
  
  

  حياة و أعمال
  بقلم  صاحب السرية ذاته

  
بدوار متنجر، وهو قرية صغرية يف بلدية العنصر، والية جيجل،     31.1.1934ولد أبوالعيد دودو يف      

) 1997وأدخله أبوه ، وكان الوحيد من بني إخوته اخلمسة ( وكان اخلامس من بينهم)، يوسف ( تويف عام 
لعاصمة) و والصافية ( توفيت يف منتصف اخلم لعاصمة ) و مسعودة ( وتعيش  سينيات) و أمحد ( يعيش 

لقرية  احلسني ( و يعيش مبستغامن ) و علي ( تويف بعد موت الوالد بسنة واحدة ) ـ أدخله املدرسة القرآنية 
إال إذا نفسها، وقال عنه ألهله، رغم ظروفه املادية التعبة يف ذلك احلني ويف كل حني:" لن أخرجه من اجلامع 

. 1937أخرجوه منه بعد مويت !" وقد أخرج فعال من املدرسة القرآنية بعد أن انتقل والده إىل رمحة ربه عام 
وأصبح بعد ذلك راعيا لثالت معزات وجدي واحد، أخذ ه منه ذئب ذات يوم، وهو يف شجرة الزان يقطع 

ن تتجاوز الثالثني،  أغصانه ملعازه  ومعاز أحد الرعاة كان معه، وهذا رغم ما كان عند الراعي اآلخر من جد
ن ما وقع له ليس حقا وال عدال.    وقد خامره آنئذ شعور صبياين 

ومل يرض أحد أقاربه، وهو  الشهيد أمحد د ود و، الذى كان قد حرم من الولد، وكان يعيش يف مدينة      
، و جاء إىل أمه وراح يلومها على ذلك، قسنطينة، عن تركه ملدرسة الكتاب. فزار القرية مبجرد أن مسع بذلك

ا قد اضطرت إىل ذلك  اضطرارا نظرا ملا تعانيه من فقر من جهة، ولصغر أخته وآخر إخوته  فشكت إليه 
من جهة أخرى. لكنه مل يقتنع ــ لسبب ما قد يكون إرهاصا ! ـ مبا قالته له، ومتىن هلا، وليس خباف ما يف 

جلرب فتضطر إىل بيعها، ويصبح عندئذ يف هذه األمنية من قسوة، ظاهر  على األقل، أن تصاب معازها 
خذه إىل بيته يف مدينة قسنطينة ملواصلة دراسته. ومل تكد متضي على ذلك أشهر قليلة ، حىت  إمكانه أن 

له وملستقبله وقع ما متناه هلا، كأمنا كان له ــ  رمحه هللا  ــ  حتالف خفي مع اجلرب، ومل يكن يقصد غري اخلري 
  طبعا! فبيعت املعاز اجلرىب بثمن خبس ال يسد األفواه اجلائعة فرتًة طويلة.
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خيــه يوســف يف مدينــة قســنطينة اســتجابة لرغبــة قريبــه       مل تكــد تنتهــي احلــرب العامليــة الثانيــة، حــىت  التحــق 
وف واجللـــود ) اســـتغرقت عـــدة املـــذكور، ومبـــا أنـــه كـــان يف ذلـــك احلـــني يقـــوم برحلـــة جتاريـــة ( كـــان يتـــاجر يف الصـــ

شهور، فقد أقام عنـد أخيـه يف حـي سـيدي عبـد املـؤمن، واشـتغل يف بيـع اهلالليـات، الـيت كـان يصـنعها أخـوه مـع 
ـــمَّة ( الســـعوط )وغـــري ذلـــك ليكـــون لـــه مصـــروفه اجليـــيب علـــى تواضـــعه.   شــريك لـــه، ويف بيـــع الســـكائر وعلـــب الشَّ

 البدايــة مدرســة قرآنيــة حبــي "ســيدي بــو عنابــة "،كــان يــديرها املرحــوم وملــا عــاد قريبــه، أخــذه إىل بيتــه ، وأدخلــه يف
الشــيخ حممــود محــاين، كمــا أحلقــه يف الوقــت نفســه مبدرســة ابتدائيــة خاصــة، كــان يــديرها ويشــرف عليهــا الشــهيد 

رحــوم الشـيخ حممـد الزاهـي ، وكالمهـا مـن أبنـاء قريتـه، وكـان قــد تعلـم يف القريـة شـيئا مـن األدب العـريب علـى يـد امل
  الصادق محاين، وال يزال إىل اليوم يذكر أبيا المرئ القيس حفظها له يف ذلك احلني من سنه املبكرة! 

