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أ.ز .ضابض طبذ ٕٛإسضغ ١ايعًٝا يٮغاتص٠

-قػٓڀ١ٓٝ

-اؾعا٥ط

دـسٍ ا٭ْا ٚاٯخـط ٗ ايٓكٛم اؾعا٥ط ١ٜإٗادط٠
"َايو سـساز" أِٛشدا
َايو سساز ( ٖٛ )1987 –1927أسس ؾطغإ ايهًُ ١ايكازق ٗ ١سكٌ

اٱبساع اؾعا٥ط ٟاؿسٜح ،أطٌٻ عًٓٝا ٗ َطسً ١تؿهٌ ايٛع ٞايجكاٗ ٚا٭زبٞ
ٚايػٝاغَ ٗ ٞڀًع ايكطٕ إانَ ٞعڀٝات٘ إتعسزٚ ٠إتباٚ ١ٜٓإتٓاقهٖٛٚ ،١
قاسب إبساعات ؾعطٚ ١ٜضٚاْٚ ١ٝ٥كسَ ١ٜتٓٛعْ ،١صنـط َٓٗا(:)1ايؿكا ٗ ٤خڀط Le
(Malheur en dangerؾعط ،)1956اْ٫ڀباع ا٭خرل

La Dernière

( impressionضٚا ،)1958 ١ٜغأٖبو غعاي( Je t’offrirai une gazelle ١ضٚا١ٜ
 ،)1959ايتًُٝص ٚايسضؽ ( L’Élève et la leçonضٚا ،)1960 ١ٜضقٝـ ا٭ظٖاض
 ٫هٝب ( Le Quai aux Fleurs ne répond plusضٚا ،)1961 ١ٜأزلع
ٚغأْازٜو ( Écoute et je t’appelleؾعط  ،)1961ا٭قؿاض تسٚض ٗ ايؿطاؽ Les
( Zéros tournent en rondزضاغ.)1961 ١
تبًٛض ايٓهر ايؿهطٚ ٟايٓؿػٕ ٞايو سساز أثٓا ٤اؿؿس ايٓؿػ ٞايجٛضٟ
ايٛطين ،ايص ٟناْت ايجٛض ٠اؾعا٥ط ١ٜتعب ٧ب٘ اؾُاٖرل بهٌ َعاْ ٞايبڀٛي١
ٚايتهشٚ ١ٝا٫غتؿٗازٚ ،إكا ١َٚايؿطغَٛ ٗ ١ادٗ ١ا٫ستٚ،ٍ٬ا٫غتعُاض ٚنٌ

آ٫ت ا٫نڀٗاز ٚايتسَرل ٚا٫غتٝڀإٚ ،ؾٓ ٕٛايكتٌ ٚايتعصٜب.
يكس ضآٖت ؾطْػا آْصاى عًْ ٢ؿط يػتٗاٚ ،قاضب ١ايًػ ١ايعطبٚ ،١ٝنجٻؿت
اؿطن ١ا٫غتٝڀاْٚ ١ٝؾعٻًتٗا ثكاؾٝا ٚادتُاعٝا بٌ ايػټهإٚ ".ايٛاقع إٔ ا٫غتعُاض
ساضب ايًػ ١ايعطبٚ ١ٝايجكاؾ ١ايعطب ١ٝسطبا ٖٛ ٫از ٠ؾٗٝإٚ ،ا ناْت ايًػٚ ٖٞ ١عا٤

ايجكاؾ ١ايعطب ،١ٝضنډع ا٫ست ٍ٬سطب٘ عً ٢ايًػ ١ايعطبٚ ١ٝأبعسٖا َٔ اٱزاضٚ ٠طاضزٖا
َٔ َعاٖس ايتعًٚ ،ِٝاْؿطزت ايًػ ١ايؿطْػٚ ١ٝايجكاؾ ١ايؿطْػ ١ٝبإٝسإ ست ٢إٔ بعض
اؾعا٥طَ ٗ ٌٜطسً ١ا٫غتعُاض أقبشٛا ىؿ ٕٛعً ٢شلذ ١اؿسٜح ايعاَ ١ٝإٔ تٓسثط

