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أْ .ػ ١ُٝبٛظٜس  -إسضغ ١ايعًٝا يٮغاتص - ٠قػٓڀ - ١ٓٝاؾعا٥ط

أظَ ١اشل ٗ ١ٜٛا٭زب اؾعا٥طٟ
إهتٛب بايًػ ١ايؿطْػ١ٝ
َٔ ايهطٚض ٟإٔ ْكـ أَ ٫ٚع َؿٗ ّٛاشل ١ٜٛيٓشسز كتًـ َسي٫ٛتٗا ايًػ١ٜٛ
ٚأبعازٖاايؿًػؿٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝايٓؿػ، ١ٝيٓدًل بعس شيو إٍ َٛنٛع اشل١ٜٛ
اؾعا٥طٚ ١ٜسطب اٱباز ٠اييت ؾٓٗا ا٫غتعُاض ايؿطْػ ٞعًٗٝا ٚعً ٢ايؿعب اؾعا٥طٟ
ط ١ًٝقطٕ ْٚكـ قطٕ َٔ ايعَٔٚ .إٍ َٛنٛع ا٭زب ايص ٟنتب٘ اؾعا٥ط ٕٜٛبايًػ١

ايؿطْػ ١ٝيٓشسز ََ٬ض اشل ١ٜٛاؾعا٥طٖٝٚ ١ٜعاتٗا ٚيٓبٌ ؾُٝا بعس أظَ ١اشلٗ ١ٜٛ

نتابات اؾعا٥طٚ ٕٜٛنٝـ ػًت ٗ أزبِٗ بٛد٘ عاّ  ٗٚضٚاٜاتِٗ عً ٢اـكٛم ٫
غُٝا ٚإٔ َػأي ١اشل ١ٜٛتعس َٔ إػا ٌ٥اييت نجط اـٛض ؾٗٝا" .ؾاشلَ ١ٜٛعٓاٖا
سكٝك ١ايؿ ٤ٞأٚايؿدل إڀًكٚ ١إؿتًُ ١عً ٢قؿات٘ اؾٖٛط)1("١ٜ

أَا ٗ ايًػ ١ايؿطْػ ١ٝؾإٕ يؿ ١ٛاشل ٖٞٚ ١ٜٛبايؿطْػَ Identité ١ٝؿتكَٔ ١

ايهًُ ١اي٬ت Edem ١ٝٓٝاييت تكاٍ عٔ ا٭ؾٝا ٤أ ٚايهآ٥ات إتؿابٗ ١أ ٚإتُاثً١
ُاث ٬تاَا َع ا٫ستؿا ٚبتُاثٌ بعهٗا عٔ بعض ( ٗٚ .)2قاَٛؽ َ $ Le Robertا

ٜػُض بايتعطف عً ٢ؾدل بٌ ْٝع ا٭ؾدام اٯخط.)3( "ٜٔ

ٚاغتٓازا إٍ ايتعطٜؿات ايػابك ١اـاقَ ١عاْ ٞاشل ١ٜٛاييت تتعًل بؿدل
اٱْػإ ،إْٗا تًو إعًَٛات إػذً ٗ ١بڀاق ١ايتعطف أ ٚبڀاق ١اشل ١ٜٛاييت تؿٌُ
ا٫غِ ٚايًكب ٚتاضٜذ إ٬ٝز َٚهاْ٘ ٚايٓػب ايعاٚ ًٞ٥عٓٛإ اٱقاَ ١باٱناؾ ١إٍ
ايعَ٬ات اؾػُ ١ٝإُٝع ٠نايڀٚ ٍٛي ٕٛايؿعط ٚي ٕٛايعٚ ٌٓٝضغِ نٌ ٖسٙ

إعًَٛات ،ؾإْٗا تبك ١ٜٖٛ ٢ايؿدل دس ْاقكٚ ١بعٝس ٠عٔ ايسق ١إڀًٛبٜٚ ،١بك٢
ٖٓاى عامل اٱْػإ ايساخًَٚ ٞا ٜٓڀ ٟٛعًَ َٔ ٘ٝؿاعط ٚأؾهاض ٚعٛاطـ ٚػاضب
ٗ ع٬قات٘ بعإ٘ اـاضدٚ ٞغرلٖا َٔ ايعٛاٌَ اييت تسخٌ يٝه ٕٛشلا زٚض ٗ ايتأثرل