ديــس ، وكــان منشــأة مــن منشــآت مجعيــة املســلمني اجلزائــريني، أبوابــه       و عنــدما فــتح معهــد عبــد احلميــد بــن 
عــروفني يف احلركــة اإلصــالحية اجلزائريــة ، التحــق بــه و درس علــى أســاتذة م1948ـــ 1947يف الســنة الدراســية 

، أمثــال الشــيخ أمحــد محــاين ــــ رمحــه هللا وهــو مــن أبنــاء قريتــه أيضــا ــــ والشــيخ عبــد الــرمحن شــيبان ، حفظــه ومــد يف 
يــد  عمــره ،  واملرحــومني الشــيخ العبــاس بــن ســيدي احلســني، والشــيخ عبــد القــادر اليــاجوري ، و الشــيخ عبــد ا

ا املتميــزة حريش،وغــريهم ، مــدة أر  بــع ســنوات، زامــل خالهلــا بعــض الشخصــيات الفكريــة املعروفــة اليــوم بنشــاطا
أمثـــال الـــدكتور عثمـــان ســـعدي، مـــد هللا يف عمـــره، و املرحـــوم  والـــدكتور حنفـــي بـــن عيســـى وغريمهـــا . وانتقـــل يف 

ديــــس كــــان فرعــــا مــــن جــــ 1951ســــنة  امع إىل تــــونس ألداء امتحــــان األهليــــة ، ألن معهــــد عبــــد احلميــــد بــــن 
الزيتونـــة. وواصـــل دراســـته مبكتـــب ابـــن عبـــد هللا التـــابع  لـــه ، وكـــان مـــن بـــني أســـاتذته األديـــب التونســـي العروســـي 
حلـــروب  املطـــوي، واملـــريب األســـتاذ عبـــد الكـــرمي املـــراق، وقـــد تـــرك كـــل منهمـــا أثـــرا يف نفســـه، األول فيمـــا يتصـــل 

 ، خصوصــا حماضــراته عــن امــرئ القــيس وعنيزتــه،الصــليبية ومقاومــة العــرب للصــليبيني، والثــاين يف األدب العــريب

  وبشكل أخص مفهوم الوطنية يف:
  تطاول الليل علينا دمون     دمون إننا معشر ميانون

  و إننا ألهلنا حمبون               
ات وســافر يف الســنة املواليــة يف بعثــة إىل العــراق، والتحــق بــدار املعلمــني العاليــة يف بغــداد ، ودرس أربــع ســنو       

يف قسم اللغة العربية، وكـان مـن أسـاتذته فيهـا املرحومـون العـامل اللغـوي و احملقـق الشـهري الـدكتور مصـطفى جـواد، 
وشــاعر الثــورة العراقيــة يف مطلـــع العشــرينيات الــوطين الغيــور الـــدكتور حممــد مهــدي البصــري، الـــذي كثــريا مــا كـــان 

بيات من شعره، خصوصا قوله  مقلدا  ليل الص   ب للحصري:يسحر 
  وطين واحلق يؤيُده    أصفيه احلب وأعضُده

ين أعبـُده   أهواه ولوال مبدُعه    جلهرت 
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كـــذلك الناقـــد املعـــروف الـــدكتور علـــي جـــواد الطـــاهر، والـــدكتور عبـــد الـــرزاق حمـــي الـــدين، و الـــدكتور صـــفاء       
لكثــــري مــــن عناصــــر تك ــن األســــاتذة الكبــــار، الــــذين يــــدين هلــــم  وينــــه، و ختــــرج منــــه عــــام خلوصــــي ، وغــــريهم مــ

  حامال شهادة الليسانس يف األدب العريب. 1956
ـــني       ــرقية يف جامعتهـــــا،ودرس األدبــ ـــم الدراســـــات الشـــ وانتقـــــل يف  الســـــنة نفســـــها إىل النمســـــا ، والتحـــــق بقســ

ــــنفس واللغــــات  ـــم ال ـــواد اإلجباريــــة مثــــل الفلســــفة وعلـ ـــة املـ العــــريب و الفارســــي إضــــافة إىل العلــــوم اإلســــالمية وبقيـ
ــن نظيــــف   ــؤرخ الســــوري ابــ ــن الشــــاعر و املــ القدميــــة، وقــــد وقــــع اختيــــاره علــــى اللغــــة الالتينيــــة ، و قــــدم رســــالة عــ

