
 
231-268/ ص 1392مستان / پاییز و ز2 ة/ شمار3 ةدور  

 جنگ استقالل الجزایر و بازنمایی آن در آینۀ ادبیات شناختی  تحلیل جامعه

 1فریده علوی
 دانشگاه تهران ،گروه زبان و ادبیات فرانسهدانشیار 

 2طلب زینب رضوان
 دانشگاه تهران، ادبیات فرانسه -دکتری ادبیات تطبیقی

 10/7/92 تاريخ پذيرش: - 12/3/92 تاريخ دريافت:

 چکیده
به طو ل انزامید  و رربانیدان زيدادی بدر جدای گذاردت، در ادبیدات         1962تا  1954 ل اجزااير که از سا ل جنگ استقال

مضدای توافقدات   اپس از گذرت نیم ردرن از   ،روزه نیاه امكای دارته و دارد، چنان بازتاب گسترده زبان هسفرانرانسه و ف

تنهدا بده ثبدت و  دبگ برگدی از       . اين آثار ادبی نهاين جنگ هستیم مورداِويان، همچنان راه  پی ايش آثار ج ي ی در 
پرسشدگر  های زيرکانۀ نسل  کورن  پاسخی در خور کنزكاوی کنن ، بلكه می ريخ در حافظۀ جمعی دو ملت کمک میتا

ای نبارد ، جندگ را    رد ه  تعیین پیش از بینی جهاندنبا ل ترويج  نو بیابن . اجبته باي  توجه دارت که هر نويسن ه، هرچن  به
؛ بندابراين بررسدی و مقايسدۀ    کن  و دي گاه خاص خويش را نسدبت بده مدتن و حواردی آن دارد     ز منظر خود بیان میا

توان  از تفسیرهای يكسويه جلدوگیری کند  و زوايدای پنهدان آن را نمايدان       های مختلف از يک پ ي ۀ واح  می روايت

هدای   ابدگ فرانسده و اجزاايدر، و معرفدی زمینده     سازد. در اين مقاجه تالش ر ه  من ارائدۀ تاريخچدۀ مختیدری از رو   
زبدان در حدوزۀ جندگ،     هاجتماعی و سیاسی توجی  آثار ادبی، با رويكردی تطبیقی به برخی از آثار راخص ادبیات فرانس

 .پرداخته رودبه چگونگی بازنمايی جنگ استقال ل در ادبیات فرانسه و اجزااير از منظر روايی 

 .جنگ، فرانسه ،خاطرات پاي اری، ،اجزااير ،استقال ل ر،ااستعم ،ادبیات :کلیدی واژگان

                                                 
1. falavi@ut.ac.ir  
2. z.rezvantalab@ut.ac.ir )نويسن ه مسئو ل( 

mailto:z.rezvantalab@ut.ac.ir
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 پیشگفتار

ندوعی   ارشدار را بده  ناخواه تمدا    خواه ،ای رخ ده  ای است که اگر در جامعه جنگ مقوجه

آن در امان بمان  يدا نسدبت    هایو تأثیر پیام هاتوان  از  سازد و کمتر کسی می درگیر می

و  ان يشدمن ان هدای   هدا و واکدنش   گیدری   مو ع ،یانکن . در اين م اعتنايی ب ان اظهار بی

 سدب   و بده  ردود  میکنن  متبلور  آثاری که خلق میهنرمن ان نسبت به مو وع جنگ در 

 د. گیر ر مورد توجه و م اره ررار می، بیشتهاجايگاه حساس و مهم اين رشر

 گان را بده خدود معطدو     جنگ از جمله مو وعاتی است که همدواره توجده نويسدن   

هدای   رمدان  ها و نويسی ی و اجتماعی و اجبته خاطرهها و مقاالت سیاس مايۀ رساجه ه و بندارت

ويدهه در حیطدۀ ادبیدات     بده ايدن فاجعده    نمايشیمتع دی ررار گرفته است. بُع  تراژيک و 

