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مالمحالملٌلرسةال ألهرتوبوًوحِةالجلزلئصًة
ااتسـسًتاايسنيا أأمنوذخا -اد.هوللاحٌلدوشا-اخامـةاسعَفا-2الجلزلئص ا

ا

حياول اُشل المللال الؤًلاء الًضوء اؿىل الًباحثةا
اتسـسًت اايسني ا(خشعَة ،اُوًة ،امهنجَةا
وحعَ ةل امـصفِة) .اُشٍ ال ألذ رة الًيت اثـس امنا
لًوحوٍ ال ألهرتوبوًوحِة ال ألمازًلَة الجلزلئصًة الملـارصةاا
لًبارزة .ا

This paper aims at shedding light
upon the personality, identity,
methodology and knowledge of the
researcher “Tasadit Yassin,” who is
considered as one of the prominent
modern
Amazigh
Algerian
anthropological figures.

ا

ملسمة :ا
ثـس ااتسـسًت اايسني ا امبساٌُلهتا الملمزية ايف الًخارخي الًثلايف ال ألمازًلي اٌَجزلئص اومنا
ذاللا ؤلرشلفِااؿىلاجم ةلا"أأولل"اجبسًةاؿَمَةاؿاًَةابـسارحِيامؤسسِااموًودامـمصي،ا
وؿىلاقصلرالًىث رٍنامنا أأمثالااظاووسامعصوشا( 9191ا -ا.)1()9191الًيتالس خعاؾتا
أأناجتمؽاص خاتاذلهصةاصـبااكهتامـصضة اٌَخفذَتاوجالهساثر،اموًودافصؾون ا( 9191ا-ا
)2()9112الذليامجؽاوحصمجاوكسما ألولامصةاكعائسا أأم راصـصلءالجلزلئصال ألمازًفالًض َخاَلسا
أأوحميس(9481ا-ا،)3()9191اموًودامـمصيا(9199ا-ا)4()9141اوحفصايثَالملـصفِةالًيتاكاما
هبااًخخوجامبيخوخاتارولئَةاو أأهرتبوًوحِةاحولالًضـصال ألمازًلياو" أأُيالٌََي"اابجليوب،ا
ورلحبابَـمصيا(9181ا-ا)5()9111الذليامجؽال ألمثالالًضـبَةاولحلاكايتالًيتاجضلكاحزءلا
هب رلامنامىوانتالخملَالالجلزلئصي،اوؾبسالًيوراؾبسالًسالم()6الذليابصعايفالًـميالٌَلويا
ولملـجمي،اوًوسفامصليح (لملوًوداس يةاا 1952ابخزيياوزو)( )7ايفامجـَا ألايمالًلبائيا
ثولرخيال ألؾَاداول ألؿالماول ألماهن،اومـٌِلاًوسفاوسُب()8حولالًخأأرخي اٌَضـصال ألمازًليا
ولًخوزَقاهلاوًووساؿسيل()9وك رمهانث ر؛امنوذجاالملثلف/للأاكدميي-الًباحرال ألمازًلياذيا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصااااااااااا443ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضابسىصة
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لملَرط  :ا

ا

Abstract :

مالمحالملٌلرسةاللأهرثوبوًوحِةالجلزلئصًةاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لٌَسان الًفصويس الذلي الص خلي انث رل ايف الًبحر اولًرتثُب اولدلؽ اولحلفغ اولًرتمجة الؤىلا
لًفصوس َة،اومثالالمللاومالملـيوياضسالهساثراملوماتالًِوًةال ألمازًلَةامناذاللابـرا أأمها
ؾيارصُااولًبحرايفاس بيالؤبصلزٌُلابياوثعوٍصٌُلا أأالاوٌُل االًثلافةاولٌَلةال ألمازًلَخنيايفا
فرتلتاؾوًعةامنااترخيالًثلافةالجلزلئصًةالحلسًثةاولملـارصةا .ا
ُشل الٍمنوذج الملثلف الذلي ا أأركَ امه اجالص خلال اؿىل الملىون ال ألهرتوبوًويج ال ألسايسا
ٌَمجمتؽالًضٌلل-لؤفصًليامعوما،المللاريبادعوظااولجلزلئصيابضلكاأأدط؛اذكلاابس خـٌللا
لٌَلةالًفصوس َةاوس َعااًلواياومـصفِا،امنا أأخيالؤؿادةاظصحااأأس ئ ةلالًِوًةاومىوانهتااوؤلبصلزا
لًضرعَة الًلاؿسًة الجلزلئصًة اومٌافسة ابي اودحغ الدلرلسات اجالهرتبوًوحِة اجالس خـٌلرًةاا
لملفـمة ااابًـسًسامنالًضولئباول ألكاًَطاالًيتالًخعلتابوظفالملؼاُصالًثلافِةاولًِوايثَةا
ولًضرعَةاالخلارحِةامناًباساومساهناووسائياهلي،ادوناوظفاماُوادلذًلاومـيويا
ًخؤسساجممتـةامااٌسمىااب ألسعورةالًلبائََة ) (Le mythe Kabylieح ُ
،ااوَتولاابًخايلاا
دوناثوظنيالٌَلةال ألمازًلَةايف ابهدُااوؤلهـاشالًثلافةال ألظََةاولًوظولاهبٌلالؤىلاجالؿرتل ا
لًوظيناومنامثالًصمسي .ا
ذلل ،اٌسِي امالحؼة اثصلء الملىذبة الجلزلئصًة ال ألمازًلَة امن احِر ا أأرظسهتا الًيت ايفا
كاًبُهتاامىذوبةاابًفصوس َةا أأوامرتمجةالؤٍهيا،اابؾخبارا أأنالًًضاطالًـَمياٌَمثلفال ألمازًلياذيا
لٌَسانالًفصويساُوالذلياحـياكاًبَةالالؤهخاجال ألمازًليالملـارصامنارولًةاوصـصاومرسحا
وك رٍاٍىذباابحلص الًالثُين،او أأ أ
ناأنرثاواثئقاومًضورلتالحملافؼةالًسامِةاٌَلةال ألمازًلَةا
حىذباابٌَلةالًفصوس أ
َةاأنرثامٌَامنا أأياًلةا أأدصى .ا
ُشلاوجيمؽالملخرععونا أأناااتسـسًتاايسنياابثتامناأأمهاؾيارصالًيرابةال ألمازًلَةا
لملـارصة ا او أأصِص الًباحثات اولملمتزيلت ايف ا أأهرثوبوًوحِة الجملمتـات الًبسلئَة اوكضااي الًِمييةا
ولًثلافة الًضفَِة ،الًاليئ الس خفسن امن افصظة الًخحول الًِام الذلي اثـصفَ الًبحوثا
ل ألهرتوبوًوحِةالًَوماوذكلاابًـودةالؤىلاأأس ئ ةلالًِوًةاومىوانهتااولًخزَطامنالًـسًسامنا
لًضولئب الًيت ااكهت اجساؿس اؿىل ابلاء الًثلافة ال ألظََة اًساكن اصٌلل الؤفصًلِا ايف اجسهناا
لًفوًلكوريا أأوالًضفِيي،ايفاوكتا أأوًتافَِالًىث رامنالملؤسساتالًبحثَةالًصمسَةامهناا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصااااااااااا444ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضابسىصة
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لحملََةا أأوالًـاملَةالُامتمااابًلاا-ملارهةااب ألؾولمالًساًفة -اابًثلافةاولًِوًةال ألمازًلَخني،اوذكلا
مٌشامعَؽالًامثهٌُات.اا ا
ذكل امن ا أأخي الًخأأهَس اؿىل ا أأمهَة الؤؿادة اجالؾخبار اٌَخولرخي الحملََة اوخملخَف الجلولهبا
لًخارخيَةالًيتااكهتاهممضةامنا أأخيالٍهنوضاابًبحرالًخارخييالذلياملاًـسالًَوماملذرصلا
ؿىلالًخارخيالًصمسي،ابيا أأظبحاورصاامفذوحااًسؾوالًباحثنيالؤىل اهفغالًلباراؿىلاخمخَفا
لًزولايالملـمتةامنا أأخيالؤًلاءالًضوءاؿَهيا .ا
ًَىونالًضليالًضاكياًخاسـسًتاايسني،اجالىىبابالًـَمياؿىلالحلاكايتاول ألمثالا
ولحلمكاول ألساظ راولخلصلفاتالًضـبَةالًيتامتثَِاالًَوماأأبَفامتثَياؿىلالملس خوىالٌَلوي،امنا
هجة؛اوؤلؿادةانخابةاُشلالالؤرثالًضفِيياوورشٍايفالًىذباولجملالتالخملخعة،امكج ةلا" أأولل"،ا
من اهجة ااثهَة؛ مس خفِسة امن اهوهنا ا أأمازًلَة الٌَسان اك ر احمخاخة اٌَرتمجة اومن الس متصلرا
لس خـٌللالٌَلةال ألمازًلَةايفالًوحوداولًامنءامفحافؼةاُشٍالٌَلة ؿىلاهفسِاامناجالهساثرادونا
أأدب امىذوب ا أأو اثسوٍن امـجمي ا أأو احنوي امىهنا امن اؿسم اَتوًَِا الؤىل اجمصد امٌؼومةا
فوًلكورًة،اوذكلاا ألمصاأأص بَامااٍىوناابملـجزة)10(".ا ا
ثشُب االهوست( )11الؤىل ا أأن الًثلافة الًضفوًة ايه ازلافة الس متصت اومل اثيي امهنا افرتةا
جالس خـٌلراومااس بلهتاامنالًخوكالتال ألحٌبَةالًيتاًعاملاااكناُسفِااحموالًثلافةالًضـبَةا
لًـصًلةااومناذالًِاالًخـاب راك رالملىذوبةالًيتاًًذجِاافصدا أأواحٌلؿةالحامتؾَة،ا أأؿستايفا
حمخولُااوصلكِا،او أأهخجتاًيكاثخىصراوثًذليايفاوسطاهفسالدلاؿةااًخىونابـساذكلاحزءلا
منازلافهتا.ا ا
()12ا
وؤلؿادةاجسََطالًضوء ،امناهجةااثًثة،اؿىلاخمخَفالًرضوبالًضـصًةال ألمازًلَة
لًيتاالاحزللاموحودةاحىتاًومٌااُشل،ااكًامنذجالًضـصًةالملَحمَة،اجالحامتؾَة،االًس َاس َة،ا
لجليائزًة،الًًسائَة،الًِوايثَةااولًفَسفِة،اابالؤضافةالؤىلا لٍمنوذجالًضـصياالًلزيلالملسمىا
لؤٍزيل()13اولٍمنوذجالدلًينالملسؾوال ألََُي(.)14
ُشٍالًرضوبالًضـصًةالًيتاًعاملااكَباؿَهيا الًعبلةالًضفَِة،افمتثَتا أأساساايفا
لًضـصالالؤوضاديا أأوالًليايئ،اولجسمتابىوهناامٌخوخاتاكٌَلاحىونافصدًةابيايهايفالًلاًبا
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ثبـااًَوسفاوسُبا"ػاُصةاالاميىنافعَِااؾنالًثلافةالدلاؾَةاوجيبا أأناثسرسايفالؤظارا
ظَهتااحبَاةالدلاؿة)15(".ا ا
وؿىلاخمخَفالًصكعاتال ألمازًلَة( )16الًيتاثخعفاابًلسم،الًخيوعاولًلىناابؾخبارا أأهناا
حصلفقاموس َلىاذلتا أأظولاكسميةامتزتجافهيااثأأز رلتامذيوؿةا(مذوسعَةاوزجنَةاوؾصبَة)،ا
هصكعات ا"ثُسُت" الًيت اًؤدهيا ارلكعانا أأو ازالزة ،اوركعة ا" أأحوٌش" الدلاؾَة اوركعةا
"لًرتحاب"الًيتاالاحزللامتارسايفاجالحذفاالتالًـائََةا أأوالًل اصوًةايفال ألورلساولملياظقا
لحملاذًةاهل،امثَِاامثيالًصكعةالًخلََسًةالًًسائَةالًلبائََة .ا
حاوًتااتسـسًتاايسنيامناذاللاثاميهتاالمليوؿةالًلوصايفال ألدبالًضـيبال ألمازًليا
معومااولحلاكايتالخلصلفِةادعوظاا les fablesاابؾخبارٌُلاحلالاصاسـا اٌهدرلسةاولًخحََيا
لًسوس َوًويج،اجالهرتبوًويجاولًيفيسا .ا
ويهايفاذكلامنالًلالئيالملـارصٍن( )17ا اؿىلالًعـَسالحملًلاول ؤالكَمييالذلٍناسارولا
ؿىلادربال ألدولناحصمي ابأأملاهَااوالكامنامىس مي احوريك اوًوري اسوهوًو اوفالدمي را
بصوباابصوس َا .ا
ُؤالء الذلي الس خعاؾول اَتوًي الحلاكايت الخلصلفِة الؤىل امعسر احمسد اٌَـيارص الًثابخةا
ولملخل رةاٌَضروصالًثلافِةاومنامثاً ألدولراولًوػائفاجالحامتؾَةالًيتاًلوموناهبا.اانَُما
ؾناحـياُشٍالحلاكايتاوس َ ةلافـاةلايفافِماخشعَاتالًضـوبافٌِلادكِلا،ال ألمصالذليا
أأنسٍاًَفياسرتوسايفادرلس خَا ألساظ رالًـاملاوانشكلالًـاملال ألملايناًوُان(.)18اااا ا
يفاُوًةااتسـسًتاايسني(:)19
ودلتااتسـسًتاايسنيايفااكصًةا أأرهو ايفامسًيةابوخََياابجليوبالًرش يالجلزلئصيا
ًوالًةاجباًةا(مٌعلةالًلبائيالًعلصى،الجلزلئص)ايفا98اهومفربا .9181ا
ثُمتت امن اهجة الًولدل امٌش ااكهت ايف الًسادسة امن الًـمص ،او أأمكَت ادرلس هتا ابضلكا
مذلعؽالؤىلا أأناثوظَتالؤىلالحلعولاؿىلالًباكًوراياومٌَاؿىلاصِادةالدلرلساتالملـملةايفا
لٌَلةاجالس باهَة ( .)DEA en Espagnolا
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد.هوللاحٌلدوش-اخامـةاسعَفا-2الجلزلئصا