ــة الـــــدكتوراه يف شـــــهر مـــــارس عـــــام  ل درجـــ ــــة إىل األملانيـــــة، و ــذ 1961احلمـــــوي دراســـــة وترمجـ ـــل بعدئـــ . وواصــ
ملعهـــد، الـــذى ختـــرج منـــه، إىل أن دعتـــه1960التـــدريس ، الـــذى كـــان قـــد بـــدأه عـــام  ملانيـــا  ،  جامعـــة كييـــل 

خ (  ــرق املعـــــروف فـــــيلهم هـــــونر ملعهـــــد الشـــــرقي، الـــــذى كـــــان يـــــديره املستشـــ لتـــــدريس العربيـــــة واألدب العـــــريب 
ــ  )، وقضــــى فيــــه ثــــالث ســــنوات ، و عــــاد مــــرة أخــــرى إىل فيينــــا بــــدعوة مــــن جامعتهــــا، وجههــــا إليــــه   1911 ــــ

فعمـل حتـت إشـرافه ،واصـل تـدريس اللغــة  )، 1980ـــ  1904أسـتاذه املستشـرق هـانس لودفيـغ غوتشـالك ( 
للغـــة األملانيـــة خاصـــة، واألدب العـــريب  العربيـــة واألدب العـــريب ، ونشـــر بعـــض الدراســـا ت عـــن األدب اجلزائـــري 
احلـــديث عامـــة، وتـــرجم مســـرحية بـــالل حملمـــد العيـــد إىل األملانيـــة، ولكـــن جملـــة البســـتان الشـــرقية، الـــيت كـــان يـــرأس 

ــا مســرحية دينيــة، ال يتجلــى فيهــا النضــال مــن أجــل حتريهــا أحــد األســاتذة اجلــا معيني، رفضــت نشــرها بــدعوى أ
ائية إىل اليوم        !    العقيدة احلرة، ومع رفض نشرها ضاع النص املرتجم واختفى بصفة 

ــــه        وتلقـــــى مـــــرة أخـــــرى دعـــــوة مـــــن جامعـــــة فرايبـــــورغ للتـــــدريس مبعهـــــدها الشـــــرقي، الـــــذى كـــــان يشـــــرف عليـ
ــل، ففضـــل  1915تاذ هـــانس روبـــريت  رومـــر ( املستشـــرق األســـ ـــه مل يتفـــق معـــه علـــى شـــروط العمـ ـــ  )، ولكن ــ

لقســم العــريب يف جامعــة اجلزائــر لتــدريس مــادة األدب 1969بعدئــذ العــودة إىل وطنــه يف مطلــع  ، و االلتحــاق 
تخصـص واإلشــراف املقـارن واآلداب القدميــة، ونظريـة األدب، وال يــزال بـه إىل اليــوم مقتصـرا علــى تـدريس مــادة ال

علـــى طلبـــة املاجســـتري والـــدكتوراه. وقـــد درس عليـــه مئـــات مـــن طلبـــة الليســـانس، وأشـــرف علـــى عـــدد مـــن رســـائل 
املاجسـتري والـدكتوراه. وقــد تـوىل  إدارة املعهـد يف الســنوات املاضـية مــدة إحـدى عشـرة ســنة يف فرتتـني، األوىل مــن 

ــ 1984، والثانيـــة مــن 1981ـــــ 1975ســنة  م  1963زوج مــن منســـاوية منـــذ عـــام . وهـــو متـــ 1988ـــ أ
لنمســا، ولــه منهــا أربعــة أوالد، ثــالث بنــات وولــد، مهندســان يف اهلندســة الفنيــة ( مســري، ويعــيش يف فيينــا  إقامتــه 
ــا ( مسينــــة،  ديــــة، وتعــــيش يف وهــــران )،ومتخرجــــة مــــن مدرســــة اإلدارة األوربيــــة بفيينــ )  و اهلندســــة املعماريــــة ( 