112

|| رابح طبجون

جدل الان والخر يف النصوص اجلزائرية املهاجرة " ماكل حداد " أمنوذجا

دفاتر خمرب الشعرية اجلزائرية

العدد الثاين  :مارس 2102

ٗ ايب٬ز ،يهجطَ ٠ا ؾابٗا َٔ نًُات ؾطْػ ١ٝزخ ١ًٝتػطبت إٍ أيػٓ١

اؾعا٥ط)2("ٌٜ

أضاز ا٫غتعُاض ايؿطْػ ٞإٔ هعٌ"إطنع ١ٜا٭ٚضٚبَ "١ٝعْٓ ٢ػل ايك ِٝايػطبٞ
ٖ ٞإطدع١ٝايكَ ،١ُٝٝا تتهُٓ٘ َٔ َعاٜرل عٔ ايتدًـ ٚايتكسّٚ .سا ٍٚشيو ٗ
ػاًٖتاّ ٭قاي ١ايجكاؾات ايٛطٓ ٗ ١ٝايس ٍٚإػتعُط ،٠بٌ ٗ َٓار ثكاٗ عٓكطٟ

ٜتهُٓاظزضا٤ٶ ٚانشاڄ يًجكاؾات ا٭خط.٣

ٚقس عدل أغًب ايباسجٌ بٛنٛح ٚقطاس ١عٔ ايػٝاغ ١ا٫غتعُاض ١ٜػاٙ
اؾعا٥ط ،بإٔ " ا٫غتعُاض مل ٜػتٗسف اغتٝڀإ ا٭ضضٚ ،اغتكاب خرلاتٗا ؾك٘،
ٚيهٓ٘ عُس نصيو إٍ ؾكٌ ايؿعب اؾعا٥ط ٟعٔ دصٚضٚ ،ٙقڀع أٚاقط ٙايعطب١ٝ

اٱغٚ ،١َٝ٬شيو بايكها ٤ايتسضه ٞإتعُس عً ٢ايًػ ١ايعطبٚ ١ٝايجكاؾ ١اٱغ،١َٝ٬
َٚكازض ٠اؿطٜات ايعاَٚ ،١ا٫غتعان ١عٓٗا ْٝعا بٓؿط ثكاؾت٘ ٚيػت٘ٚ ،قشاؾت٘
ايٓاطك ١بآضا َٔٚ ،٘٥دطاَ ٤ا ؿل ٖص ٙايجكاؾ َٔ ١تعػـ ٚنبت ٚإضٖاب)3( ".
نٌ شيو أز ٣إٍ ا٫نڀٗاز ٚإكازضٚ ٠ايتعً ِٝاٱدباض ٟايكػط ٟايص ٟقاز

إٍ ا٫ظزٚاز ايًػٚ ،ٟٛقس ضنعت ايػٝاغ ١ا٫غتعُاضَ ١ٜعاٖ ٍٚسَٗا خاق ١عً٢
إ٪غػات ايسٚ ،١ٜٝٓعً ٢ضأغٗا إػادس ٚإساضؽ ٚايعٚاٜإ ،ا شلص ٙإ٪غػات َٔ
زٚض ٗ اؿؿا ٚعًَ ٢كَٛات ايؿعب اؾعا٥ط ٚ ،ٟاْتُا ٘٥اؿهاض ٟايعطبٞ

اٱغ.َٞ٬

ؾؿ ٞاؾعا٥ط ناْت غٝاغ ١ؾطْػا  ٫تكتكط عً ٢إٝسإ ايؿهط ٟاؾاَعٞ
ٚايتعً ُٞٝؾك٘ٚ ،إِا تعست٘ إٍ فاٍ اؿادات ايعاز ،١ٜأ ٗ ٟايؿاضع ٚايػٛم
ٚإكٗٚ ٢نٌ احمل..٘ٝإخل "ٚنإ شلص ٙايػٝاغ ١إانط ٠أثطٖا ايػًيب ٗ امػاض
زا٥ط ٠ايعًِ ٚإعطؾ ٗ ١أٚغا ٙا٭ٖايٚ،ٞتطادع زضد ١ايتعً ِٝبٚ ،ِٗٓٝاْتؿاض اؾٌٗ

ٚاؾُٛز ٗ قؿٛؾِٗ ،ؾعطؾت اؿٝا ٠ايجكاؾٚ ١ٝايتعً ٗ ١ُٝٝاؾعا٥ط َٔ دطٻا ٤شيو
تطادعا َصٖٚ ٬نعؿا ًَشٚٛا" (.)4
ٗ ٖ ٌٚص ٙايٛطٚف ْؿأ َايو سساز َٚع بعض اـكٛقٝات اييت ضاؾكت٘