هدای ظريفدی از جندگ را بده      هد، و داستان های ادبی زوايای پنهدان و جلدو  رو متزلی می

 .استهنرها دروار يا حتی گاهی ناممكن  ديگرايی آنها در گذارن  که بازنم نمايش می

ه ردرن پدیش از مدیالد    ست. نُج هومر ايلیادترين روايت جنگ را در  راي  بتوان ر يمی

هدای   و رردادت  1تدروآ سرای يوندان در ايدن اثدر سدترگ جندگ       مسیح )ع(، راعر حماسه

سدرود  توان بده   يخی ديگری میعنوان نمونۀ تار به کش . ای را به تیوير می ن افسانهرهرمانا

اراره کرد، که به ررن دوازدهم میالدی تعلق دارد، و نبردی را که هشت ردرن پدس    2روالن

 کن .   رارجمانی رخ داده بود، توصیف می از میالد مسیح )ع( میان مسلمانان و سپاهیان

هدای   بیسدتم حیدات فدردی و اجتمداعی انسدان     های خونینی که در ررن  دنبا ل نااع به

هدای متندوع و    دي گاه پی ايشهای مختلف دگرگون نمودن ، راه   يادی را در سرزمینز

در ها و خداطرات   ترتی  ریه جنگ هستیم؛ ب ين لۀهای متفاوتی در برخورد با مسئ ریوه

گ تد ريج ادبیدات جند    گیرند  و بده   تدری بده خدود مدی     ابعاد گسترده پیون  با اين مقوجه،

عنوان  با سومین رمان ارنست همینگوید. رو ح میمستقل مطر گونۀ ادبیصورت يک  به

در کن ، و  جنگ جهانی او ل روايت میۀ هنگامر ، که داستانی عارقانه را دداع با اسلحهو
                                                 
1. La Guerre de Troie 

2. Chanson de Roland  
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ه به حوادث تلخ جندگ جهدانی   ک اريک ماريا رمارک، رمان معرو  غرب خبری نیست

 ردمرده رب ادبیدات جندگ در جهدان غد     گوندۀ های فداخر   نمونه پردازد، معموالً دو  می

رداه ان   واپسدین و  ان  سربازان جنگ از بین رفته ۀکه نسل کهن رون . امروزه درحاجی می

بیش از پیش مورد اسدتناد   ان ، اين آثار هيع عظیم نیا رو به خاموری گذارتزن ۀ اين فزا

کدار   تداريخ ملدل بده    سداز  ای سرنورته گیرن  و برای ترسیم و زن ه کردن برهه ررار می

که زبان خشدک   ده  سويی ديگر، بررسی رابطۀ بین تاريخ و ادبیات نشان می آين . از می

بده   مان  و رادر از بیان عمق جنايات جنگی باز می ها و اسناد تاريخی گاه و رسمی نورته

آمیدا و   ، اينزاست که عناصر داستانی و نوردتار تخیدل  یستانتقا ل تمامیت اين حوادث ن

آيند  و خد     نگارش صدريح و سدادۀ تداريخ مدی    ياری های جنگ به  پرداخت ادبی ریه

کنن .  من اينكه در طو ل تاريخ مشاه  ر ه است گاهی منافع و  وجود آم ه را پر می هب

صدورت مسدتقیم در    بده کن  که برخی از حقدايق   میاجح يكی از طرفین جنگ ايزاب می

ر راجد   در چنین ررايطی ارارات تلويحی د ؛های سیاسی و اجتماعی مطرح نشون  بیانیه

توان  بده ترفند ی زيرکانده بدرای      های ادبی نظیر تشبیه و ايها  می آرايه کاربردداستان، و 

محتوا تب يل رود. بنابراين  سازوکارهای بررسیو دورمان ن از تیررس  ممیایرهايی از 

ويكدم   بود، در ردرن بیسدت   جهانیهای  های داخلی و جنگ بیستم اوج درگیری س ۀاگر 

 ردايان تواند  مو دوعی    ها مدی  ت ادبی و بازنمايی هنری اين نااعرداخپ پیرامون تحقیق