متخرجــة مــن معهــد علــوم البحــار جبامعــة اجلزائــر، متخصصــة يف الكيميــاء والتلــوث البحــري وتعــيش يف فيينــا )، و 
لعاصمة )، وكلهم متزوجون، وقد أصبح حىت اآلن جدا للمرة اخلامسة.   ( سلمى، وتعيش يف 
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 وقــد شــارك يف عــدة ملتقيــات ومــؤمترات أدبيــة يف اجلزائــر ويف بعــض البلــدان العربيــة، كمــا قــام بعــدة رحــالت     
يف الــــوطن العــــريب وبعــــض البلــــدان األوربيــــة واألســــيوية، مــــن بينهــــا االحتــــاد الســــوفييت الســــابق والصــــني الشــــعبية . 
وكتــب القصــة واملســرحية و اخلرافــة والدراســة النقديــة والدراســة املقارنــة وقصــيدة النثــر، ومــارس الرتمجــة إىل العربيــة 

ض املقطوعــات الشــعرية للشــاعر اجلزائــري املعــروف مــن أكثــر مــن لغــة كمــا تــرجم إىل األملانيــة بعــض قصصــه وبعــ
موعــات القصصــية املرتمجــة مــن لغــات عديــدة إىل األملانيــة، كمــا  ــالت وا حممــد العيــد آل خليفــة، نشــرت يف ا

عماله املختلفة، املوضوعة منها واملرتمجة:   ترجم قصائد لعدد من الشعراء والشاعرات األحياء . وهذه  قائمة 
  

  :بداعيةاألعمال اإل
      أ ــ القصص :

    1992  4ط          1984  3ط  1967  2ط     1ط    ــ حبرية لزيتون1
        1992 2ط              1971 1ط            ــ دار الثالثة 2
   1981 1ط                                    ــ الطريق الفضي 3
    2001        اجلزائر 1998         دمشق        ــ الطعام والعيون  4
    1985 1ط                  1ــ  صور سلوكية   ج  5
  1990  1ط      2ج              ــ  صور سلوكية 6
   1993  1ط                  ــ  من أعماق اجلزائر ( صور سلوكية )7 

  ــ ظواهر اجتماعية   ( سلوكيات قيد اإلعداد )  8
  ــ  خرافيات    ( خرافات قيد اإلعداد  ) 9
  

  ب ــ املسرحيات :
     1968       1ط                                     ابــ الرت  1
  1981      1ط                        ــ البشري 2

                 
  : الدراساتج ــ 

      1971       1ط                ــ كتب و شخصيات1
           1990      2ط       1975   1ط    ــ اجلزائر يف مؤلفات الرحالني األملان 2
   1990       1ط                  ةــ دراسات أدبية مقارن 3
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  1994                 اجلزائر      ــ هاملت وعطيل ( تقدمي )  4
      1894                            ــ مكبث والعاصفة ( تقدمي )     اجلزائر  5
  ـ رحلة إىل اهلند لفورسرت ( تقدمي : قيد الطبع لدى موفيم للنشر منذ مدة )6
  يف األدب العاملي ( خمطوطة )              ــ من وراء احلدود  دراسات7
  ــ مدا ر التواصل    أحاديث متفرقة ( خمطوطة ) 8
ت        ( خمطوطة ) 9   ــ  جزائر

  ــ شاعر وقصيدة       ( خمطوطة )10
  ـ من األعماق أيضا صور سلوكية ( قيد اإلعداد )11

  
  األعمال املرتمجة:ــ  

         2ط  1975   1 ط                ــ مذكرات بفايفر 1
1998     

     1980           ــ    76أجزاء   3ــ ثالث سنوات يف مشال غريب إفريقيا ( ملالتسان )   2
  1971               ــ مدخن احلشيش ( رواية عن اجلزائر ملالتسان)3
ي  ( لشلوصر) 4 م أمحد    1976                   ــ قسنطينة أ
  1976                   كا )ــ حديقة احلب ( مسرحية للور  5
     1976                          ــ الضيف احلجري ( "   لبوشكني ) 6
دن    ( "   لربخيت  )7    1976                   ــ مسرحية 
   1976                      ــ اهلروب إىل هللا  ( "   لتسفايغ )  8
  1977                  ــ العاصر األول     ( "  لتولستوي) 9