ط ٍٛسٝات٘ ،ؾُٔ( ضقٝـ ا٭ظٖاض  ٫هٝب) إٍ( غأٖبو غعاي )١إٍ( ايؿكاٗ ٤
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خڀط)  ٌٚسساز وٌُ َأغات٘ إعزٚدٚ ،١ضَا عؼٿ ىتًـ عٔ اٯخطٖ ،ٜٔصا اشلِ

إعزٚز( ا٫غتعُاض ٚايًػ ٖٛ )١ايص ٟسسٻزٳ َػاض نٌ أعُاي٘.

ؾُايو سساز ٜطؾض تػُ( ١ٝا٭زب اؾعا٥ط ٟإهتٛب بايؿطْػٚ )١ٝإِا
ٜػُ( ٘ٝا٭زب ايؿطْػ ٞش ٚايتعبرل اؾعا٥ط "ٖٛٚ )ٟتعبرل مل ٜػتعًُ٘ قبً٘  ٫ٚبعسٙ
أسسًٜٚ ،دل ٚدْٗٛ ١ط ٗ غا َٔ ١ٜايسقٚ ١اٱهاظ ؾٗ٪ٜ ٛنس َٔ دٗ ١عً" ٢ايطٚح"
اؾعا٥ط ١ٜاييت نڂتب بٗاٚ ،ػًت َٔ خ ٍ٬إهُ ٕٛايص ٟعدلت عٓ٘ ٚ،يهٓ٘ ٜعسٙ

ؾطْػٝا بايٓٛط إٍ ٚغ ١ًٝايتعبرل أ ٖٞٚ ٫ايًػ ١اييت نڂتب بٗا"(.)5
ٚضغِ َأغا ٠ايًػٖ ٌٚ ١صا ا٭زٜب ْكٝاڄٜ ،عدل عٔ ُٖٚ ّٛطٓٚ ١ٝق١َٝٛ
ٚإ ْػاْ ،١ٝبط ١ٜ٩تكسَ ٗ ١ٝؾهًٗا ايعاّ ،بعٝس ٠عٔ نٌ ضٚح ؾٛؾ ،١ٝٓٝا٭َط ايصٟ
غاعس ٙعً ٢عسّ ايػك ٗ ٙٛايتعُٚ ِٝايػُٛضَ ،جٌ بعض ايهڂتٻاب اؾعا٥ط،ٌٜ
ايص ٜٔأؾطظتِٗ ايجكاؾ ١ا٫غتعُاض ،١ٜسٝح "تؿهٌ ضٚاٜات٘ قكا٥س تأثرل ،١ٜتٗٛط ؾٗٝا
َٔ سٌ ٯخط تكطوات ٚطٓٓٚ ١ٝاغٜٛٓ ٖٛٚ ،١ٝط إٍ اؿسخ نؿاعط بكًب٘ قبٌ
ؾهط.)6("ٙ

ٜهطؽ سٝات٘ يًهتاب ١عٔ ايجٛضٚ ،٠ايتػين ببڀٛي ١ايؿعبَٚ ،ػتكبٌ

اؾعا٥ط إتشطض ٠ايعاٖطٜٚ".٠طز عً( ٢ضٚد ٞنٛض )ٌٜايصٚ ٟقـ اؾعا٥ط بأْٗا
(َٴدسض أغٛز ٜكتٌ ٚوٚ )... ٞأْ٘ ٜتشتٻِ (عً َٔ ٢ضبڀٛا َكرلِٖ بٗا إٔ ٜػهٛا

ايڀطف عٔ "خٝاْتٗا" شلِ َع غرلِٖ ،نُا ٜتػان ٢ايعؿام ا٭شنٝا ٤عً ٢خٝاْ١
َعؿٛق ١عً ٢قسض نبرل َٔ اؾُاٍ ٚايب٬زٚ ،٠قس اغتؿع ٖصا ايكَ ٍٛايو سساز ؾطز
عً ٘ٝقا :٬٥إٕ اؾعا٥ط يٝػت عؿٝكتٓا إؿذلن ،١إْٗا أَٓا ّ ٫ٚهٔ إٔ ْطتهب
ظْا احملاضّ ٗ أغطتٓا"()7