ايفامهنجَةااتسـسًتاايسنيا:
ابًصمغ اما اًلذضََ الًبحر الالزيوقصليف ادعوظا اول ألهرتوبوًويج امعوما امن املاربةا
مِسلهَة،اومااًيجصاؾهناامنااوظفاًِشٍالًضـوباوثكلالًسالالت،احِراثلوماؿىلارظسا
زلافهتا ،امن امسىن اوًباس اورشب اومـامالت او أأؾصلس ،اومن امث اوظف اصامي احلَاةا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصااااااااااا447ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضابسىصة

جم ةلالًخل راجالحذــــــــــٌلؾياااــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااالًــــــــــــسدالًثاًر

لص خلَتاكأس خاذةامساؿسةايفاخامـةاثزيياوزواابًزتلمنامؽالًـميايفامصنزالًبحرا
ل ألهرتوبوًويجاماكبيالًخارخياولالزيوقصليف،ااأأٍناجرشفتابَلاءاموًودامـمصيا.
لهخلَتالؤىلافصوساايفالؤظارالًبـثاتالملموةلامناظص الجلامـةالجلزلئصًة،اوابًضبطالؤىلا
خامـةالًسوربون،احِرااكهتاظاًبةالدلنخورلٍ اًُرش اؿَهيااَلسا أأرهوناوبَ رابوردًو،ا
وانكضتا أأظصوحهتاامـٌِلاؾن"الالؤهخاجالًثلايفا اوؾولميالالؤهخاجايفاصٌللا أأفصًلِااولًعحصلء".ا ا
بس أأتامضولرُاالملِينايف EHESSامٌشا 9112كأساخاذةاحمارضة،امثامسٍصةاحبرايفا
 CNRSاؿاما.2991اوكساوضـت اًيفسِاامٌشاذكلالًوكت،ا اهممةاثـزٍزاوثعوٍصالٌَلةا
ولًثلافةال ألمازًلاَخنيالملِمضاخنيا أأاكدميَااؿىلال ألكي،ايفابهدُاال ألظًل .ا
ألهنااا أأهرثوبوًوحِةالًخىوٍن،الداذعت ادرلساهتااابًـاملال ألمازًلي اولخنصظتاووـضوايفا
خمخرب ال ألهرثوبوًوحِا اجالحامتؾَة ايف اهوًَج ادو افصلوس ،انٌل ا أأدلرت الملسرسة الًـََا اٌَـَوما
جالحامتؾَة) (EHESSاولجمل ةلالًيتاجس خـصضالدلرلساتال ألمازًلَةا“ أأولل”الًيت اثأأسستا
يفاابرٌسايفاؿاما 9141امؽاؿاملال ألهرثوبوًوحِاالجلزلئصياموًودامـمصيامسؾوماامناظص ا
لًـاملاجالحامتؾيالملضِورابَ رابوردًواوذكلامٌشا9141ا.
أ
ًفتااتسـسًتاايسنياأنرثامنامخسةاؾرش انخااباولًـسًسامنالمللاالتايفاختععِاا
أأ
حولالدلرلسةال ألهرتوبوًوحِة اٌَـاملال ألمازًليانٌلا أأبسؾتاثلارٍص اخمخَفةاحولالًضـصاولًِوًةا
ل ألمازًلَة،اوجالٍزيلا أأوالحلبالمللىنايفامٌعلةالًلبائي،اًعوصالًياراوك ا رُا .ا
مسحاًِاالًخوسؽايفالًخـلِسلتاولًرثلءالذليالمذازابَالجملمتؽال ألمازًليالًبحراؾناُوٍهتاا
أ
أأنرثافأأ
نرثاوفِماؾيارصُاابضلكاأنرثاموضوؾَة.ا ا