 .بار توجه، بلكه حتی الز  و  روری برای پهوهشگران 

ای بدود کده    طلبانده  هدای اسدتقال ل   عالوه بر دو جنگ جهانی، راه  جنگررن بیستم 

گیدری احساسدات    هدای مسدتعمره و اوج   دنبدا ل گسدترش مدوج بید اری در سدرزمین      به

داردتن .   هدا  تری در آنها به راه افتادن  و تأثیر رگرفی بر آگاهی جمعدی ملد    استعما

 خواهانۀ ملت اجزااير ررم خورد ها در جريان مبازرات آزادی ترين اين جنگ يكی از مهم

ساجۀ اسدتعمار فرانسده خاتمده    130( که به حضور 1954-1962جنگ استقال ل اجزااير ).

صورت گسترده در ادبیات هر دو کشور مطرح  بهترين ورايعی است که  داد، يكی از مهم
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هدای خداص خدود     سدوی و اجزاايدری بده فراخدور ديد گاه     ر ه است. نويسن گان فران

ان ، و به تناس  مو عی کده نسدبت بده ايدن جندگ       های متفاوتی را پ ي  آورده گفتمان

ب ، اند . بده همدین سد     را از اين پ ي ۀ واحد  ارائده کدرده   های مختلفی  ان ، روايت هدارت

و در ارائدۀ تیدويری   ند   های فرانسوی و اجزاايری بعضداً مكمدل يك يگر   نويسی خاطره

ررار  هم، و گاه نیا در تعارض با رسانن  ياری میعینی، کلی و کامل از جنگ به يك يگر 

کنن . راي  با درت بیشتر حتی  ا، برخی ديگر را کامالً نقض میه گیرن  و برخی نورته می

دهن ۀ گفتمدان جندگ در ايدن دو     های بازتاب و تطور را در جريان نوعی از تحو لبتوان 

هددايی از  و مقايسددۀ نمونددهخطّدده تشددخیص داد. مقاجددۀ حا ددر ریدد  دارد بدده بررسددی  

های ادبی جنگ استقال ل اجزااير علیه فرانسه بپدردازد. امدا ازآنزاکده بسدترهای      بازنمايی

پدذيری   صورت ساايی درن  نقش برو ادبی در آن توجی  می که آثار ای فرهنگی و اجتماعی

دانیم در ابتد ا بخشدی را بده تو دیح      دارن ، بر خود الز  می ها ناين مت ركل و محتوای

ر آن سدیر  که نويسن گان فرانسوی و اجزاايدری د  ای های تاريخی ررايگ سیاسی و زمینه

ای کده   ان ، اختیاص دهیم. از سويی ديگر، ب يهی است کده ندوع تعامدل و رابطده     کرده

های فرانسه و اجزااير حاکم است و در آثار ادبدی بده نمدايش گذاردته      تامروزه میان مل

سداز   کده زمینده   هايی دو کشور دارد، پس بررسی جريان رود، ريشه در گذرتۀ روابگ می

توان  تا ح  زيدادی نمايدانگر و روردنگر آبشدخورهای      ان  می تحو ل در اين روابگ ر ه

 ايری بار .فكری نويسن گان فرانسوی و اجزا

زبدان   نسده از میدان مندابع ادبدی فرا    به آنها اسدتناد رد ه اسدت   آثاری که در اين تحقیق 

هدايی تكیده    هدا و داسدتان   ان . همچنین سعی ر ه است بر رمدان  )فرانكوفون( انتخاب ر ه

 وآيند ،   ادبیات جنگ به حساب می ۀمطرح و برگاي ه در حوز های نمونهرود که از جمله 

. چندین  اند   ررارگرفتده  انمخاطب ۀيی برخوردار بوده و مورد استقبا ل گستردباال رمارگاناز 