ايبايؼ ا٭ُٖ ٗ ١ٝته ٜٔٛؾدك ١ٝايؿطز َٔ ايٓاس ١ٝاؾػُٚ ١ٝايٓؿػ ٚ ١ٝا٫دتُاع١ٝ
ؾإشا اْتكًٓا َٔ ٖ ١ٜٛايؿطز إٍ ٖ ١ٜٛاؾُاعٚ ١ٝدسْا إٔٸ َع ِٛايعٓاقط اييت تؿهٌ
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اشل ١ٜٛايؿطز ١ٜتٓڀبل عًَ ٢ؿٗ ّٛاشل ١ٜٛاؾُاع ١ٝأَ "ٚا اقڀًض عًٗٝا بتػُ ١ٝاشل١ٜٛ

ايٛطٓ ١ٝإش ٜتعًل ا٭َط َذُٛعَ ١ع َٔ ١ٓٝايبؿط وًُ ٕٛازلا ٜٴعطؾڂ ٕٛب٘ ٜٚكڀٕٓٛ
ضقع ١دػطاؾَ ١ٝعٜٓٚ ١ٓٝتُ ٕٛإٍ عطم غايب أ ٚأعطام َتعسز ٠اْكٗطت َع ايعَٔ ٗ

بٛتكٚ ١اسسٚ ٠نْٛت َٖ ١ٜٛؿذلن)4("١
ٚإشا أتٓٝا إٍ َٛنٛع اشل ١ٜٛاؾعا٥ط ١ٜؾإْٓا ٚ٭غباب َٓڀك ١ٝقطؾ ١غٓٓڀًل

ٗ َٓاقؿٖ ١صا إٛنٛع بس٤ٶا َٔ ايػع ٚايؿطْػ ٞيًذعا٥ط؛ ٚشيو يٮغباب ايتاي:١ٝ

- 1إٔ تاضٜذ اؾعا٥ط بايطغِ َٔ ايتؿٚ ٜ٘ٛايتشطٜـ ايص ٟأؿك٘ ب٘ ا٫غتعُاض
 ٌٚتاضىا َعطٚؾا يًعاّ ٚاـام  ٫ٚفاٍ ي٬خت٬ف ؾ ٘ٝبٌ ايباسجٌ.
ٜ- 2عس ا٫غتعُاض ايؿطْػ "ٖٛ ٞإػ ٍٚ٪ايٛسٝس ايص ٟأْهط ٖ ١ٜٛايؿعب

اؾعا٥طٚ ٟدعٌ بٌ نُٔ َدلضات غع ٙٚيًبًس إٔ اؾعا٥طٜ ٫، ٌٜؿهً ٕٛأَٚ ١اسس٠
 ٫ٚؾعبا َتذاْػاٚ ،إِا ِٖ أعطاف كتًؿٚ ١قباَ ٌ٥تٓاثط.)5(" ٠
- 3إٕ ؾذل ٠ا٫ست ٍ٬ايؿطْػ ٖٞ ٞإٓڀًل ٕعاؾَٛ ١نٛع عجٓا ا٭غاغ ٞأ٫
 ٖٛٚا٭زب اؾعا٥ط ٟإهتٛب بايؿطْػ َٔٚ ١ٝمث ١أظَ ١اشل ١ٜٛؾ ٘ٝباعتباض ٙأسس ْتا٥ر

تؿاع٬ت ا٫ست ٍ٬عً ٢ايكعٝس ٜٔايجكاٗ ٚايًػ.ٟٛ

ٜٚطدع إ٪ضر ٚايباسح Jean Déjeuxأْ ٍٚل أزب ٞنتب٘ دعا٥ط ٟبايًػ١
ايؿطْػ ١ٝإٍ غٓ ٖٛ 1891 ١عباض ٠عٔ قكت٘ بعٓٛإ (اْتكاّ ايؿٝذ) نتبٗا قُس بٔ
ضساٍ ْٚؿطتٗا اجملً ١اؾعا٥ط ١ٜايتْٛػ ١ٝا٭زبٚ ١ٝايؿٜٓٚ ،١ٝعتدل د ٕٛزه ٛغٓ١