مالمحالملٌلرسةاللأهرثوبوًوحِةالجلزلئصًةاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لالؤوسانا أأوالملؼاُصالخلارحِة اٌَثلافة  (Les manifestations extérieures de laاااا
)cultureالًيتاٍصلُاالملالحغا(لًساحئ،الًـامل،ال ألهرثوبوًويج)افُسجَِا .ا
وابًصمغامناوحوباجسَحال ألهرتوبوًويجاؾيساكِامَامبسحَالالزيوقصليفاًثلافةاثكلا
لًضـوب ،ابخـمل اًلهتا ،اوزلافهتا اواترخيِا امث احماوةل اجالهسماج امـِا ،افِأألك امأألكِا اوًخبىنا
ؿادلهتا،اوثلاًَسُا؛اولجتاَُالؤىلاَتلِقاجالًخلاءابنيالذللتاولملوضوع،اابؾخبارا أأنالذللتاُوا
لالؤوساناولملوضوعاُواموضوعالًبحر .ا
ذكل اؾن اظصًق الًامتيه ) (Identificationاذوابن الذللت اابملوضوع ،الًخجًل اؾنا
لذللتاولًـُشاحلؼةالالؤبسلعاابًًس بةاًلآدص،الؤذاًيؼصانٌلاًيؼصاوًـُشاؿادلثَاوثلاًَسٍا
ًَعيالًباحرايفالٍهناًةالؤىلالؤجنازامـصفةادلذََةا أأياًفِمَانٌلاًـُشامنالدللذي،امثاخيصجا
ًُسَطالًصؤًةالخلارحِة،افِواًيؼصالؤىلالذللتامنالدللذياومنالخلارجافِحعياؿىلامـصفةا
حلِلِةانٌلافـَتالًباحثةال ألمصٍىِةامارقصًتامِس ) (Marguerite Meadلًيتا أأدتاهباا
رقبهتااايفالًلِاماابسرلسةا أأهرثوبوًوحِةاؾنالحلَاةايفا أأسرتلًَا ،اٌَزولجامنارئُسالًلبَ ةلا
ولًبلاءامـَ،امثاجالهفعالاؾيَابـسالىهتاءادرلس هتااثكل( .)20ا
لؤالا أأهَاثبلىامهنجَةااتسـسًتاايسنياابؤحٌلعالخملخعني()21اممزيةاابؾخبارُااوؿىلاؾىسا
مااًسؾوالؤًََا أأحصابالملسلرسال ألهرثوبوًوحِة،اجيبا أأناَتافغاؿىلامسافةابنيالًباحراا
وبنياموضوعالدلرلسة؛افِيياثـعياجالهعباعاوبضلكارصحياابأأهنااحمخولةامتاماايفامااثلومابَ .ا
وؿَََا،افذاسـسًتاثـخلسا أأنالًباحثوناًيفلوناالًىث رامناوكهتماملوضـةاللآدصادونا
أأنا أأناهيمتولاامبوضـهتمامهاابذللت.اومنامثاثدساءلاهَفاميىناموضـةاللآدصابـَسلاؾنا
موضـةااترخيال ألانالًباحثةاوذلثُهتا؟ ا
ابًخايل افـمل ال ألهرتوبوًوحِا ،احس هبا االبس اهل ا أأن اًخلَب اؿىل الًفجوة الًاكئية ابنيا
لملوضوؿاهَةاولذللثَة،انٌلاجيباؿَََاأأًضاااجتاوزاحمتَةالًبًِات.اُشٍال ألذ رة،اموحودةافـالا
وبعبَـةالحلال،اويها ُمٌح حؼمةاو ُمٌح ِؼمةاابًخأأهَس،اًىهنااالاجس خعَؽاثوضَحامج ةلالًسَواكتا
وجالجتاُاتالخلاظةاابًفاؿَنياجالحامتؾَنيا .ا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصااااااااااا448ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضابسىصة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد.هوللاحٌلدوش-اخامـةاسعَفا-2الجلزلئصا

المليؼومةالملفاُميَةاًخاسـسًتاايسنيا:
ًلساثفصدتااتسـسًتاايسنيايفاحنتامفاُمياحبوهثا،اونمنوذجاؾناُشٍالملفاُمياهسرجا
ماًًل:ا ا

 مفِموماأأهرثوبوًوحِاالًِمييةا Anthropologie de la dominationاُوا أأحسالملفاُميالًـزٍزةاؿىلالًباحثة،اافِيي ثَرعَايفاهوهَ "الٌَـبةالخلاظةاولذلمية،ا
لًيتاثـساجحصالًامتساٌَوضؽاجالحامتؾياولٌَـبةالًـمومِة( ".)22ا
منا أأخيا أأحص أأةالملفِوم،الهعَلتااتسـسًت( )23امنامنوذجالجملمتؽالًلبائًلالذليامااُوا
سوىاظورةاٌَمجمتـاتالًخلََسًةا أأٍنااًمتالؤس يادامضهنااالملِاماجالحامتؾَةاولملِيَةاثبـااًيوعا
لجلًس:افاًوػائفالًعل رةا( أأوالًيتاًمتاثعورُاابأأهناانشكل)ايهالًيتاثلوماهباالملص أأةا(هليا
لملَاٍاولخلضب،اجالؾخياءاابحلسلئقالًـامة،الًًساَج،امجؽ لًسٌلد،الخل)؛ ملابيالًوػائفا
لًصخاًَةالًيتاكاًباامااثوظفاابًثلِ ةل،الملِمةاودعوظاالملصئَة  .ا
وؿَََاًخضحاُياا أأثصازلافةالجلسماؿىلالًخلس ميالجلًيساٌَـميا أأنااكنادلىالًصخالا أأوا
لًًساء.اوًـيا أأمها ثأأز رلتالًخًض ئةاجالحامتؾَةاُوايفالًولكؽاحـيالخلضوعامنال ألمورا
لًاعبَـَة،اسولءامناهجةا أأوًئمالذلٍناميارسوهَا أأوا أأوًئمالذلٍناًـاهونامٌَا .ا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصااااااااااا449ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضابسىصة

جم ةلالًخل راجالحذــــــــــٌلؾياااــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااالًــــــــــــسدالًثاًر

ًِشلالًسبباابذللت،االاميىن اٌَفاؿَنياجالحامتؾَنياا أأناٍىوهولالمليخوجالخلاما اٌَحمتَةا
لًبًِوًةاوحسُاابلغالًيؼصاؾنالحلاالتالًخارخيَةاولًس َاس َةاولًـولظفاول ؤالرلدةالحلصة.
ًلسافذحتاًخاسـسًتاايسنيافصظةاهوهناالذللتاولملوضوعايفاأآناولحس،اولًـودةالؤىلا
جالهـاكس َة ا reflexivitéالًس بي اًفِم احِي امن الًصخال اولًًساء اذوي اجالس خـسلدلتا
لملامتز ةلا(ابؾخبارُااكساثعورتايف اهفسالًس َاق)اولذلٍنامتىٌولامنالحذاللامٌاظباُامةا
يفالجملاالتالًـَمَةاولًثلافِة،اومنامثاوظفِمااابملـجزة".الؤالاأأهَالس خوحبتالًخيوًَابأأنااا
حىتالملـجزةالًسوس َوًوحِةادلهياااترخي ،اوضأأةاس َاس َةاولحامتؾَةاجس خسؾيالؤؿادةالًيؼصا
فهيا.ا ا