. در ايران، آثدار  رمار آين جنگ نیا در  های ديگر آفرينه ۀراخص و نماين توانن   آثاری می

زبان اجزاايری يا آثاری از نويسن گان فرانسوی که در رابطه با جندگ   وینويسن گان فرانس
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از  هدايی  نمونده ان . معرفدی   ن ررار گرفتهان و منتق اورد توجه مترجمان  کمتر م ر بودهاجزااي

ن اآردنايی خوانند گان، و ايزداد انگیداه در مترجمد      ۀزمیند  فراهم آوردناين دست جهت 

رسد . در بداب ارداره بده      به نظر مدی  بايستهگونه از ادبیات  جهت سوق يافتن به سوی اين

منظدور   بده  اند ،  نگ اجزاايدر انزدا  گرفتده   ادبیات ج که پیش از اين در حیطه هايی پهوهش

، در 1فاطمده ردادری  کندیم: دکتدر    به ذکر دو نمونده بسدن ه مدی    ،درازی سخنجلوگیری از 

هدای مبدارزه و    ه بررسدی جلدوه  بد  2«مف ی زکريا و رعر مقاومت اجزااير»عنوان  باای  مقاجه

اجد ين   دکتدر رطد   زبان اجزاايری پرداخته است. و   اومت در آثار منظو  اين راعر عربمق

 هدايی بدا   را به معرفی نمايشدنامه  4«تئاتر سیاسی در اجزااير»ديگری با عنوان  ۀمقاج 3صادری

حا ر تالردی در جهدت پدر کدردن      ۀمضمون مبارزات سیاسی اختیاص داده است. مقاج

زبدان در   ویجای خاجی بحثی در رابطه با آثار منثور )رمان، داستان کوتداه، خداطره( فرانسد   

زيدر را از   هدای  پرسدش گدويی بده    . ايدن پدهوهش پاسدخ   استبیات جنگ اجزااير اد ۀحوز

 :کن  گذاری می جو و ه  و ارچوب فوق جسترهگذر بررسی آثاری در چ

جنگ استقال ل اجزااير چه تأثیری بر افكار عمومی، فرهندگ، و ادبیدات فرانسده و      .1

 اجزااير دارته است؟

 زبان چگونه بوده است؟ هجنگ در آثار ادبی فرانساين نحوۀ بازنمايی   .2

های نويسن گان فرانسوی و اجزاايری نسبت بده ايدن    هايی میان دي گاه چه تفاوت  .3

 روايت و پردازش آن در آثارران وجود دارد؟ ۀجنگ و نحو

 آنها دارته است؟ پیون هایادبیات جنگ چه تأثیری بر حافظۀ جمعی دو ملت و   .4
 

                                                 
 استاديار گروه عربی دانشگاه ياد 1.

نشريه ادبیات پاي اری، دانشك ه ادبیات و علو   ،«يرمف ی زکريا و رعر مقاومت اجزاا(. »1389رادری، فاطمه. ). 2
  انسانی دانشگاه رهی  باهنر کرمان، سا ل او ل، رماره دو ، بهار

 دانشگاه هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی عضو هیئت علمی. 3

 27هنر زمستان، ش.  ،«تئاتر سیاسی در اجزااير(. »1373صادری، رط  اج ين. ). 4
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 پیشینۀ روابط فرانسه و الجزایر
کشی بده   را برای جشكر گوناگونیرانسه داليل ده ، ف ه رواه  تاريخی نشان میه کگون آن

بهاندۀ پايدان    ، به1رار ل دهمن است که آترين احتما ل  اجزااير مطرح نموده است. اما روی

دنبا ل اختال  ماجی که بر سدر خريد     و به 2های طوالنی با دزدان دريايی دادن به درگیری

های طبیعی و     دستیابی به منابع عظیم و ثروتاصل با ه اما در 3،گن   پیش آم ه بود

ارداا ل اجزاايدر    رون دستور فتح اجزااير را صادر کرد. اجبته  ،های خود گسترش سرزمین