 1920ناْڀ٬ق ١سكٝك ١ٝشلصا ا٭زب ايٓاؾٜٚ ٧عس َ٪يـ (ايكاٜس بٔ ايؿطٜـ)
إٛغ ّٛبأٓس َكڀؿ ٢ايك َٞٛبسا ١ٜيتًو اْڀ٬قٜٛٓٚ ١ط عً ٢أْٗا أ ٍٚضٚا ١ٜنتبٗا
دعا٥ط ٟبايًػ ١ايؿطْػ.)6("١

إٕٸ ا٭ٚناع ايػٝاغ ١ٝاييت عاؾتٗا اؾعا٥ط ٖٞ ،اييت تؿػط ؾ ٤ٛايهتاب

اؾعا٥ط ٌٜإٍ ايًػ ١ايؿطْػ ١ٝنأزا ٠يًتعبرل ٗ نتاباتِٗ .ؾهٌ َٔ ا٭زبٌ
ايؿ طْػٚ ٞاؾعا٥ط ٟقس اغتؿازا َٔ ايٛطٚف اييت ناْت قا ١ُ٥إش أغُٗت ٗ
إثطاُٗ٥ا ٗ .ايتبازٍ إباؾط يٮؾهاض ٚا٭ساغٝؼٚ ،إؿاعطٚ ،نصا ايتؿاعٌ بٌ

ايجكاؾ ١ايؿطْػٚ ،١ٝايذلاخ ايعطب ٞاٱغ َٞ٬اؾعا٥طٚ ،ٟقس أٚنض ٖصا ايهاتب
اؾعا٥طَٛ ٟيٛز َعُط ٟسٝح ٜك":ٍٛإعاٜا اييت انتػبٗا َٔ ايجكاؾ ١ايػطب ٖٞ ١ٝاييت
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غاُٖت ٗ اغتعازتٓا ايك ِٝاؿكٝك ١ٝيجكاؾتٓا ايكطؾ ١اييت نازت إٔ تٴبك ٞيٓا

نًُات َٝت ١قُا)7("٤

ٜٚصٖب إٍ أبعس َٔ ٖصا يٝكطح بإٔ ايجكاؾ ١أقبشت أزاٖ ٠تاظ َٔ ٠أدٌ
ايتشطٜطٚ .قس أنچس إٔ ايٓكاز ايؿطْػَ ٌٝؿرلا إٍ َػاَُٖٛ ١يٛز ؾطع ٗ ٕٛا٭زب
ايؿطْػ ،ٞقا" :٬٥أزخٌ َ٪خطا س ١ٜٛٝدسٜس ٗ ٠ا٭زب ايككك ٞايؿطْػ.)8(" ٞ

ٚمل تهٔ ايؿا٥سٚ ٠إٓؿع ١أقٌ َٔ ٖصا بايٓػب ١يًذعا٥ط ،ٌٜإش ٜطَٛ ٣يٛز

َعُط ٟإٔ ٚدٛز ثكاؾتٌ ٗ اؾعا٥ط نإ ٚنعا ٗ قاحل ايهتاب ؾٝك " :ٍٛأناز
أق ٍٛإٔ شيو سٚ ،ٜضَا ته ٕٛق ١ُٝايهاتب ايصٜ ٟععف عًٚ ٢تط ٜٔأؾهٌ َٔ
قُٝت٘ َٔ ٜهتؿ ٞبإٔ ٜعدل عٔ ؾعٛض ٙبًػاْ٘ اـامٚ ،هب اعتباض شيو ثط٠ٚ
دعا٥ط ١ٜتػين ايجكاؾ ١اؾعا٥ط ،١ٜؾ ٬هب إٔ ْبذل ٖصا اؾع ٤ايص ٖٛ ٟس ٜخام

باؾعا٥ط نُا أعتكس"()9
ؾايهتاب اؾعا٥ط ٕٜٛبػبب سادع ايًػ ،١مل ٜهْٛٛا قازض ٜٔعً ٢ايٛق ٍٛإٍ
كاطب ١ؾعبَِٗ ،ا عسا قًچ ١قسٚزٚ ،٠قس أزلاِٖ َايو سسٸاز" ،ا٭ٜتاّ احملطَٕٛٚ