إْ٘ ٜعٝـ َعٗا إانٚ ٞإػتكبٌ ٚ"،نًُا ؾعط َأغا ٠اْ٫ؿكاٍ بٌ عٛامل

ايطٚ ٣٩ايٛاقع ايطانس إبعجطٚ٪ٜ ،ب إٍ ضس ٌٝدسٜس يعٌ ايًػ ١تجُط ؾع ٬ؾته٧
ططٜكا أ ٚتعٜض سذطا"(ٖٚ ،)8صا َا ٜبشح عٓ٘ عٓ٘ َايو سساز "سٌ ٜٴػاًٗ٥ا
ٜٚطادعٗا ست ٢وڀِ ٖاي ١ايصات إك ١ْٛاييت ُ ٫ڂؼٚ ،اييت تسثطت بٗا عدل ايعكٛض

"(ٜ )9ك:ٍٛ

ٗ نٌٿ ايسټضٚب اييت تكٛز إٍ ايٓٗاض..
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أؾتـ أبسا عٔ ازل ٞبٌ ؾٛاٖس ايكبٛض..

عذبا ! نٝـ ٜؿتض إان ٞإ ًِٛأبٛابا يػس ٌْٝ؟
إْ٘ واضب بأغاْ ٘ٝاييت هب إٔ تكتٌ ايً َٔ ٌٝزاخٌ شات٘ احملذلقَٔٚ ،١

َػاضب ضٚس٘ ٱٜكاٍ قٛت ؾعب٘ ٚقطخٚ ١طٓ٘ إػتباح إٍ نٌ أقكاع ايسْٝا،
 َٔٚعكط زاض احملتٌ ٚبأزٚات٘ ايًػٚ،١ٜٛأغايٝب٘ ايتعبرلٚ .١ٜعً ٢ضأ ٟؾطٜسضٜو ْٝتؿ٘

َ ")1900- 1844( FriedrichNietzscheا َٔ ؾٓإ ٜتشُـٌ ايٛاقع (")10ؾإٕ
َايو سساز َ ٌٖ٪إٔ ٜعڀٓٝا ْٛط ٠أخرل ٠عً ٢قت ٣ٛايتُطز  .داع َٔ ٬ايهتاب١
غ٬س٘ ايٛسٝس ٕكا ١َٚاي ّ٬ٛايػطَسٚ ،ٟيًتشاٚض َع ايعامل اـاضد ،ٞاْڀ٬قا َٔ
عإ٘ ايساخً ٞإڂبڀٔ با٭مل .

ؾؿ ٞقكٝست٘ (ا٭غاْ ٞهب إٔ تكتٌ ايًٜ ))11("ٌٝك:ٍٛ

نٓت تبشح عٔ ايطا٥ع ايٓبٌٝ
إشا ،ؾًتكِ أشْٝو عين
إْ ٞأؾهض غط ايعٖط ٠اييت اْتٗت عً ٢اؿذط.

أٜٗا ايؿاعط ايػعٝس ايصٜ ٟػتڀٝع إٔ ٜكُت.
إٕ ايهًُ ١يتبس ٚؾطنا عً ٞاٯٕ..
بً .. ٢إْ٘ يؿطض إٔ أتهًِ..

َ َٔ ٌٜ٬ايصنطٜات تًض عً.. ٞ
بٌ  ..أنجط َٔ ٌَٜ٬
إْ ٞأزؾع عٔ عڀط ا٭ظٖاض ايصٜٓ ٟتٛط َين إٔ أبسع٘.
ٚيهين ؾطٜػ ١ايٝأؽ ٗ طا٥طت ٞايًع.١ٓٝ

يٝؼ يًشب سسٚز.

غ ٌٛٝاؿب أندل ٚأغَُٓٗ ..٢ا أسببٓا ..
إْ ٞأَهؼ ؾهطت ٞنكڀع َٔ ١اـؿب
ٚسًُ ٞ؟ ٜ ..ا يًُكدل ٠ايهدُ ١تطاؾل ايً!ٌٝ

هب إٔ ْكتٌ ايً.. ٌٝ
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هب إٔ ْكتً٘..