آغاز ر ه بود، چراکده وی   مارسیتوسگ يک بازرگان اهل  1560توسگ فرانسه در سا ل 

درآورده بدود و امتیداز    در ناديكدی مدرز تدونس را بده تیدر       4الکدا ل ای به ندا    منطقه

خدويش کدرده بدود. يكدی ديگدر از       بدرداری از ذخداير مرجدان را از آن    انحیاری بهدره 

های فرانسده بدرای ايدن ارد ا ، ررابدت بدا بريتانیدای کبیدر و مقابلده بدا            ترين انگیاه مهم

 داری و ترتید ، تفكدر سدرمايه    . بد ين بدوده اسدت  م يترانه  ۀهای وی در عرص تازی يكه

                                                 
1. Charles X 

را بدرای   زيادیهای اجزااير مستقر ر ه، مشكالت  هايی از دزدان دريايی در نقاط مختلفی از آب ر وارع، گروهد. 2

ترتید ، دوجدت فرانسده      ينبد ان اخته بودند .   خطروجود آورده و امنیت تزارت را در آن منطقه به  هبازرگانان ب

کدرد.   اعاا  ناوگان نظامی بده آن منطقده عندوان مدی    عنوان توجیهی برای  مقابله با اين دزدان و بررراری نظم را به

(Bonnafont, 2005 p.15) 

سپاهیان خود، مق ار زيادی گند     ۀمین آذورأمنظور ت کن ، به که ناپلئون به میر جشكرکشی می ، زمانی1798در سا ل . 3

ثدروت کدافی بدوده،     فرانسده در آن دوره خداجی از   دوجدت  ۀکن . امدا ازآنزاکده خااند    از دوجت اجزااير خري اری می

هدا   درخواسدت  با وجودسلطنت، جوئی هز هم،  یرود. در دورۀ احیا کو ل میؤپرداخت اين هاينه به زمان ديگری م

 29. در زند   سدر بداز مدی   جمهوريت بدوده   ۀسران دور عه ۀهای متع د اجزااير، از پرداخت دينی که بر  و يادآوری

خواهد  بدرای پرداخدت     ار ديگر از کنسو ل فرانسه، پیر دوا ل، می، حاکم ورت اجزااير، سلطان حسین، ب1827آوريل 

، سلطان حسین هم کده خونسدردی خدود    کن  خودداری میاين دين با دوجت متبوع خود مذاکره کن ، اما کنسو ل نیا 

زند . پادرداه فرانسده،     ای به گوندۀ کنسدو ل مدی    دست داده و خشم بر او غلبه يافته، با گورۀ بادبان خود  ربه را از

کند  و بده سدلطان     خود، بالفاصله با اجزااير اعال  رطع رابطه می «برخورد نامناس  با ديپلمات»علت  رار ل دهم، به

  (Ibid, p.17جويانه آماده کن . ) کن  که خود را برای عملیات انتقا  حسین هم اخطار می
4. La Calle 
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ژندرا ل  ارتدش ايدن کشدور بده فرماند هی        رد فرانسه موج   ۀطلبان توسعههای  سیاست

به خاک اجزايره حمله کن . پس از چن ين روز مقاومت که  1830ژوئن  14در  1بورمون

، 2سلطان حسین، رلعۀ حاکم رهر، گذارتزخمی برجای  2000کشته و  400ناديک به 

. در حقیقدت ايدن   رد  وریف  بگ و میادره، و خاانه ت ، اموا ل و امالک ویکردسقوط 

ردوی   راهبدردی وانۀ تريدای رد ه بدود و از پشد     ها پدیش برنامده   عملیات نظامی از م ت

از ن نظدامی و  اودو سا ل ربدل، يكدی از مهن سد    بیست 3ناپلئون او لبرخوردار بود، چراکه 

 آوری بدرداری و جمدع   نقشده  بدرای را  4ونسدان ايدو بدوتن   جاسوسان خبرۀ خود به ندا   