َٔ ايكطا ٤ا٭قٜٚ ،"٤٬عًل ايسنتٛض غاَ ٞايسضٚبَ ٗ ٞكسَ ١تطْت٘ يًج٬ث ١ٝقا:٬٥
"أَا ٖص ٙايس٫ي ١ايبًٝػ ١اييت ٜؿرل إيٗٝا قُس زٜب ،ؾٗ ٞإٔ ٖ ٤٫٪ايهتاب ايعطب قس
عطؾت ؾطْػا ب أغايٝب ايتذٗ ٌٝاييت اتبعتٗا ٗ اؾعا٥ط ،إٔ تٓتعع َِٓٗ أزا ٠ايتعبرل

بايًػ ١ا٭ّٚ ،إٔ تهع بٌ أٜس ِٜٗأزا ٠أخط ٖٞ ٣ايًػ ١ايؿطْػ ٫ .١ٝقً ١شلِ ٗ

اٱعطاض عٓٗا إشا أضازٚا إٔ تسٚض أيػٓتِٗ به ّ٬أ ٚإٔ ػط ٟأق َِٗ٬بهتاب...١
ٚيٝؼ ايطب٘ بٌ ا٭ّ ٚايًػ ١ا٭ّ َٔ باب اؾُٛح ٗ اـٝاٍ .ؾايًػ ١اييت خاطبت بٗا
ا٭ّ ابٓٗا أَ ٍٚط ٠عٗس ٠بايهٚ ،ّ٬أ ٍٚعٗس ٠بتؿتض ايٛعٚ ٞاْبذاؽ إؿاعط ٚاغتٓا٤

ايعٛاطـ ،ت ٖٞ ٌٛايًػ ١اييت تتكٌ بايكًب ٚايؿهط ٚاـٝاٍ ْٝعا ،اتكا٫ ٫
اْؿكاّ ؾ ،٘ٝإٔ عٛاطـ ايڀؿٛيَٛ ١قٛي ١ا٭غباب بايؿدك ١ٝنًٗا ،نُا ٜعًُٓا
عًِ ايٓؿؼ"(.)10
ٚهػس ايطٚا ٞ٥اؾعا٥ط ٟناتب ٜاغٌ َأغا ٠ا٭زبا ٤اؾعا٥ط ٌٜايصٜٔ

ٜهتب ٕٛبايؿطْػٚ ،١ٝقٓ ١ايػطب ١ايًػٚ ١ٜٛايجكاؾ ٗ ١عباضات٘ إؿٗٛض" :٠أْا َٓؿٗ ٞ
ايًػ ١ايؿطْػٚ ،"١ٝقاٍ ا٭زٜب َايو سساز" :أْا أضطٔ  ٫أتهًِ ،إٕ ٗ يػيت يهٓ،١
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إْين َعكٛز ا يًػإ ،أْا  ٫أغين ...أْا  ٫أغين ...ؾً ٛنٓت أعطف ايػٓا ٤يكًت ؾعطا
عطبٝا ،يكس ؾا ٤ا٫غتعُاض إٔ ٜه ٗ ٕٛيػاْ ٞآؾ ،١إٔ أنَ ٕٛعكٛز ايًػإ"()11

ٖٚص ٙث٬ث ١ٝقُس زٜب ايع ١ُٝٛبهٌ إخ٬قٗا يًؿعب اؾعا٥طٚٚ ،ٟؾاٗ٥ا
يًعطٚبٚ ١عساٗ٥ا ي٬غتعُاض ايؿطْػَ ٞهتٛب ١بايًػ ١ايؿطْػَٚ ،١ٝذلْ ١إٍ ايًػ١
ايعطب .١ٝؾهأْٗا قس تطْت َؿاعط قُس زٜب َطتٌَ ،ط ٠بايؿطْػَٚ ،١ٝط ٠أخط٣