يتٓبجل اؿٝاٚ َٔ ٠ضا.. ٘٥
إٕ َايو سساز ٜعٝـ ٖص ٙايجٓا ١ٝ٥ايهس ١ٜبٌ ايًٚ ٌٝايٓٗاض  ٗ،غٝام ٖصا
ايؿعٌ ايتٛاظْ ٞبٌ ايجٓاٝ٥ات ايهس ١ٜعًَ ٢ػت ٣ٛايس٫يـٜٗٛ ،١ط ا٫ؾتػاٍ ايكـٛضٟ
عً ٢مًَ ٛؿت ٗ ابتهاض قٛض دسٜسٚ ،٠تأثٝجٗا بأْػام يػ ١ٜٛقازض ٠عً ٢ا٫تػام َع

ايككٝس. ٠

ٚبٌ ضغب ١اْ٫تكاض ايؿطزَ٬َٚ ٟض ايٛاقع تأخص ا٭ْا َٛقعٗا َتٛتط ٠بٌ َا
ؼٝاَٚ ،ٙا تأٌَ ايٛق ٍٛإي. ٘ٝنُٔ بَٓ ١ٝطنعٖا :ا٭ْاٚ ،ع٬قتٗا ا٭غاغ:١ٝ
ايتكابٌ بٌ ضغب ١اْ٫تكاض (ايٓٗاض) ٚايٛاقع ايٓكٝض(ايً.)ٌٝ

ٖصا ايهاتب ايصٜ ٟبؿط ؾعب٘ بعس إٔ تتبسٸز عتُات ايً ٌٝنُٔ ع٬ق ١تٛاقٌ

ٚاْؿكاّ ٗ قكٝست٘ (غأعڀٝو ايٓٗاض اؾُ ) ٌٝسٝح ٜك: ٍٛ
عٓس ٟيًؿُؼ قباح ٜطٚقٗا
غأعڀٝو ايٓٗاض اؾٌُٝ

إْ ٞأغأٍ إٛد ١إٔ  ٫تػطم

عًٗا تٓكٌ إٍ ٚطين
سيب ايع...ِٝٛ

إْ ٞأغتدسّ نًُات ؽطز َٔ أؾٛا ٙغطٜب.١

إْٜ ٞت ِٝايكبٌ ..
أسؼ ٖصا ايٝتِ نًُا ٫ح َٛطٔ ايؿذط بعٝسا عٔ عٝين.
َا أقػ ٢إٔ ٜه ٕٛاٱْػإ ٜت ِٝايكبٌ !

 ٗٚقكٝست٘ (إػرل ايڀٜ )ٌٜٛبتهط ا٭ْػام إػاٜط ٠اييت تهُٔ ٗ ؾتض أؾل

يػ ١ايؿعط عً ٢يػ ١ايطأٖ ٚبح اؿٝا، ٠إْ٘ ٜعًِ أْ٘ قٛت اٱْػإ إكٗٛض ايص ٟئ
ٜتٓاظٍ عٔ ايتؿا ٍ٩اٱْػاْ ٞضغِ نٌ اؾطاح ٚاٯٚ ّ٫إعاْاٜ .٠ك:ٍٛ
أْا ايهًُ ١ا٭خرل ٗ ٠ايكك ١ايهدُ ١اييت ابتسأت ئ ْٓػ ٢ؾ٦ٝا ٖا َط  ..ئ ْبسأ

َٔ ايكؿط.

إْ ٞأستؿ ٜبأْؿٛزتْ ٞك ٗ ١ٝعٝين ..
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 َٔٚثِ  ..أتابع إػرل ،ز ٕٚإٔ أْهط ؾ٦ٝا َٔ َان.ٞ

أْا ايهًُ ١ا٭خرل ٗ ٠ايكك ١ايهدُ ١اييت بسأت..
َا عػاْا ْؿٝس َٔ ايتُٝٝع بٌ ايػُاٚ ٤ا٭ؾل؟
عػرل إٔ ْؿكٌ بٌ إٛغٝكٚ ٢ايطاقكٌ.
إٕ (ايدلْٛؽ) ايص ٟاضتسا ٙأدسازٟ

(ايدلْٛؽ )ايصٜ ٟذلا ٣٤أَاَ ٗ ٞنٌ َهإ..

َا ٜعاٍ زثاضٟ
َا ٜعاٍ اغتُطاض اؿٝا ٗ ٠زاض.ٟ
أْا ايهًُ ١ا٭خرل ٗ ٠ايكك ١ايهدُ ١اييت ابتسأت.