مالمحالملٌلرسةاللأهرثوبوًوحِةالجلزلئصًةاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لؤن اٌَجسمايفاوػَفذَالًبَوًوحِةادورلاأأساس َااملٌلرسة لًسَعة،اوؿَََااًيؼصالؤىلا
لذلهورااؿىلاأأهنماؾيارصاوض َعة ،اؿىلاؾىسالالؤانث،الًاليئاًوضـنايفالملؤدصةاوًمتا
لؤدفاؤُن،اًَيؼصالؤٍهيناؿىلا أأهنناك رافـاالتا .ا
ثفرساُشٍالًيؼصةاٌَـامل ملاذلاًمتاكاًبااثـَميال ألوالدالذلهور مضنامٌحىالًـمياولملبادرة،ا
يفاحنياًمتاجضجَؽالًفذَاتاؿىلالًخزًلاؾيَ.ا ا
ُشلالًخلس مياٌَـمياُوا أأبـسامنا أأناٍىوناذاظااابًـملالًخلََسياحفسب؛افلسالحذىصا
لًـيرصالذلهورياحىت يفاجمالالًثلافةاولملـصفةالًرشؾاَة،امااُوامذأأظيايفالًفىصاولًخفى ر،ا
دلرخةالؾخلسافهياا أأهَاكوةاؾؼمى ميىناملارىهتاابيوعامنال ألًوَُةالجملسسةاؿىلال ألرض،ابسالا
منالًـيرصالًًسايئالذلياًوحبالؤؿادةالؤرساهلاالؤىلاؿاملالملٌلرسةاولملِاماك رالملـرت اهبا .ا
أ
خياثسؾمياأنرثاًخـصًفِا اٌَِميية،الدذارتااتسـسًتا ابـغالحلاكايتالًيتاثًمتيا
منا أأ
لؤىلالًرتلثالًرببصي،اولًيتاَتَيايفاٍلَِاالؤىلا أأسساؿالكاتالًِمييةابنيا أأحصابالملـصفةا
ولملخـَمون،اومنامثااجسََطالًضوءاؿىلالًوضـَةالًيتاثولهجِاابعورةاذاظةالًًساءايفا
لًفضاءالًثلايف .ا
حاكًةامـملالٌَلةالًـصبَةاواثالمشثَا)24(.ا le Maître d’arabe et ses élèvesا
حاكًةالملكلاوالًعيسوقا(le Roi et le coffre)25
حاكًةالبناأآوىامـملالملسرسةا(le Chacal maître d’école)26
ٌساؿسالًخحَََيال ألهرتوبوًويجاًِشٍالًامنذجامنالحلاكاياماًًلا:
 يف اؿامل الًخـَمي اولًرتبَة ،الًضرط الذلي اخيضؽ اًلآدص ا(فِو اٍمتوضؽ ا أأدانٍ) .اوؿَََا
فاخلاضؽاانث رلامااٍصثبطاابملخوحشاوك رالملخـمل،او أأبـسامناذكل،اابحلَولنا(فَُسامنا
اببالًعسفةاا أأناًلالاٌَصخياك رالذليكاابحلَولنامن » « bêteاو »  « bestiaأأواحٌلر
» « aghyulيفامٌعلةالًلبائي .ا
وحسٍالذلاكءاًفصقالالؤوساناؾنالحلَولناوميزيٍ .ذللاففيامٌعلةالًلبائياًلالاٌَحَولانتا
"لملالا أأؾلون"،ا أأيالًاكئياتاا"لًبَِاء"ا أأوالًبىٌلء .ا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصااااااااااا450ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضابسىصة
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 يفامٌعلةالًلبائي،اجالس خـارلتاولًخيوعالٌَلويالذلياًرتثباؾهنااجتـيامنالملـاىناا
لًخعوٍصًةاثعبحابسورُاارصحيةاحبَراثؤسسااٌَمحصمات.
وُىشل،اًمتاَتوًيالًـالكةالجلًس َةالؤىلامععَحا"جالٍهتاماوجالهلضاض"او"،tuchitا
أأياوس َ ةلاًخياولالًعـامابسـادة  .ا
لملـملالًويفااُواؿىلال ألرحجالذلياجيساهفسَاايفالملوكفالذلياهيَئَاٌَِميية،اًيوعامنا
لٍمتخؽالًفىصياولجلسسي.ا ا
ذلكلاجنس يفالملسلرسالدلًًِةايفالملايض،ا أأنالًخالمِشاولًعَبةامَزمونابخوف راالًلشلءا
ٌَمـملا(لالؤؿسلداوالًخوظَي)اولًلِاماهلااب ألؾٌللالملزنًَةا(هليالملاءاوخَبالحلعب)ا .ا
ومنامث،امفـملالملسرسةاخيسمَاثالمِشثَادعوظااو أأُيالًلصًةابعفةاؿامة،افباالؤضافةا
لؤىلارلثبَ،اًمتالؤؾعاؤٍاهعَبَامنالحملاظَياولًزًت  .ا
ًُساببـَس،اوابًضبطايفامٌعلةااسوسالمللصبَة،ااكنال أالظفالامسؤوًوناؾنالؤابدةا
لًلمياًس َسمه،اويفاذكلالؤصارةااٌَخولضؽاهل .ا
ويفاذكلالؤصارةاولحضة،الؤىلا أأهَاالاميىنافعيالًـلياؾنالجلسم،اؿىلالًـىسامنا
ذكل؛ا حىتا أأهنماًـخربونا أأنال ألولاحيميالًثايناولًـىساابًـىس.ا ا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصااااااااااا451ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضابسىصة
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لملـملاًخَمَشٍاُوانٌلالًضابطاٌَجيسي؛اؿسمالملساولةايهالًرشطالملس بقالذلياجسدٌسا
لؤًََالًـالكةابنيالًعصفني،احىتاًواثيىصالجلاهباناًـالكاتالًلوىالًيتايهال ألظيايفاُشٍا
لًعالتاولًـيفالًياجتاؾناذكل .ا
مغوضالبناأآوىالملسرسالذلياًَهتماظالبَاحيَيالؤىلالملىبوت؛امفناذاللاثوف رٍااا
ٌَمـصفة ،اُو االخيفي اصـورٍ اابملخـة .انٌل اُو الحلال ايف الك امعََة اثسرٌس ،اكذي امصحشا
لملس خلبياًيفسَ ،اٌَِوًةال ألظََةامنا أأخيالختاذا أأدصى؛ابياوحمتزياُشٍال ألذ رةا ببعمةا
لًبادئ .ا ا
ابًخايلالبناأآوىاًُساهلالًلسرةافلطاؿىلالًخثلِفاوًىنا أأًضااؿىلاثلَ رالًـلََاتا
ولملاكانت.ا ا
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نٌلاُوالحلالاالبناأآوى،افاالٍهتامالًصمزي اًـىساظـوبةالملـملايفالٍمتَزيابنيالذللتا
وللآدص .اومنامثافاًـعابالذلياًـاينامٌَالملـملاحيخاجالؤىلالبخالعاللآدص االس خـادةامـصفذَا
مٌَا .ا
ابٍهتامَاًخالمِشٍ ،اٌس خـَسالبناأآوىاوبضلكارشؾي امااًـخلساباأأهَامناحلَ.اذلكلا
حيسثاوبعصًلةاما اموتارمزي اٌَعاًب ،ؾيسمااٌس خويلالملـملاؿىل احسسالًعاًب،افاؤنا
ُشلال ألذ راًخوكفاؾناممارسةالًِمييةاؿىلامس خوىالًفىص،اوابًخايلافاؤنالًخياكغاًًضأأايفا
لًضرط الذلياًوفصالملـصفة ا -املااًبس أأ ايفالخلَطابنيالجلسماولًـلي ولخلَطابنيالًعاًبا
ولملص أأة.ا ا