بايًػ ١ايعطب.١ٝ

إٕ قكا٥س َايو سساز َج ٗ ٬زٜٛاْ٘ "ايؿكا ٗ ٤خڀط"ٚ ،أؾعاض ناتب ٜاغٌ
ٗ "إهًچع اـُاغٚ ،"ٞبعض ايًٛسات ٗ ضٚاٜت٘ "لُ ،"١تعس َٔ أضٚع ا٭ؾعاض
ا يعإ ١ٝاييت تػٓت بايجٛضٖ ،٠ا تعس أعُاٍ قُس زٜبَٛٚ ،يٛز ؾطع َٔ ٕٛأِٖ

ا٭عُاٍ اييت أضخت أزبٝا ـكٛق ١ٝاجملتُع اؾعا٥طٚ ،ٟٱؾهاي ١ٝايكطاع
اؿهاض ٟايص ٟنإ قاُ٥ا بٌ ٖصا اجملتُع ٚبٌ اجملتُع ا٫غتعُاض ٟايص ٟأضاز إٔ

ٜكه ٞعًٖ ٢ص ٙاـكٛقٚ ،١ٝإٔ ٜؿطض عً ٘ٝق ُ٘ٝإازٚ ١ٜايطٚس١ٝ؛ ؾذا٤ت ايجٛض٠
نٓتٝذ ١ستُ ١ٝيٛنع سسٸ شلصا ايكطاع.

لس َٛيٛز ؾطعَ ٕٛج ،٬اختاض عسزا َٔ اؿٛازخ ٚايٛقا٥عٚ ،إٛانٝع اييت

تتَ ّ٤٬ع َعاد٘ ٚخدلت٘ٚ ،شٚق٘ .ؾعاجل ٗ ضٚاٜت٘ ا٭ ٍٚايؿكط ٗ َٓڀك ١ايكبا،ٌ٥
أثٓا ٤ؾذل ٠ا٫ستٚ ،ٍ٬تعتدل ضٚا" ١ٜابٔ ايؿكرل"  ،Le fils du pauvreغرل ٠شات١ٝ

تكـ طؿٛيت٘ َٚطاٖكت٘ ٗ سٝا ٠ا٭غط ٠اؾعا٥ط ١ٜايؿكرل ٗ ٠تًو ايؿذل ،٠نُا أْٗا

تكـ ايػٓٛات ا٭خرل َٔ ٠اؿطب ايعإ ١ٝا٭.ٍٚ
 ٗٚايطٚا ١ٜايجاْ" ١ٝا٭ضض ٚايسّ"  ،La terre et le sangتكـ يٓا ٚقا٥ع
اؿطب ايعإ ١ٝا٭ٚ ٍٚايجاْ ، ١ٝأ ٚبا٭سط ٣ايؿذل ٠ايٛاقع ١بُٗٓٝا ٗٚ .ضٚاٜت٘ ايجايج– ١
ٖ ٞاَتساز يًطٚا ١ٜايجاْ" ١ٝايسضٚب ايٛعطٖٞ ،les chemins qui montent "٠
بكٛض ٠عاَُ ١جٌ خٝب ١أٌَ اٱْػإ اؾعا٥طٚ ،ٟعسّ ضنا ٙبايٛاقع ا٫دتُاع ٞايصٟ
ٜعٝـ ؾ.٘ٝ
أَا َٛيٛز َعُط ٟؾأعُاي٘ تعدل عٔ َآغ ٞايؿعب اؾعا٥طٚ ٟأسعاْ٘ٚ ،ب٪غ٘،

 َٔٚأؾٗط ضٚاٜات٘ "اشلهب ١إٓػٚ ،La colline oubliée "١ٝايطٚا ١ٜايجاْ" ١ٝايػبات
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ايعازٍ" ٗٚ ،le Sommeil du justeضٚاٜت٘ ايجايج" ١ا٭ؾٚ ٕٛٝايعكا" L’opium et
le bâton.
أَا ناتب ٜاغٌ ؾكس أثطت ؾَ ٘ٝصابض غڀٝـ غٓ ،ّ1954 ١تأثرلا بايػا،
ٚناْت ايهتاب ٖٞ ١ا٭غًٛب ايٓهاي ٞايص ٟابتهط ٙيٓكط ٠ايكه ١ٝايٛطٓ١ٝ