   1981                            شاعر وقصيدته ( مقاالت ومناذج لعدة شعراء  )   ــ ال10
اهد األسبوعي11      1963             ــ اإلنسان  الطيب (لربخيت ) نشر يف ا
   1998           2ــ اجلزائر حكومة وشعبا  نشر مع مذكرات بفايفر ط 12
   1992            الشعبــ الزوجان اجلديدان لبيورنستيرينه نشر مسلسال يف13
  1997                  دار هومة      ــ  األمري عبد القادر لكارل يوهان برينت14
ت السيد كوينر  ( حتت الطبع يف اجلاحظية منذ ثالت سنوات أو أربع)15   ــ حكا
    1999دار هومة                       ــ كتاب الطريق والفضيلة لالوتسي  16
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  1999دار هومة         ادر والعالقات العربية الفرنسية لدينزنــ األمري عبد الق 17
   1999دار اجلمل               ـ ماهي العوملة  أللريش بك18
  1999دار اجلمل              ـ خمتارات شعرية ونثرية لغوته19
  2000           ـ العمل الفين اللغوي  لفولفغانغ كايزر    دار احلكمة  20
  2001يوس            منشورات االختالف                          ـ احلمار الذهيب       ألبول 21
  2001ـ القط والفأر   لغونرت غراس              دار اجلمل                                       22
           2001           ـ العامل اجلميل    أللريش بك              دار اجلمل 23
  2002                 ارتني هيديغر       منشورات االختالفـ أصل العمل الفين  مل 24
   2003           ـ منزل األرملة ألنطون تشيخوف        منشورات االختالف 25
   2003                منشورات االختالف  ) العازف األعمى وقصص أخرى26

    
  :الرتمجات املخطوطةهـ ـ  

  ـ والنور يسطع يف الظالم لتولستوي1
  فو لفرانس غريلبارتسرـ صا 2
ن االحتالل   لشونبريغ  3   ـ الطب الشعيب يف اجلزائر إ
  )1999ـ برخيت يف بعض قصصه ( أرسل إىل دار اجلمل يف أملانيا يف صيف  4
  ـ برخيت يف بعض قصصه وأشعاره القصصية5
  ـ   ما تغىن به العندليب  مليخائيل زوستشينكو 6 

  ـ  من القصص النمساوي 7
  يات جورج بوخنرـ مسرح 8
بق ـ أشعار عاملية ( أرسل إىل احتاد الكتاب العرب يف دمشق  9   )2000ـ ز

  ـ من القصص الروسي10
  ـ خرافات ليسينغ11
  ـ اجلزائر يف السنوات السبع األوىل من االحتالل  ترجم يف إطار فرق البحث العلمي 12

  
  :  ــ التحقيقو 
    1990اجلزائر   1982دمشق                ــ التاريخ املنصوري البن نظيف احلموي1
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  اللغة:ز ــ 
  1995                  ـ قاموس  أملاين ــ عريب  دار األمة 1
  ) !ـ قاموس  عريب ــ أملاين   ( احرتق يف احلاسب اآليل لدار األمة 2
ت   دار األمة3    1996                 ـ   مفتاح اللغة األملانية جلميع املستو

  )! لغة األملانية . قراءة وحمادثة ( يف انتظار دوره بدار األمة منذ سنواتـ  مفتاح ال 4
ســـتثناء حبـــرية الزيتـــون ، الـــيت صـــدرت  يف       لقـــد صـــدرت هـــذه الكتـــب كلهـــا عـــن الشـــركة الوطنيـــة للكتـــاب 

و "    طبعتهــا األوىل عــن دار صــحيفة الشــعب ، وكتــب مــن " أعمــاق اجلزائــر "   و " القــاموس األملــاين العــريب "
مفتاح اللغة األملانيـة "، الـيت صـدرت عـن دار األمـة، وكـذلك كتـاب " األمـري عبـد القـادر " الـذى صـدر عـن دار 
ألملانيــة مل جتمــع بعــد يف كتــاب . وللكاتــب إضــافة  لعربيــة و هومــة. وهنــاك مقــاالت وترمجــات وقصــص عديــدة  

ت موضـوعية، شـرع يف كتابتهـا، ب عـد أن أتلـف مـذكرات أربـع سـنوات يف دفـرت مـن إىل ذلك مذكرات ذاتية وكتـا
م القــر بفيينــا، عاصــمة النمســا م دراســته يف العــراق ـ أتلفهــا ليتــدفأ يف يــوم مــن أ    !مخســمائة صــفحة، كتبهــا أ

ولقــد كــان ذلــك الــدفء هلبــا أســود مــدخنا، ال يــزال يلهــب روحــه نــدما إىل اليــوم، مــع ذلــك فهــو ســعيد مبــا وقــع 
ــا آنــذاكإىل حــد كبــري، ألنــه فضــ ر الغربــة لظــروف رهيبــة مــر  ـ    !  ل دفَء مذكراتــه علــى املــوت انتحــارا يف د