الحلعَ ةلالملـصفِةاًخاسـسًتاايسنيا:
الاٌسـياايفاُشلاالمللاماحرصالًيخاجئالًيتاثوظَتالؤٍهياااتسـسًتاايسنيابضأأناحبوهثاا
لمليوؿةايفامولضَؽالًخارخي،الذللهصة،الًرتلث،الًِوًة،الًثلافة،ابلسرامااهيمياامكحاوةلاٌَرمتا :ا
لؤبصلزالًخياسقالًاكئنابنيالًخعورال ألهرتوبوًويج اٌَموضوع،الملهنجاولملفاُميالملس خـم ةلاا
وثفس رالًيخاجئالملخوظيالؤٍهياا .ا
وًـياأأمهامااميىنالس خـصلضَامناكبَيالملثالاُواماثوظَتالًََااتسـسًتاايسنيايفا
صأأنامأأزقالًِوًةادلىالملثلفنيالجلزلئصًني،امناذاللانخاهباالملمزياوالملـيونابـــ:البناأآوىا
أأواحِ ةلالمللِورٍن( .)27ا
مادفؽااتسـسًتاًىذابةاُشلالًىذاب،اُوالًصقبةايفافِمال ألسسال ألهرثوبوًوحِةاٌَِوًةا
ولًثلافةالجلزلئصًخنيالًيتاَتخيامضهنٌلازلافةالًرببصاماكهةاابًلةال ألمهَة.ا ا
ذكلاملااثدِحَاادرلسةالجلشورالًثلافِةاولًبحرايفالًـمقالًخارخيي اٌَمجمتؽامنافِما
أأفضياٌَوضؽالحلايلاحِراثخسلذيال ألص َاءابوؾيا-ابسببالًثليال ألًسًوًويجاٌَعموحاتا
لًـصبَةاولالؤسالمِةا-ودوناوؾي-اابًيؼصاًـولكبااترخياظوًياوملاًسرسابضلكاموضوؾي .-ا
ايفالجلزلئص،اولًىث رامنالًبهدلنالًيتالس خلَتامؤدصل،االاحزللالالؤزيوًوحِااولحسةامنا
أأنرثالًوسائيافـاًَةاملـصفةالًخارخي،الذللهصة،الًِوًة.ا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصااااااااااا452ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضابسىصة
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ًلسااكنالًـاملالًلبائًلاحزءلامنالًـاملالًرببصيالحلامياًثلافة،اولذليايكاحيافغاؿىلااا
ؾيارصٍاجلأأ الؤىلالًضفَِة.اُشلالًخلََسالًضفِيياماُواسوىاوس َ ةلامللاومةامجَؽارضوبا
لًِمييةالًس َاس َةاولًثلافِةالًيتاؾصفهتااُشٍالمليعلة.اًِشلالًسبب،اجيبالًـودةالؤىلاُشلا
لٍمنط الملس خحسث اوًِشل الٍمنوذج الًثلايف الًياكي اومساءًخَ امن ا أأخي امـصفة اما اختبئَاا
لًضفوًة،اوماذلااميىناٌَباحثنيالًىضفامناذالًِا .ا
ثيعَقالًفىصةال ألوًَةامنا أأهَاُياكازلافةابصبصًةاكسميةاخسلاوثخجاوزابىث رامااًفِمَا
لًص أأيالًـاماوًـصفَاحوًِا،الؤذاالاجيبامـصفةافلطالملعادرالملوحودةاًِشٍالًثلافةابيالذلُابا
لؤىل اهبشاؾنامـاملِاايفاػالمالجلِيادلىا أأوًئمالذلٍن اميَىوناملاًَسالحلمكاولًسَعة.اذللا
مفجصداثأأهَساوحودازلافةاالاٍىفي،ابياجيبالذلُابا ألبـسامناذكل:الؤبصلزُاابعصًلةا أأوا
بأأدصى،اولًربُيةاؿىل أأمهَهتا .ا
ًلسامتاجالؾامتداؿىلالحلاكايتالخلصلفِةاهوس َ ةلاًفِمالجملمتؽ،اومنامثاثبِانا أأهَامناذاللا
ُشٍالخلصلفاتالًلبائََةاًسرسامااُواس َايساومثهلالًيؼصةالًلكَة اٌَـامل،الًيتاالاميىهناالؤالا
أأناحىوناامذجشرةايفالًـمقالًثلايفالًلسمي .ا
ًلساكامتالًباحثةاايفالجلزءال ألول،امبوكـةالحلَولانتايفاس َاكِاال ألظًلاوحاوًتا
لؤػِارا أأمهَةامفاُميامثياثَحصيشا tiharchiا(لحلَ ةل/لملىص)او(enniyaلًيَة/لًسشلخة)،ا ا
بُامن اثضمنالجلزءالًثاين،اماانخبَالملـَمونالًلبائياؾنالحلَ ةل؛اًَىونا أأومهمالؤبصلُميازالل،ا
لذلياحاولاملارهةارولًةالبناأآوىامؽارولًةالًثـَب(le roman du Chacal face )28
.au roman du Renartا ا
ًلس احاولاابختاذٍارولًةالًثـَبانمنوذجا أأناًلولابأأهيااحننا أأًضاامنكلارولًةالبناأآوىا
ومنامثامنكلا أأداب؛ال ألمصالذلياًسلاؿىلا أأن زالل ٍصًسا أأناٍىوناؿىلاحساسولءامنالملٌلز ةلا
وؿىلادرخةامناجالدذال امؽاللآدص.اوُيااابذللتاحمكنامضلكةالًِوًةابصمهتا:ا أأانااكئن،ا أأانا
أأرًسا أأ أ
ناأهون،اوًىنا أأاناخمخَفاؿىلامنا أأرًسا أأنا أأص هبَا je suis, je veux être, mais
 .je suis distinct de celui auquel je veux ressembler.ا
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وُوالحلالاذلثَاابًًس بةاالبناأآوىالذلياٌض بَالًثـَب،اوًىناًبلىاخمخَفااؾيَ.ا ا
وًـياماا أأاثرالُامتمالًباحثةاُواهونازاللامنا أأظولاكبائََة،اوأأس خاذاممارس اٌَلةا
لًـصبَة،اوؿَََافِوانمنوذجاا-ومناذالهلاك رٍامنالملـَمنيالذلٍناميثَِم-احىتاوؤلناثـملالٌَلةا
لًلبائََةاوحاولالسدِـابازلافهتااولس خسذيادصلفاهتا،االؤالا أأهَاااكناًُبلىاؿىلاأأص َاء هلا
دون وؾََ،اًخـاوداُشٍال ألص َاءالخلاظةالًؼِورايفالٌَحؼةالملولثَة.ا ا
ُشٍالٌَحؼةالًزمٌَةاالًيتا-اؿىلاحساثـب رابوردًوالثفلتافهيااجالس خـسلدلتالؤىلاحسا
ماامؽالملوكؽالحملخيايفالًفضاءاجالحامتؾي.اوبـبارةا أأدصى،اؿادتاُشٍالًثلافةالًاكمٌةايفا
ذَفِةالًصخيالؤىلالًؼِوراؾيسمااساؿستالًؼصو الًس َاس َةاوجالحامتؾَةاؿىلاػِورُا.ا ا
وؿَََافاًضرطالذلي ملاًخَقاُشٍالًرتبَةاالاميىٌَالس خزسلمالًثلافةانٌلاًوااكنابفـيا
لًسحص .ا
ًلسامسحامنوذجالبصلُميازاللالذليااكناٌض خليامضناموضوعالحلاكايتالحلَولهَةاابٌَلةا
لًفصوس َةاوًُسامناذاللالٌَلةالًـصبَة،اوذكلاببساظةا ألهناااكهتاًلةالًثلافةالملِمييةايفا
ذكلالًوكت؛اامنافِما أأهَاممناحاولالًخـب ر اؾناأأص َاءامذضميةايفازلافةالًلبائياوُوٍهتماا
ابمللارهةامؽالًثلافةالًفصوس َةالًيتاثيفيالًثلافاتالحلارضة .ا
ل ألمص الذلي اساؿس الًباحثة اؿىل افِم اما اكام ابَ انخاب اأآدصٍن امثي اخان ا الملوُوبا
معصوش،اموًودافصؾوناوموًودامـمصي،الذلٍناكامولابيفسادعوةاالبصلُميازاللاًىنامضنا
س َاكاتاخمخَفةامتاماا .ا
س َدس ىن اٌَمـَمني الًلبائي امضن الًس َاق اجالس خـٌلري ا أأن اٌس خـمَول الحلَ ةل امبـياُاا
جالجيايبامؽالًثلافةالًفصوس َة،اوذكلابخـَمِمالٌَلةالًفصوس َة.اوًىناُشلالًخـملايفالًولكؽاًِشٍا
لٌَلةاًناٍزًسمهالؤالارحوؿااوؾودةالؤىلازلافهتمالخلاظة.ا ا
وًُس اموًود امـمصي اسوى امثال اؿىل اُشل الٍمنوذج ،احِر ا أأهَ امعي اؿىل الًرتوجيا
ٌَمجمتؽالًلبائًلامناذاللالًصولًة.الًيشءاذلثَااابًًس بةاجلانامعصوش،اولذليااس َىونا
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ل ألولايفالًلصنالًـرشٍناممناحصمجال ألكاينالًرببصًةايفامٌعلةالًلبائيايفاؿاما،9111اوموًودا
فصؾونامؽاكعائسايساحميسايفاؿاما.9119ا ا
مؽاُشلالٍمنوذجاالاميىنالحلسًراؾنامضلكةامؽالٌَلةالًفصوس َة؛اؿىلالًـىسامتاماا
ميىنالحلسًراابمللابياؿىلالٍمنوذجاللآدصاومضلكخَامؽالٌَلةالًـصبَة،ادلرخةاًمتالًدساؤلا
فهيا اوبضلك اموضوؾي امل اؿاد اموًود امـمصي ،اموًود افصؾون ،اخان الملوُوب امعصوشا
وبوًَفة ،ا أأيالًرببصًونالملخفصوسوناحنوازلافهتمال ألظََة،ايفاحنياملاًـسالًرببصًونالملـصبونا
لؤٍهيا؟ اًًبلي اٌَمصء ا أأن اًدساءل املاذل اال اٌضـص الًىذاب المللاربة امن اذوي الًثلافة الًـصبَة،ا
ابحلاخةالؤىلاٌَخـصًفابثلافهتمالًضفَِة .ا
ُشلالًسؤللالذلياحيَيالؤىلالس خًذاخاتالهرتوبوًوحِةامفادُا:ا أأنالًرببصًوناابؾخبارمها
أأكََةاملاٍىنامهما أأيادِاراأآدصا أأماهمم.ا أأهنماالاميَىوناسوىاُشٍالٌَلةالًضفوًةاوالايشءا
ك رُا.اومنامثافاًضـوراابالحباطامناحصلءاؿسماجالؿرتل ابَلهتماوؿسماثسرٌسِااسُساؿسا
ؿىلالًوؾيابأأمهَهتاابضلكامبىص.ا ا
ًلساذَعتااتسـسًتايفاؿالكةالبناأآوى،الملثلفنياولًسَعةاالؤىلا أأن جالس خـارةايفا
حساذلهتااًعورة لبناأآوىاجلسابََلة.ا ا
فِوايفاؿاملالخلصلفاتاٍصمزالؤىلاكوةالًخفى راملارهةااابًلوةالخلام اٌَسَعة.اوؤلذلااكنالبنا
أآوىاميثيالذلاكءايفالًـاملالخلصليف،افسو اًيوباؾيَالملثلفايفالجملمتؽاجالوساين.ا ا
ؿىلاقصلرالبناأآوى،اٌس خزسمالملثلفالؤمااًخلعَةالًسَعةاوؤلما ٌاَىضفاؾهنا.اُشلا
ل ألمصايهالس خـارةالًلبائياحللِلة:اهونالبناأآوىاُواؾباءةالملكل،الخلزنٍصالًربياُوافصلشا
لملكل،ا أأهىثال ألرهبايهاوسادةالملكلاوُىشل .ا
ا
ا
ا
ا
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لملصلحؽا اولًِولمش :ا
 1ودلايفا24اادمسربا,9199اوثويفايفافربلٍصا9141الؤثصاحادزةاس راكصباوخسةابـسامضارنخَايفاهسوةاحولال ألدبالمللصبالملىذوبا
ابًفصوس َة.اورشايفاس يةا9114اٍلوؿةامنالمللاالتاحولالجملمتؽال ألمازًليامنازلوًةا أأهرتوبوًوحِةاابجمل ةلالمللص أ
بَةاأنسلل.ايفاس يةا9189ا
صاركايفالذل ةلالًـاملَةالملياُضةاالهسالعالحلصبالًـاملَةالًثاهَة,اواتبؽادرلس خَالًثاهوًةايفالمللصب.اوجنحابـساذكلايفاوًوجالملسرسةالًـََاا
ًلأساثشة.ايفاس يةا9189ابس أأاوػَفةالًخسرٌسايفااثهوًةامبسًيةالملسًةالجلزلئصًةامثابـساذكلايفابناؾىٌون.اوجنحايفاَتض رال ألس خاذًةايفا
ل ألدب.ايفاس يةا,9112ا أأظسرارولًخَال ألوىلالًخيالملًيس.ايفاس يةا,9111احعياؿىلاخائزةاquatre Jurés.اايفاس يةا,9111ا أأظسرا
رولًخَالًثاهَةاهومالًـادل.ايفاس يةا,9119الس هتسفذَالًلولتاجالس خـٌلرًةالًفصوس َةافلصرالٌَجوءالىلالمللصب.ايفاس يةا,9111ا أأظسرا
رولًخَال ألفِوناولًـعااولًيتاحللتاجناحااابُصل.امناس يةا9111احىتاس يةا,9149اأأس يستالؤًََالؤدلرةالملصنزالًوظيناًلأحباثا
ل ألهرتوبوًوحِةاولدلرلساتامااكبيالًخارخياولالؤزيوًوحِة,انٌلا أأسسايفاُشٍالًفرتةالجمل ةلالًـَمَةاًَبِاكاولًيتالدذاراًِااثوهجااؿَمَااحمضا.ايفا
س يةا,9198الىهتيىامنالؤؿسلدانخاباحولاكولؿسالٌَلةال ألمازًلَةاو أأظسرٍابفصوسا.ايفاس يةا,9149اظسراهلانخابا"ا أأصـاراكباًََةاكسمية"ا
لذليااكناموضوؿااٌَميؽايفا أأبصًيا.9149
2اودلتامارياًوٍزةامعصوشاايفا8امارسا9191ابلصًةالؤًلَياؿًلابوالًةاجباًةاواثوفِتايفا2ا أأفصًي،9191ا.اًخـخربا أأولارولئَةا
حزلئصًةابصولًةا"حوس ًَراهولر"الًيتاظسرتاؿاما،9189امنامؤًفاهتاا أأًضاا"لًَاكوثةالًسودلء"ا،9189ا"ظصًقالدلفو "ا،9119ا
"لًبشرةالًسحصًة"ا.9111الؤضافةالؤىلالًىذابةالًصولئَةاولًلععَةاولًضـصًة،افِييا أأًضاافٌاهةا أأدتالًـسًسامنال ألكاينال ألمازًلَةال ألظَ ةلا
يفاكاًبال ألوب رلا"أآصوًق"،اوكساكاماصلِلِااحونامعصوشاجبمؽاهعوصال ألكايناوحصمجِاالؤىلالٌَلةالًفصوس َةايفانخابا"ل ألكاينا
ل ألمازًلَة".الهخلَتالؤىلاثووساحِراثَلتادرلس هتا،امثاؿادتابـسُاالؤىلالجلزلئصاومعَتايفاجمالالًخسرٌساولًثلافةاوؤلحِاءالًرتلثا
ل ألمازًليانٌلاسامهتايفاثأأسُساللأاكدميَةالًرببصًةايفاابرٌساس يةا9111الؤىلاخاهبابـغال ألدابءال ألمازًفاابملِجص.اثيوؾتاحِاهتاابزمخا
لًفناول ألدباوؤلرثالملـاانةا أأًضااؿىلاظـَسالذللتاولحلَاةاولًِوايتا .ا
أ
ٌ
وارصفتاؾناثـَميَا،ا
أ
سدسملاًودلالسدسَمتا
مايفاثزيياَُبيامناؿائ ةلافل رةاًىناُشلالًعفياملا
3اودلايفا94امارسا9191
ّ
فاًخحقاابملسرسةاجالبخسلئاَةايفاتاولحلوكصًةااتورٍصتاموىسالجملاورةا،افاكناًلعؽامسافةاظوً ةلالؤىلامسرس خَايفاػصو اظـبةاوًىنا
مثابصثَاولحهتادٍاورصلؿَامؽاولكـَاَتتاضلطاجالس خـٌلرالًفصويسافعارامنالًخالمِشالًيجباء,امثالًخحقاابًثاهوًةابخزيياوزوا أأوالاًاويفا
مسرسةالملـَمنياببوزرًـةاابجلزلئصالًـامصة .ا
ورمغاوضـَالًبائسامتىنامنالًخرصجامنامسرسةالملـَمني’اولهسفؽاٌَـميابـساختصخَ,افاص خلياابًخـَمياحِراؿادالؤىلاكصًخَاثزيياَُبيا
لًيتاؿنيافهياامسرس ًااس يةا9111امِالديا.واُشلاونٌلا أأؾعىامناؿَمَا ألظفالاكصًخَا أأؾعىامثاالاهلايفالًلصًةالًيتالحذضيخَاثَمَشلاًكصبا
كصبامسلطار أأسَابأأكيامنازالزةاهََومرتلت,اويهاكصًةااتورٍصتاموىسالًيتالًخحقاهباامـٌَلاس يةا9181ايفالملسرسةاهفسِاالًيتا
لس خلبَخَاثَمَش ًل,اوؿنيابـساذكلاس يةا9112امِالديايفالؤظارالًـميالالؤدلريالًرتبويااب ألربـاءاانثالٍصلثناأأماايفاس يةا9119امِالديا
فلسالًخحقاابجلزلئصالًـامصةامسٍ اص ًلاملسرسةا(اندور)ا(يفالملسهَةاحاًَ ًا)انٌلاؿنيايفا9119امِالدًةامفدض ًااملصلنزالحامتؾَةااكناكسا أأسسِاا
أأحسالًفصوس َنيايفا9111امِالدًةاويهالًوػَفةال ألذ رةالًيتالص خليافهيااكبياأأناٌسلطابصظاصالًلسراولحللساجالس خـٌلريايفا91ا
مارسا9112امِالدي,احِرااكنايفاملصامعهل,اهمموم ًاابلضا ًايالًـمياوبولكؽاوظيَاذاظةايفالملسنالًىربىايفاثكلالًفرتةاجالهخلاًَةاحنيا
أأظبحتاؾعابةامٌؼمةالجلُشالًرسيالًفصوس َةالملـصوفةاب( أأوٌس)امتارساحصلمئاجالدذعا اولًلذياًَالاوهنار ًل,احِرالكذحمتاٍلوؿةا
مهنااؿىلا"'موًودافصؾون"'اوبـغازمالئَايفاملصامعَِم,افُسلطابصظاصالًـعابةاوٍىوناولحس ًلامناحضاايُاالذلٍناًـسونااب ألال ,ا
فذفلسالجلزلئصابشكلامٌاض ًالابفىصٍاوكَمَ.احصكاموًودافصؾوناؿسةامؤًفاتا أأدبَةاابالؤضافةالؤىلالًىث رامنالمللاالت.ا أأايماكبائََةا:اوًخلكمافَِا
ؾناؿادلتاوثلاًَسالمليعلةاظبؽاس يةا9118م.اأأصـارايساحميساظبؽاس يةا9119م.البنالًفل را:انخهباايفاصِصا أأفصًياس يةا9189ما
.لذلهصىاظبؽاس يةا9192ما.لدلروبالًوؾصةةاس يةا9119ما.ل ألرضالدلماظبؽاس يةا9111م.امسًيةالًوروداظبؽاس يةا2999ما.رسائيا
لؤىلال ألظسكاءاظبؽاس يةا9111ماولكِااثخلكماؾنالملـاانةالجلزلئصًةاَتتاػالماجالس خـٌلراولحملاوالتالًـسًسةاًعمساُوًخَامناجتَِيا
وورشاٌَمس َحَة.املاالتاؿسًسةاونث رةاورشتايفاؿسةاظبـاتافصوس َةاوحزلئصي .ا

خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصااااااااااا456ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضابسىصة
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خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصااااااااااا457ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضابسىصة
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4اصاؾصاوفَِسو المازًليا،اودلايفاس يةا9481امايفاكصًةا أأرشاؾَوٍنامبيعلةاثزيياوزوااوثويفايساحميسايفاس يةا9191امامبيعلةا
سائياحبَراحصضاساكنامٌعلذَاؿىلالًوكو ايفاوهجَاولًىفاحامنا
ؿنيالذلامابوالًةاثزيياوزو.احارباجالس خـٌلرالًفصويسابض ىتالً او
ّ
أأخيالًخحصر.اوهدِجةاذلكل،اكامتالًسَعاتالًفصوس َةاابؾخلاهلاوثـشًبَا،امثاكامتابيفيا أأفصلدامناؿائَخَاو أأكصابئَالؤىلااكًَسوهَاالجلسًسة.ا
ك را أأنالًضاؾصايساحميساػياًسؾوالؤىلالًخحصرامناذاللا أأصـارٍا،اولًلضاءاؿىلاجالس خـٌلرالًلام .ا
وًدٌاولايساحميسايفاكعائسٍاموضوؿاتاؿسًسةااكملص أأة،اولًوحسة،اولًدرشد،اول ألمل،اولحلب،اولًخارخيال ألمازًلي،اولًلمياجالحامتؾَة،ا
ولًىفاحاضسالملس خـمصالًفصويسالكا أأصـارالًيساحميسامجـتابـساوفاثَايفادًولناأأس َفصواAsefruاظبؽاس يةا9198امثا أأؿاداظبـَا
موًودافصؾوناس يةا9119امثاموًودامـمصياس يةا9111ايفالمللصباو أأؾَساظبـَاوحصمجخَالؤىلالًـصبَةاس يةا2999ايفالجلزلئص .ا
5اودلاس يةا9181ايفاكصًةابوكاؿةالًولكـةايفاوالًةاسعَف.افلسابرصٍاس يةا9112اواتبؽادرلس خَايفاخامـةالجلزلئصامثايفاخامـةا
لًسوربوناحِراانكشاس يةا9199ا أأظصوحةادنخورلٍالحلَلةالًثاًثةايفال ألدباجالس خـٌلري.اوحرضادنخورلٍادوًَةاؾنالًضاؾصا
لجلزلئصياخاناسٌُاك.اهلامًضورلتاومؤًفاتاؿسًسةامهناا:ا أأؾٌللاًوٌسابصحصلن:امصأآةاجالدًوًوحِةاجالس خـٌلرًةا(لجلزلئصا.ادًولنا
لملعبوؿاتالجلامـَةاس يةا.9149انخاباؾنالًلعطالًضـبَةالجلزلئصًة.اظسرتاؾنادلرالملًضورلتالجلامـَةاولًـَمَة،اابرٌسا.9142ا
بشورال ألمل(لملًضورلتالجلامـَةاولًـَمَةالًوردةالذلصلء(لملًضورلتالجلامـَةاولًـَمَةا–اابرٌسا)9141الًضمساَتتالًلصابل(ظسرتا
ؾنادلرالملًضورلتالجلامـَةاولًـَمَة،اابرٌسا .)9141ا
6اانصطاس َايساوااكثباؾعايما،امذرعطايفالًخعممياالًِيسيسالملـٌلري.املاًخَقا أأياحىوٍناخامـيايفاجمالالٌَلوايت،الؤالا أأهَامنا
لًـعامِنيالذلٍناًبحثونايفاُشلالجملالامناصسةالًخأأثصامبوًودامـمصياواؿًلاظَاد.اكاماابالظالعاؿىلالكَبال ألؾٌللالٌَلوًةانخكلا
لخلاظةاباكًفي،اابرت،اسوس راوساملاصاهص.ا أأهخجاس بـةانخباثدٌاولااابًخحََيالٌَلةالًرببصًة.امثي  :ا
Dictionnaire Abrégé Du Vocabulaire Redressé De La Langue Berbère - éditions ENAG,2001 Recueil
de Proverbes berbères.2010
 7اودلايفاؿاما 9112ايفاثزيياوزو،اوُوادصجيالملسرسةالًوظيَةاً ؤالدلرةالجلزلئص.اًـسامنامضناالًىذاباولًيلادال ألدبَني،ادلًَالُامتما
هب رايفاجمالالًرتلثاك رالملاديال ألمازًلي.اًـعياابهخؼامالحملارضلتاولملؤمتصلتايفاخمخَفال ألحسلثالًثلافِةايفالجلزلئصاولخلارج.اوُوا
مؤًفاًـسةاٍلوؿاتامنالًضـصاول ألدب  .ا
Du Rêve à l'éphémère, de l'éphémère au rêve, 1992, Poésie. l’Ombre assassine la lumière, 2010,
Roman. Je brûlerai la mer2009, Roman. L'Absurde et le quotidien1984, Poésie. La Douleur du rêve,
1993, Poésie. Les Chemins de ma route, 1992, Poésie. Mémo de Kabylie, 2013, Roman. Moi, Oran
suivi de quatre parenthèses, 2014, Poésie. Oran, échelle 31, 2011, Poésie. Post-scriptum, 2008,
Roman.
Tahar Djaout ou les raisons du cri, 1998, Essai. Tahar Djaout, Premiers pas journalistiques
DJAOUT, 2010, Essai.
8اؿاملاجالحامتعاحزلئصي،امذرعطايفال ألدبال ألمازًليا،امذحعياؿىلاادنخورلٍايفالًـَومالالؤوساهَةايفاخامـةالًسوربون.اُواأأس خاذا
يفاخامـةالجلزلئصاوأأس خاذامضاركايفاخامـةاثزيياوزو.انخبَاودرلساتايفال ألدبال ألمازًلي :ا
Anthologie de la poésie kabyle (Ed. Andalouses, Alger). Proverbes et dictons kabyle Andalouses,
)Alger) .Chants religieux du Djurdjura (Sindbad, Paris, 1999
9ااكثباواحصفياواانصطا،امذحعياؿىلادنخورلٍايفالٌَلةاول ألدباوالجملمتؽا.ااًـُشاوًـميايفالجلزلئصاحِراًياضيامنا أأخيالًلضَةا
ل ألمازًلَةاولدلميلصلظَةاوحلوقالالؤوسان.ا اصاركابًضاطايفاوالدةالًعحافةالحلصةابعفذَاؾضوامؤسساورئُساَتصٍصاحصَفةا"لًبهد
"Tamurtيفاصِصا أأبصًيا9119ا.هصساهجودٍاادلرلسةاجالضعصلابتاجالحامتؾَةاولًخارخيَةالًيتالجلزلئصاصِستايفالًلصهنيالًثامناؾرشا
ولًخاسؽاؾرش،اوذاظةايفامٌعلةالًلبائي،امٌعلذَال ألظََة.اثوحتاحبوزَ ااحولالًرتلثالًخارخيياولًثلايفاابًًرشاواجالُامتمامناكبيا