اؾعا٥ط َٔٚ ،١ٜأؾٗط ضٚاٜات٘ "لُ "١اييت ؾدكٗاٚ ،بعح ؾٗٝا ضٚح اَطأٚ ،٠دػسٖا

َجاب ١ضٚح ايب٬ز.
أَا قُس زٜب ؾكس اغتدسّ اٱْػإ اؾعا٥ط ٟنُطآ ٠عانػ ١يٮٚناع،
ٚقس غذٸٌ ا٭سساخ ايػٝاغٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ،١ٝتابع تڀٛض اؾعا٥ط َٔ ٌٜايطنٛز إٍ
ايٝك ١ٛايٛطٓ ،١ٝؾاضتب٘ قُس زٜب بؿعب٘ ،ؾكٛض َٛاٖط ايؿكط ٚاؿطَإ ٚإعاْا٠
ٗ ث٬ثٝت٘ ايع :١ُٝٛايساض ايهدل ،٣اؿطٜل ،ايٓ.ٍٛ
ؾا٭زب اؾعا٥ط ٟإهتٛب بايؿطْػ ١ٝاغتڀاع إٔ ٜجبت ٖٜٛت٘ ظساض ،٠نُا

اؾذلى َع اٯزاب ا٭خط ٗ ٣ايعامل ايجايحٚ ،اغتڀاع إٔ ٜتبٌ إهُ ٕٛاٱْػاْٞ
ايص ٟأسٝت٘ ايتذطب ١اؾعا٥طٚ ،١ٜاغتڀاع ٖصا ا٭زب إٔ وتٌ إهاَْ ٗ ١كاف
ا٭زب ايعإٚ ،ٞإٔ ٜهؿـ عٔ ٖٜٛت٘ٚ ،سهاضت٘ٚ ،يػت٘.
ٖٓ َٔٚا ْك ،ٍٛيٝػت إػأيَ ١ػأي ١إعذاب باؿهاض ٠ايؿطْػ ١ٝأ ٚعسَٗا

بكسض َا ايكه ١ٝقهٚ ١ٝطف تاضى ،ٞنُا ٜكَ ٍٛطاز بٛض ٕٜٛا٭زٜب اؾعا٥ط" :ٟإٕ
ايًػ ١ايؿطْػ ١ٝيٝػت ًَها خاقا يًؿطْػٚ ،ٌٝيٝػت غبًٗٝا غب ٌٝإًه١ٝ
اـاق ،١بٌ إٕ أ ١ٜيػ ١إِا تهًَ ٕٛها ٕٔ ٜػٝڀط عًٗٝاٜٚ ،ڀٛعٗا يًدًل ا٭زب،ٞ
أٜ ٚعدل بٗا عٔ سكٝك ١شات٘ ايكٚ ،)12("١َٝٛتك ٍٛآغٝا دباضٖ ٗ ،صا ايكسز" :إٕ َاز٠
قكك ٞشات قت ٣ٛعطبٚ ،ٞتأثٸط ٟباؿهاض ٠ايعطبٚ ،١ٝاٱغ ٫ ١َٝ٬ؼس .ؾأْا إشٕ

أقطب إٍ ايتؿهرل بايعطب ١ٝايؿكشَ ٢ين إٍ ايتؿهرل بايؿطْػ ١ٝز ٕٚإْهاض يؿهٌ
ٖص ٙايًػ.)13("١
إٕ ايهتاب اؾعا٥ط ٌٜايص ٜٔنتبٛا بايًػ ١ايؿطْػٜ ،١ٝك ٍٛعً ٢يػاِْٗ،

َا يو سساز" :مٔ ْهتب بًػ ١ؾطْػ ٫ ،١ٝظٓػ ١ٝؾطْػٚ ،"١ٝقاٍ أٜها" :يكس ؾا٤
ي ٞا٫غتعُاض إٔ أٌٓ ايًهٓ ٗ ١يػاْ ...،ٞإٔ أنَ ٕٛعكٛز ايًػإٚ ...ي ٛنٓت
أعطف ايػٓا ٤يتهًُت بايعطب.)14("١ٝ
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ٚقؿ ٠ٛايك ،ٍٛإٕ ٖصا ا٭زب ٪ٜنس إٔ نتاب٘ ايتشُٛا بايٛاقع اؾعا٥ط،ٟ

