحوينزع(،"الأدبمننوعانشهد،الأخيرةالمدة

الانعزاليةنحوينزعوأحيانا()1(الطموح)رواية:والتغريب

الديماغوجيةمننوعإلىأخرىوأحيانا(الغماريأشعار)بعض

()2(.الجميععلىتشرقالشمس:)رواية

معايناتولكنها،مسبقةأونهائيةأحكامالمستتلك،

.(ح5الآ،44،أ5ولك!)

أجلمنيعملونكيفهوهناالنقاد،الختصيندورإن

ولماذا؟،الجزائريالأدبمواضيعتطورتاكيفليتتبعواأن

والشافيةالكافيةالإجابةيعطيبأنجديرمماثلاعملالألط

ئريالجراأدبناحول)ولهأ،كالياغاء3(السنسرةمنطويلةلجولة

مراحله.مختلفوفيبلغتيه

السائحالحبيب

عرعارالعالىكلهـعد()1

غموملتاساعل()3