إٕ ايٛع ٞإبهط ايص ٟؾشٔ ػطبَ ١ايو سساز اٱبساع ١ٝبڀاقٚ ١طٓ ،١ٝتسٜٔ

ا٫ست٫٬يؿطْػٚ ،ٞتعًٔ ايٛؾا ٤٭ضض ا٭دساز ،عً ٢عهؼ بعض ايهتاب
اؾعا٥ط ٌٜبايؿطْػ ،١ٝايص ٜٔنإ  ِٖ٩٫ٚيًػ(١ايؿطْػَ )١ٝع نُٛض ا٭ْا ٚاْؿ٬ت
ايصات َٔ قبه ١اؿكٝك.١

ٜك ٗ ٍٛقكٝس( ٠أْا ٗ اؿكٝك ١إعًِ ٚ ..أْا ايتًُٝص):

يهًُٚ" ١طٔ" عٓسْا طعِ ا٭غاطرل.
يكس زاعبت ٜس ٟقًب أؾذاض ايعٜت.ٕٛ

إٕ َكبض ايؿأؽ َٖٓ ٛڀًل ًَشُتٓا.
يكس ضأٜت دس ٟايص ٟوٌُ اغِ "إكطاْ"ٞ
ًٜكَ" ٞػبشت٘" داْبا يٝتابع بٓٛطات٘ اْڀ٬م ايٓػٛض.
يهًُٚ" ١طٔ" عٓسْا طعِ ايػهب.

ّه ٗ ٕٛا٭غڀٛض٠

ٖاِٖ ّه ٗ ٕٛا٭غڀٛضٚ/٠ا٭غڀٛض ٠تؿتض شلِ شضاعٗٝا.
َ ٌٜٛايو سساز ضَعا يًؿاعط ايص ٟمل ىتـط قسض ،ٙيهٓٻ٘ اختاض إٔ ٜٓاظي٘
ست٣ايٓٗاٜ .١ٜبشح عٔ اؿطٚ ١ٜعٔ قرلٚضتٗا ايٛدساْٚ ٗ ١ٝعَٓ ٘ٝڀل إٔ اؿط١ٜ

ٖ ٞاييت تٓذب ايعُٛاٚ، ٤إشا نإ ايؿًٝػٛف ا٭ٕاَْ ٞاضتٔ ٖٝسدط Martin
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 )1976- 1889(Heidggerقس دعٌ ايًػ ١بٝتايًٛدٛز  ،ؾإٕ قًب ايؿاعط ٖٛ

بٝت يًٛدٛز ٚايًػَ ١عا،بٗصا إعٜٓ ٢هتب ٗ ْل بعٓٛإ(ُٚتُت ايعٖط: )٠
ُٚ ...تُت ايعٖط :٠إْ ٞأؾعط بايهٝل
أعٝسٚا إيَ ٞطٚدٞ
إْٗا ظٖط ٠اؿط.١ٜ

أْا أؾعط بايهذط َٔ ايبٝاْٛ

قاٍ ايعٓسيٝب
أعٝسٚا إي ٞغابيت ..
ؾٗ ٞإٛغٝك ٢نًٗا.

إْ ٞأؾعط بايهٝل ،قايت ايهًُ : ١أسبو.

إْ ٞأًٌُُ نذطا عً ٢ايٛضم.
أعٝسٚا إي ٞايكب٬ت  ..ؾٗ ٞضغا.ًٞ٥
إْ ٞأناز اختٓل  ..قايت ايكٛض.٠

ضزٚا إي ٞايبػُ ١اييت ناْت تؿطم بٗا عٓٝا.ٟ

إْ ٞأتأمل ..
أتأمل إٔ أنَ ٕٛطآ..٠

قايت ي ٞايكٛض ٠اؿ.١ٝ
أقبشت ايهتاب ١عٓس َايو سساز عباض ٠عٔ ُذٝس يًشطٚ،١ٜإع ٤٬يًشٝا٠
ٚاستؿا ٤بايؿعب؛ باعتباض ٙساًَذـص ٠ٚايك ٠ٛإكسغ ١اييت غتٗسّ عامل ايڀػا٠
ٚإػتبسٸٚ،ٜٔتجأض يًهطاَ ١ايبؿط١ٜإٓتٗهٖ، ١صا ايتشطض إڀًٛب ّط ستُا ٚ