ٚبايؿعب اؾعا٥طٚ ،ٟقاتًٛا َع٘ ٗ خٓسم ٚاسسٚ ،عً ٢دبْٗ ١هايٚ ١ٝاسس ،٠٭ٕ
ايهاتب قبٌ نٌ ؾْ ٖٛ ٤ٞتاز ٚاقع٘ ْٚتاز ايتاضٜذ( ،)15ؾايطٚا ١ٜاؾعا٥ط١ٜ
إهتٛب ١بايؿطْػ ١ٝدعٜ ٫ ٤تذعأ َٔ ٖٖ ١ٜٛصا ايؿعب ،عٸدلت عٔ نٌ ايتش٫ٛت
ايجٛضٗٚٚ ،١ٜطت بهٌ قَ ٠ٛكاسب ١ايتػرلات ايػٝاغٚ ،١ٝا٫دتُاعٚ ،١ٝايجكاؾ،١ٝ
ٚعدلت عٔ نٌ ايتش٫ٛت ايجٛض ١ٜاييت آٍ إيٗٝا اجملتُع اؾعا٥طٚ ،ٟأعڀت ي٘

قبػت٘ٚ ،أزلعت ٖٜٛت٘(.)16
يكس نإ قُس زٜب ٗ ٖص ٙإطسً َٔ ١سٝات٘ ٜع ٞبأْ٘ دعٜ ٫ ٤تذعأ َٔ
ؾعب٘ٚ ،قس نإ ٜٗسف بكًُ٘ ٭ٕ ٜه ٕٛأنجط َٔ ؾاٖس عً ٢إأغا ٠اييت ٜعٝؿٗا

ؾعب٘ ،ؾٝك":ٍٛإْٓا ْعٝـ زضاَا َؿذلن ،١مٔ ٖجًٖ ٗ ٕٛص ٙإأغاٚ ،٠بسق١
أنجط؛ ٜبس ٚيٓا إٔ ٖٓاى عكسا ٜطبڀٓا بؿعبٓاْٚ ،ػتڀٝع إٔ ْػُ ٞأْؿػٓا نتاب٘
ايؿعب ،ٌٝهب إٔ ًْتؿت إي ٘ٝقبٌ نٌ ؾ ،٤ٞثِ ًْتؿت إٍ ايعامل يٓؿٗس ٖصٙ
اـكٛقْٚ ،١ٝػذٌ َسٚ ٣قع اـكٛق ٗ ١ٝايه ،ٕٛؾايطداٍ َتؿابٕٗٛ
ٚكتًؿ ٗ ٕٛايٛقت ْؿػ٘ ،إْٓا ْكؿِٗ كايؿٌ يٓتعطف عً ٢أؾباِٖٗ"(،)17
ؾعٓسَا بسأ قُس زٜب ٜهتب ايطٚا ،١ٜناْت اؾعا٥ط ُط َطسً ١تاضى ١ٝقعب،١
ؾؿعط بإػٚ٪يٚ ،١ٝنإ ؾأْ٘ ٗ شيو ؾإٔ نٌ دعا٥ط ٗ ٟؾذل ٠اـُػٝٓٝاتَٔٚ ،

ايكٛض اؿ ١ٝاييت اغتڀاع قُس زٜب إٔ ٜطزلٗآٜٚ ،كًٗا إٍ ايعاملٗٚ ،طت ؼت
اغِ ث٬ث ١ٝاؾعا٥ط ،ؾٛقؿٗا أضد Aragon ٕٛبأْٗا َصنطات ايؿعب اؾعا٥ط.ٟ
ٚقس عًچل عًٗٝا قُس زٜب عٓسَا نتب نًُ ١تكس ِٜيًڀبع ١ايعطب ،١ٝبعح بٗا
إٍ َذلْٗا ايؿكٝس ايسنتٛض غاَ ٞايسضٚب ،ٞؾكاٍ":أسؼ ٚا أغؿا ،ٙإٔ ايًٛس ١اييت

ضزل تٗا  ٫تبًؼ َٔ ايػع ١نٌ َا ٜٓبػ ٞإٔ تبًػ٘ ،ؾهاْت ٖٓاى أؾٝا ٤نجرلَ ٠ؿطط١
ٗ ايهجط ٠هب تكٜٛطٖاٚ ،نإ تكٜٛطٖا وتاز إٍ َٖٛبت٘ٚ ،قس انڀطضت أٜها
إٍ سصف عسز َٔ ايعٓاقط سطقا َين عً ٢إٔ ٜكسقين ايكاض .٨شيو أْين ٚدستين
أَاّ ٚقا٥ع نجرلٜ ٫ ٠كسم ايعكٌ إٔ تكع)18("...