مالمحالملٌلرسةاللأهرثوبوًوحِةالجلزلئصًةاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رخالالًسُامناولًخَفزًون.اُواظاحبا أأولاسٌُارًواملسَسياحولايساحميسا أأوحييياوالذليامتابثَابراؿىلالًخَفزًونالجلزلئصي.اهلا
لًـسًسامنالملؤًفاتامثي ا
»Si Mohand Ou Mhand, errance et révolte» (2000), «Arezki El Bachir Histoire d'honneur» (2001),
)«Si Mohand, crépuscule de printemps» (coécrit avec Youcef Necib, aquarelles de Kamal Yahiaoui
(2003) et «La Kabylie à l'épreuve des invasions» (2004.(.
10
 Mohamed Boudhan : « Tamazight entre le culturel et le linguistique » ; inا
ttp://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:68vb42QT9f4J:tamazightinou.blogspot.com/2
011/04/tamazight-entre-le-culturel-et-le.html+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=dz ; consulté le 24/01/2017
a 11 ;05.
11
Camille Laoste Dujardin : le conte Kabyle , FM/Fondations, Paris ,1982,p13.ا
12اف روزابنارمضان:ا"الًلصبةاوالحلينيايفاصـصاسَاميناؿازم-ادرلسةاَتََََةاموضوؿاثَة"-ا،اأأظصوحةاماحس خ رايفال ألدبالًضـيب،ا
ك رامًضورة،الرشل اؾبسالذلَسابورلًوا،اخامـةالجلزلئص،ا،2991/2998اصاص .12-28ا
13
voir Tassadit Yacine-Titouh : L'izli ou l'amour chanté en kabyle ; Editions de la MSH, 1 janv.ا
اا1988 - 290 pages
14اوُواكعَسةادًًِةالبهتاًَةامـصوفةايفامٌاظقانث رةاانظلةاابٌَلةال ألمازًلَةا(لجلزلئص،احٌوبالمللصب..الؤخل) .ا
15
Youssef Nacib : Anthologie de la poésie kabyle, Ed. Andalouses, Alger, 1993 ; p19.ا
16ا أأمزايناوانس":جالهعِارالًثلايفالًـصيبايفامٌعلةال ألورلساواثأأز رٍايفاُوًةالًساكن"ا،ايفاجم ةلالًـَومالالؤوساهَةاواجالحامتؾَة،ا
لًـسدا91االخلاصاٌَمَخلىالًولاحولالًِوًةاوالجملاالتاجالحامتؾَةايفاػيالًخحوالتالًسوس َوجلَةايفالجملمتؽالجلزلئصيالًعادرا
بـ1مارس2999اا،اخامـةاورك ةل،ااصاصا،881ا .818ا
17اميىناذهصالخلعولتالملخلسمةالًيتادعاُااالكامناؾبسالذلَسابورلًو،اًَىلاكصٌشاروزًنياوك رمهايفاُشلالجملال .ا
18ا أأمحسامصيسا:ال ألدبالًضـيباوازلافةالجملمتؽ،ادلرامرصالحملصوسة،الًلاُصة،امرصا،ا،2994اصاصا .21-99ا
19
Maria Àngels Roque :«Interview àTassadit Yacine», inا
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zctgLia_R7MJ:www.iemed.org/observatori/
arees-danalisi/arxius-adjunts/quaderns-de-lamediterrania/qm23/Interview%2520a%2520Tassadit%2520Yacine_Maria_Angels_Roque_QM23.
pdf+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=dz, visité le 24/12/2016 à 10 heures
20
 Serge Genest : « Recherche anthropologique: techniques et méthodes » , in Perspectivesا
anthropologiques ; Un collectif d'anthropologues québécois, chapitre 19, pp. 333 à 344. : Les
Éditions du Renouveau pédagogique, Montréal. 1979, 436 pp
21
Maria-Angels Roque : Op-cit.
22
Natacha Giafferi-Dombre : « Tassadit Yacine-Titouh, Si tu m’aimes, guéris-moi ! »,in 20 avrilا
2009 | disponible sur http://lhomme.revues.org/21294.
23
Tassadit Yacine « Servir les hommes ou L’art de la domination déniée » , in Revue Agone:« La
joie de servir » ; N° 37, 14/09/ 2007. P69-53
24ااكنااياماكنايفاكسميالًزمان،امسرساٌَلةالًـصبَةاهلازوحذان،الؾخاداكذيا أأفضياثالمشثَاًَثبتاظَ ةلالملضولرالدلرليسا أأنالًخالمِشا
لًفاصَنياًـودوناساملنياا ألرسمها،ايفاحنياا أأهَاخيخفياوؤلىلال ألبسالًخالمِشالًياحجنيامهنما.يفا أأحسال ألايماكاما أأحسالًخالمِشاولمسَاحميساا
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خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصااااااااااا458ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضابسىصة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد.هوللاحٌلدوش-اخامـةاسعَفا-2الجلزلئصا

خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصااااااااااا459ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضابسىصة

جم ةلالًخل راجالحذــــــــــٌلؾياااــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااالًــــــــــــسدالًثاًر

بـسابضـةا أأصِص،اذُباحميساا-وكسااكناثـملالًىث ر -.الؤىلازوخاتامـَمَاوكالابفرص:اًلساثـَمتالدلروساحِسل،امـخلسلا أأهَا أأظبحا
لًخَمَشالملفضياملـَمَ  .ا
كامتالًزوحذاناوبياءلاؿىلاممارساتازوهجن،اابًدضاوراوثلصٍصاجتيُبالًعيبامنالملع رالذلياًًذؼصٍ  :ا
لمسؽااياحميسا،امااس يلوهلاكلاُوارس،الؤذلاملاثبقاؿَََ،افس َلكفٌااذكلاحِاثيااوحِاثم.االؤناس َسكاًُسابشلكالذلياثخعورٍا؛الؤهَاوؼِصاالًيَطا(لذلياميكلاامنالالؤبصالًبَضاءاوالًسودلء)اوًناحمتىنامنامـصفةالحلقامنالًباظيادلًَ  .ا
وًىناحشلر،ارشٍاا أأكوىامناذ رٍا.ا.اواؿَََامنا أأخياحٌلًخمامٌَ،اجيباذَطالخل راابًلََيامنالًرش .....ا
ؾيسمااًسؾوكالملـملاًُسأأكل،االاثؼِصاهلا أأهماثـص أاأنرثامٌَ،اابًـىسااادئباؿَمم  .ا
ومٌشاذكلالًَوما أأدركاحميسا أأهَالؤذلااكناٍصًسا أأناًـُشاؿَََا أأناٍىونا أأكيامنامـَمَ.
25ااكنااياماكنايفاكسميالًزمانامَاكاٍصقبايفالًزولجابأأذىكاو أأمجيالمص أأةايفالملمَىة.ااخاباحصلسَالًبالدالكِاامنادونالًـثوراؿىلا
لمص أأةاجتمؽابنيالدلالاولذلاكء.افاىهتيىال ألمصاابحذفاظالملكلابرشطاولحسااوُوالذلاكءاًَلؽالدذَارٍااؿىلالبيةاحعابالًلصًة  .ا
كبياَتلِقالًزولج،اوحباؿىلالملَىةالملس خلبََةاحياسَس ةلامنال ألًلازالًيتااكنافهياالٌَلزا أأظـبامناسابلَ.اوملااحازتاؤالخاابهتااؿىلا
لؤجعابالملكل،احـيامهناازوخةاهل .ا
منارشفهتا،ااكهتالًزوخةااثَليابـَوهنااؿىلااصؤونالًلرص،افملاجس خلصقاوكذااظوًالاملـصفةا أأنالًـسلةلاًُستاحمللة،اماادلما أأنالملكلا
ًدسىلابـصضال ألًلازالًعـبةاؿىلالحملىومنيااؿَهيماوًـجزمهاهبااافِليضاؿىلاؿسدامهنمامناحصلءاؿسمالالؤخابةاؿَهيا .ا
كامتالًزوخةاابًخسذيالكٌلامسحتاًِاالًفصظةاذلكل،الؤذااجرساابالؤخاابتابعوتاذافتامنالًرشفةالؤىلالحملىومنياؿَهيماًخيلشابشكلا
لًـسًسامهنم.الىهتيىال ألمصاابملكلايفاهناًةالملعا اٌَدساؤلاؾناُشلالًوضؽا،او أأدركاوُوايفاصسةالًلضبا أأهَاًُساُياكاسوىازوحذَا
ممنااميىنا أأناثخحسلٍاهبىشلافـي .ا
آ
أ
ؿادالملكلالؤىلامزنهلاوظَبامنازوحذَاأناثـرت اوجسدٌىصافـَهتا.امثاظصدُااماحناالؤايُااأدصافصظةاٌَؼفصامبااحصًسا.ااملاثعَبالًزوخةا
سوىا أأذشاظيسوقاهب ر .ا
بـسالًلسلء،اظَبتالًزوخةامناذسهماالؤًعالالًعيسوقالؤىلاامزنلال ألب  .ا
بـساوظوًِااوالس خلصلرُااببُتاولدلُا،اكامتالًزوخةاابصفؽالًلعاءالًثلِياًَؼِصاس َسُااوزوهجااواُواًدثاءب.ااواماالؤنالسدِلغاحىتا
بس أأاابًرصلخ:ا"اياهللاامااحسثا؟ " .ا
ًل
أأخابتالملصأأةالًضابة:ا"س َسي،اًلساظَبتامينا أأناأآذشاماا أأرًسامنالًلرص.اًىناالاأأحساوالايشءاهيماابًًس بةايل:ال ميةالًوحِسةايها
أأهت" ! ا
آ
أأمصالملكلالًلاضبا ؤلزلءاذسلعازوحذَاهلاٌَمصةااثهَة،اابًـودةاالؤىلالًلرصاومـَالملص أأةالًضابةاأمصلالؤايُااوابلكاحزما":اس خحمكنيادلذيا
لًبُت،اولحصيكايلاذارخَ"اا،احصفِا:ا"لؤناذاكءاكاجيبا أأناًؼياحمعورلايفالدللذي"،اًناىمتىناا أأناىىونامـاالؤالاوفلااًاِشلالًرشط ".ا
26اكادرالبناأآوىابصنةاوُواٍصجتفاامنالخلو اولًربد.ااوُواٍصىاذزنٍصةابصًةاكادمةاحنوٍ،اوخسامٌزالاكسميااجفـهلامثيالًعبياو أأذشا
ًلين  :ا
أ
ُشٍالًثلصةافهيااحفصة،اوُشٍاالا،املاجنساك رُااأنرثاخسة !.ا
ملاار أأتالخلزنٍصةالًربًةالبناأآوىاٍصجتفاوُواًليناػيتا أأهَاابتافصٌاسةالًًضوةالًعوفِةا؛اسأأًخَ:اُيا أأهتااؿىلادرلًةامباايفالًىذبا
لمللسسة،اايايساَلس؟ .ا
فأأخاب،ا أأالاثـَمنيا أأهيناؿاملالبناؿامل،اوحفِساؿامل؟اُشلاُوارضحياخسياؿىلاُشٍالحلَمة .اظسكتالخلزنٍصةالًربًةاالكمَاوكصرتا أأناثـِسالؤًََاحصبَةاوثـَمياظلارُا،اًلاءا أأحص.اافلادتالؤًََا أأبياءُاالالزيناؾرشالؤىلالًىِف-ا
لملسرسة  .ا
اكهولالكِماممخَئنياوامعمئيني  .ا
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أ
ملااأمكَتال ألمالؤًعامهم،ااكهتاَتسالًفصحاولًفرص.اادلؾبايساَلسالخليازٍصاولحسلاثَواللآدص،امثاهبَال ألماكائال:ا أأٍهتاال ألمالًيبِ ةلا،احىتا
ٌس خفِسال ألظفالامناثسرٌيس،االاادلؾياالؤزؿاهجماالكاحلؼةا–افاأأماالًزلداولملؤوهة،افميىٌماالؤحضارُااووضـِااؾيساالًـخبة،اوامنامثا
فَخًسحيب .ا
ردتا:ا:اظَباُ،شلاحِس .ا
وحصهتالملاكنااوؾَياُااملصوركذاناابدلموع .ا
ؿادالبناأآوىالؤىلالخليازٍصالًربًةاولٍهتمِاالكِا.ابـساجالىهتاءاوضؽالًـؼامايفامولضؽاظل رةااكهتامـَلةادلذيالًىِفاو أأرسلبامنالدلابب را
ولذلاببال ألدرضاخاءاثعناحوًِا  .ا
ؾيسمااكسمتال ألماًوضؽالملؤوهةااكالاًِا:ا-المسـياُشلاال ألزٍز!ااماا أأروعاُؤالءالًعلارالملولػبون!اا أأجسمـني! ا
يفا أأحسال ألايم،اوايهاك راكادرةاؿىلاملاومةاحٌَهنا،ااُصؾتالؤىلالدللذياًصؤًةاظلارُا،اًىهنااوخستاهفسِاا أأماماولكؽافؼاَؽ  .ا
ُصبالبناأآوىاحنوالخملصجال ألدصاٌَىِف.اثبـخَالخلزنٍصةالًربًةاايفالًؼالماو أأمسىتاساكَ  . .ا
بس أأاًضحماسادصل:اًلسا أأمسىتاخشرلاوثؼنابأأهنااسا ي .ا
ػيتا أأهنااخمعئةا،اافرتهتاساكَااوُصبالبناأآوى .ا
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Tassadit Yacine-Titouh : Chacal ou la ruse des dominés. Aux origines du malaise culturel desا
intellectuels algériens, Éditions La Découverte & Syros, Paris, 2001, 287 p.
28ارًيارالًخـَبا–اابٌَلةالًفصوس َة ،: Roman de Renartاابٌَلةاجالملاهىة ،: Reineke-Zyklusاابٌَلةاالًِوًيسىة :
،Reinaertcyclusاكعةابعيامضِوراىفامالمحالًـعورالًوسعى.اثعورتابرسؿةافائلةاادلرخةا أأظبحتافهيااكعةظوًهلالمسِاا"ا
لًثـَب  " Le Roman de Renart.لهدرشتاىفااكميافصوسااوا أأملاهَاامثااب يالًبهدلنال ألوروبَة.اَتاولالًلعَا أأناثـرباؾناخسطا
لًفالحالًفل راؿىلال ألقيَاءاوارخالالدلٍنابعصًلَاسادصةاواالذؿة .ا
ا
ا
ا
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ا
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