بايهطٚض ٠عٔ ططٜل اـڀاب ا٭ٜسٜٛيٛد ٚ ،ٞا٭زب ٞإهاز .ؾؿ ٞقكٝست٘ (ٚقٛؾا أٜٗا
ايطؾام) ٜك:ٍٛ
ٚقٛؾا أٜٗا ايطؾام /ؾاؾبٌ عً ٢قٛاب/إْ٘ اؿٌ ايٛسٝس /..أقػٛا إٍ خڀٛات إٛت٢
ايجكَ/.. ١ًٝاشا تػُ ٢أٜٗا ايؿبض؟ - /إْ ٞأزل ٞدج١

يكس نٓت ٚاسسا َٔ ٖ ٤٫٪ا٭سٝاٚ .. ٤ناْت ي ٞبٓات.ٞ

يكس ؾطبت اؿًٝبٚ/إا/ ٤نُا ؾطبت اي..ِٖٛ
118

|| رابح طبجون

جدل الان والخر يف النصوص اجلزائرية املهاجرة " ماكل حداد " أمنوذجا

دفاتر خمرب الشعرية اجلزائرية

العدد الثاين  :مارس 2102

ٚقٛؾا أٜٗا ايطؾام /ؾاؾبٌ عً ٢قٛاب.

٫ٚح ي ٞسڀاّ قًيبٚ ،سڀاّ ايكباب ٗ/قطاْا ..
ٚآيٝت إٔ أدسز بٓاٖ٤ا ٗ أْؿٛز ٠أٌَ/.إْ ٞانتب عٔ َٛتاْا.

يكس زلعتِٗ ٜكٛي/:ٕٛإٕ ع ٌٜٛإآمت ٖ ٛأسٝاْا َٗس ا٭غٓٝات.
َٗس إٛغٝك ٢شاتٗا !!

يكس ساَ ٍٚايو سساز إٔ ٜكٛض ايع٬ق ١إعكسٚ ٠إتٓاقه ١بٌ اؾعا٥ط

ٚؾطْػاٚ،إٔ ٜدلظ اـڀط إاسل ايص ٟتعس ٙؾطْػا يًذعا٥ط ٌٜإهڀٗسٚ،ٜٔإٔ تهٕٛ
نًُات٘ ْكڀ ١ؼ ٗ ٍٛا٭زب اؾعا٥ط .ٟيكس سإ ايٛقت يڀطح إػأي ١ايٛطٓٗ ١ٝ
عُكٗا ٚ ،اؿسٜح عٔ اشل ١ٜٛإدتًؿ ١يًػهإ احملً ٌٝبؿهٌ دصضٜ.ٟكٗ ٍٛ

قكٝس( ٠إداض ايع:)ِٝٛ

ٖص ٙايػُا ٤يٝػت إ ٫نؿٓا ٖٓاٚ/يهٓٗا ٗ ب٬زَ ٟؿعٌ ٜتكس/..إْٗا ن ّٛٝأسس
ؾك٦ت عٓٝا/ٙإْٗا نطبٝع َٓٗٛب أبسا/مل ّض  ّٜٛبَ ٬أغا/٠يكس أيؿت
غُٝؿْٝٛيت َٔ/أؿإ ايؿكا.. ٤

ايؿكاْ ٤ؿػ٘ ٜتأيب عًٓٝاٚ/ززت ي ٛأعطف اغِ ايؿكا..٤

أٜٗا ايتاضٜذ؟/إشا قسض يو إٔ تٓڀًل َٔ أضنٓا/ؾٮٕ ايؿُؼ قس اختاضت َٗسٖا ..
ٗ ايؿطم/ايؿكاْ ٤ؿػ٘ ٜتأيب نسْاٚ/ززت ي ٛأعطف اغِ ايؿكا..٤

أخدل ْٞٚعٔ ايكبً ١اييت سطَت َٓٗا/قٛيٛا ي ٞؾ٦ٝا عٔ ٖص ٙايكشطا/٤اييت أغتُس
َٓٗا أْاؾٝسٟ
أخدل ْٞٚعٔ غعاييت اييت قتًٖٛا ٚ/..ظٖطت ٞاييت سطَٖٛا َٔ ايبػتإ
قٛيٛا يَ :ٞا ايصٜ ٟدلض نٌ ٖص ٙاٯثاّ؟َ/ا ايصٜ ٟدلض َا ١٥أيـ ٓاق١؟..
َا ١٥أيـ دطّ١؟/...أخدل ْٞٚقبٌ نٌ ؾ/..٤ٞنٝـ ساٍ اؾعا٥ط ؟!!!