ٖهصا أضاز قُس زٜب إٔ ٜه ٕٛضٚاٝ٥ا ًَتعَا بايكهًَ ،١ٝتعَا َؿانٌ

ؾعب٘ ،عاظَا إٔ ٜٓانٌ إٍ داْب٘ بايكًِ ٚإٔ ٜػذٌ عً ٢أسساث٘ َٔ خ ٍ٬ث٬ثٝت٘
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"اؾعا٥ط" ٭ٕ اٱْػإ ٫بس إٔ ٜه ٕٛسطآٜٚ ،انٌ ٜٚهاؾض َٔ أدٌ اؿط ،١ٜؾكاٍ

فٝبا أسس ايكشؿ:ٌٝ

« Le peuple algérien est évoqué dans la trilogie, non comme une
masse, statique, mais comme une nation dynamique, en gestation. Il est
incontestable, déclarait en 1958 que je traite du peuple algérien de son
réveil jusqu'à maintenant, l’Algérie, n’était pas nommée, en littérature, de
peindre un paysage, ceux qui l’habitent, les faire parler comme ils
parlent, c’est leur donner une existence, qui ne pourra plus être contestée,
on pose le problème, on pose l’homme, je vis avec mon peuple, j’ignore
» .)19(tout le monde bourgeois

ٖٓ َٔٚا ْط ٣إٔ اـڀاب ايطٚا ٞ٥نإ وا ٍٚإٔ ٜك ّٛبسٚض إعٜٗ َٞ٬سف إٍ
تعطٜـ ايكاض ٨عكٝكَ ١ا هط ٗ ٟاؾعا٥طٚ ،وػػ٘ بؿساس ١إؿهًٜٚ .١سؾع ب٘
إٍ اؽاش َٛقـ ؾاعٌ ٪َٚثط عً ٢فطٜات ا٭سساخ َٔ أدٌ إٜكاف زٚٸاَ ١ايعٓـ

ٚإهاز تػ ١ٜٛغً ١ُٝيٮظَ ١ؼكٔ ايسَاٚ ،٤قس ٖ ٌٚصا ٖ ٛاـڀاب ايػا٥س ٗ
ا٭عُاٍ ايطٚا ١ٝ٥اؾعا٥ط ١ٜبايًػ ١ايؿطْػ ١ٝط ١ًٝؾذل ٠ايجٛض ٠إػًشٚ .١يكس بطٖٔ
ايهتاب اؾعا٥ط ٕٜٛعً ٢ايتعاَِٗ بكهاٜا ايؿعب اؾعا٥ط َٔٚ ،ٟثِ بطٖٓٛا عً٢
اْتُا ِٗ٥شلصا ايؿعب ،ؾهاْٛا يػإ ساٍ ايؿعب ٗ تًو ايؿذل ٠ايعكب ١ٝاييت سلًت

غٌٓ اؿطب ايجاَْٚ ١ٝا بعسٖا(.)20

ْٚعتكس إٔ ا٭زب نتب٘ اؾعا٥ط ٕٜٛبايًػ ١ايؿطْػَٓ ١ٝص ايعؿطٜٝٓات َٔ ٖصا
ايكطٕ إٍ اي ،ّٛٝقس ؾهٌ ٚاٖطَ ٠جاي ١ٝيًتعبرل عٔ ٖص" ٙايكه"١ٝأ" ٚا٭ظَ "١ا٭زب،١ٝ
ايؿهط ،١ٜايجكاؾ ،١ٝايػٝاغٚ ،١ٝأْ٘ دػس ٗ سس شات٘ َعًُا باضظا ٗ ٖص ٙا٭ظَ.١
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Déjeux Jean, situation de la littérature maghrébine de la langue .19
française. p. 61. Littérature Française (1945-1977).
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