، تتجـــاوز ألفـــي صـــفحة، ُنشـــر مـــن الـــدفرت األول منهـــا مثـــاين عشـــرة  19 /11 /1968يف شـــرع يف كتابتهـــا 
ت مهملـــة " فيمـــا بـــني  اهـــد األســـبوعي حتـــت عنـــوان " كتـــا  /1990و     17 /8 /1990حلقـــات يف ا

ــــم " يف الشــــروق الثقــــايف فيمــــا بــــني   /12 ــات قل ــــوان " خفقــ و   1993/8/26و ســــت حلقــــات  حتــــت عن
ــاة العربيــة واحملقــق الســري . وهــذه املــذكرات تتضــمن أشــعارا  28 /1993/10 ويف صــحف أخــرى منهــا احلي

رتمجــة منثــورة موضــوعة، وأشــعارا أخــرى مرتمجــة مــن لغــات خمتلفــة، ومنهــا قصــائد مــن األدبــني الصــيين و اهلنــدي م
عــن األملانيــة، ودراســات عــن عــدد مــن القصــص، وتعريفــات بعــدد مــن الكتــب أيضــا كتبــت بصــورة عفويــة، كمــا 

ولـــد إفـــراييم ليســـينغ  (  ــ  1729تتضـــمن جمموعـــة مـــن خرافـــات الناقـــد األملـــاين غو )، ويتنـــاول جـــزء   1781ـــ
دفاتر، فتتصـل حبياتــه يف الـوطن إضــافة مـن الـدفرت األول مــن هـذه املــذكرات حيـاة املؤلــف يف املهجـر. أمــا بقيـة  الــ

راتــه  لــبعض البلــدان العربيــة واألجنبيــة. ولــه كــذلك عشــر مفكــرات، تتضــمن مخــس  إىل مــا كتبــه منهــا خــالل ز
، مث صــــار يكتبهــــا ابتــــداء مــــن ســــنة 1878منهــــا اليوميــــات، الــــيت كــــان قــــد بــــدأ كتابتهــــا بصــــورة متقطعــــة عــــام 

تتضــمن  املفكــرات  اخلمــس األخــرى خــواطر ومــذكرات، تعــود إىل بصــورة متواصــلة حــىت اآلن ، بينمــا   1992
ا عــن ألفــني و مخســمائة صـــفحة،  فــرتات خمتلفــة، وترمجــات شــعرية وخمتـــارات شــعرية ونثريــة، يزيــد عــدد صـــفحا
وهــــي يف جمموعهــــا غابــــة كثيفــــة الفــــروع واألوراق مــــن مهــــوم وأحــــزان فرديــــة ـ بعضــــها مرضــــي جــــدا ـ واجتماعيــــة 
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ــا أكثــر مــن ذلــك  وسياسـية وثقافيــة ، عاشــها صــاحبها خــالل أكثــر مــن ثالثــني ســنة، حــني يلتفــت إليهــا حيــس أ
   !بكثري المتدادها يف املستقبل

هــذا وللمؤلــف إىل جانــب ذلــك كلــه مقطوعــات شــعرية قــد تشــكل ديــوا صــغريا، اختــار لــه، بشــكل عفــوي      
يات "  وقــد بــدأ يف كتابــة، بــل قرزمــة متامــا، وقــد جــاءت هــي بطبيعتهــا علــى حنــو عفــوي أيضــا، عنــوان " وجــدان

عنــــدما أشــــرف علــــى  1993هــــذه املقطوعــــات الشــــعرية، الــــيت تــــرتاوح بــــني البيتــــني واخلمســــة عشــــر بيتــــا، عــــام 
ــ هلـزة  عاطفيـة مفاجئـة وغريبـة يف آن    !    الستني من عمره، وكان ذلك استجابة منه ـ بصـفة املغلـوب علـى أمـره

عتبارهـا ـا   مرحلـة جديــدة يف حياتـه الوجدانيـة  واإلبداعيـة !  ومـع ذلـك فهـي يف نظــره ال  واحـد، ولكنـه سـعد 
ــة مثــل بقيــة حماوالتــه األخــرى يف شــىت امليــادين الفكريــة والثقافيــة واألدبيــة، وكــان هــذا إميــا  تعــدو أن تكــون حماول

ن مثله يكتب ما يسـتطعيه ال مـا يريـد أن يكتبـه.. ومـا أكثـر السـياط الـيت ترتصـده قبـ ل أن يبلـغ أقـل القليـل منه 
       !مما ..يبتغيه  

                 
                                 7/12/2003اجلزائر، ضاحية بن عكنون        

  
  
  
  
  
 