خاُـ١
نإ ؾعٛض َايو سساز بإأغاَ ٠بهطاٚ ،قس عبٸط عٔ شيو ا٭مل ٗ زَؿل ٗ
قانط ٠ي٘ بايًػ ١ايؿطْػ ١ٝعٔ ايجٛض ٠اؾعا٥ط ٗ ٖٞٚ ،١ٜعٓؿٛاْٗا ":تتذًَ ٢أغاتٞ
اٯٕ بؿهٌ أعُل  ...أْا أقـ أَاَهِ ٫ ،أعطف نٝـ ْتؿاِٖ ! "ٚقس ختِ قكا٥سٙ

بإٔ إَُٗٓ ١ذع.٠
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إٕ اٱبساع عٓس َايو سساز ٚيس َٔ ضسِ ا٭سساخ ايعكٝب ١اييت َطت بٗا

اؾعا٥طٚ ،عبٻط بكسم عٔ تًو إطسًٚ ،١أثبت تٓاَ ٞاؿؼ ايٛطين ٚايك َٞٛايصٟ

أدذت٘ ؾُٝا بعس طُٛسات ايجٛض ٠ايتشطٜطٚ.١ٜأزضى إٔ قه ١ٝاشل ١ٜٛقه ١ٝقٛضٚ ،١ٜإٔٻ
َٔ مل ٜٓتب٘ إيٗٝا غٝصٚب ستُٶا ٗ ثكاؾ ١غرلٚ ،ٙغتت٬ؾٖٝ ٢عات٘ اـاق ١يٝهٕٛ
ش٬ٜڄ أ ٚتابعاٚ ،غٝذطز بعسٖا َٔ ق ِٝإكاٚ ١َٚايكُٛزٚ ".يصيو أعڀ ٢نٌ ؾ٤ٞ

سك٘ .ؾايتاضٜذٚ ،ايؿًػؿٚ ١إؿه٬ت ايؿهط ١ٜإدتًؿ ١اييت مل تٓت٘ اٱْػاْ ١ٝبعس
َٔ سًٗاٚ ،ايؿعط نٌ شيو نإ َٔ أٚيٜٛات٘"(.)11
يكس نإ ٜع ٞدٝسا ضغايت٘ ٚإػٚ٪ي ١ٝإًكا ٠عً ٢عاتك٘ ،ؾًِ ٜهٔ أَاَ٘
غ ٣ٛا٫يتعاّ بهطٚض ٠ايتعبرل عٔ َأغا ٠فتُع َتأظّ ٜعاْ ١ُٖٓٝ َٔ ٞاـڀاب

ايهٛيْٝٛايٚ ،ٞؾطاغ ١أزٚات٘ ايكُعٚ ،١ٝنإ ايٛطٔ عٓس ٙدٓ ،١ضغِ اسذلام سدلٙ
ايؿطْػٚ ،ٞقُت٘ ا٭بس ٟتبك ٢قطخت٘ ا٭بسْ ١ٜها ٗ ١ٜإػتعُط ايص ٟغًب٘ ايًػإ
يهٔ مل ٜػًب٘ ايطٚح.

120

|| رابح طبجون

جدل الان والخر يف النصوص اجلزائرية املهاجرة " ماكل حداد " أمنوذجا

دفاتر خمرب الشعرية اجلزائرية

العدد الثاين  :مارس 2102

اشلـٛاَـ
Cheurifi Achour. Écrivains Algériens.
.1
Dictionnaire biographique .Alger.Casbah.2009.
 . 2أب ٛايكاغِ غعس اهلل :اؿطن ١ايٛطٓ ١ٝاؾعا٥ط ، ١ٜزاض اٯزاب  ،برلٚت  ،يبٓإ،
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اؾعا٥ط،1991،م.71

121

|| رابح طبجون

جدل الان والخر يف النصوص اجلزائرية املهاجرة " ماكل حداد " أمنوذجا