منطقه اعاا  کرده بود، و نیروهای فرانسوی توفیق خدود را در محاصدرۀ   اطالعات به آن 

 1830سدا ل   ۀژوئید  5های وی بودن . در پی ردراردادی کده در    سريع رهر مرهون تالش

، اجزااير در اختیدار حكومدت فرانسده ردرار      رارتش منعق   ۀمیان حاکم ورت و فرمان 

 Caussée etآغداز گرديد  )   فرانسدويان بدر آن سدرزمین رسدماً     ۀگرفت و دوران سدلط 

Cessole, 1999 p.27). 

آردفته و   دسدت ارتدش فرانسده میداد  بدا دوراندی       ههای اراا ل اجزااير ب اوجین سا ل

ک ا  کفايت  های متع دی در پی يك يگر بر سر کار آم ن ، اما هیچ ومرج بود. دوجت پرهرج

در فرانسده نیدا    ادیزيرتن  و مشكالت داخلی ابرای سامان هی او اع مملكت ن را الز  

مانع از رسی گی به امور اين مستعمرۀ ج ي  و اتخاذ سیاستی دریق و م برانه نسبت بده آن  

امیدر  هدای مردمدی بده رهبدری      سدرکوب ریدا    رایبد  5بدوژو ، ژنرا ل 1836ر . در سا ل  می

يک رهرمان ملدی   امیر عب اجقادر، و بررراری حكومتی مقت ر به اجزااير اعاا  ر . عب اجقادر

سدا ل بدا حمايدت ربايدل      15رود، چراکه بدیش از   اد مقاومت ملت اجزااير رناخته مینم و

بده   ناچدار  بدوژو مختلف بومی به مقابله با نیروهای ارااجگر خارجی پرداخته بدود. ژندرا ل   

                                                 
1. Louis de Bourmont

2. Hussein-Bey 

3. Napoléon Ier 

4. Vincent Yves Boutin 

5. Général Bugeaud 
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هدايی از   موجد  آن ادارۀ امدور در بخدش    کده بده  رد    عبد اجقادر ای بدا   نامده  امضای صلح

ی بومی و محلی واگذار ر . اما تنها يک سدا ل بعد ، گدروه    های اجزااير به نیروها سرزمین

نامده   حمله و مفاد اين صدلح  2به رسطنطنیه 1ی فیلیپيجوديگری از ارتش فرانسه به دستور 

 را نقض کرد تا از گسترش نفوذ و تأثیر اين رهبر مردمی جلوگیری کن .

بین فرانسده و  که ری  دارت تاییر و تحوجی در روابگ  3ناپلئون سو ، 1860در سا ل 

را حاکم ج ي  اين مستعمره و مأمور بررراری عد اجت   4پلیسیهاجزااير ايزاد کن ، ژنرا ل 

بده   1865و برابری میان دو ملت منیوب دارت. وی همچنین در سدفری کده در سدا ل    

هدای اسدتعماری فرانسده     اجزايره داردت، تدالش کدرد ندوعی بدازنگری را در سیاسدت      

منظدور   بد ين و  ؛جويانه را در پیش بگیرد اهر گفتمانی صلحکن  و ح ارل در ظريای  پايه

یدت  رد ن ، تحدت ریموم   ها، هرچن  تبعۀ فرانسه محسدوب مدی   اجزاايری» اعال  دارت:

توانسدت   زاايدری، بندا بده درخواسدت خدويش، مدی      ان ؛ هر اج رانون اسالمی ررار دارته

ردرار گیدرد.   وی رهرون  فرانسوی بشود و در ايدن صدورت تحدت ادارۀ ردوانین فرانسد     

ها از سويی دارای ملیت فرانسدوی، و از سدويی ديگدر دارای تابعیدت      بنابراين اجزاايری

ها دچار  گونه بود که هويت اجزاايری ( و اينSaadallah, 1983 p.15) 5«.فرانسوی بودن 

همواره خود را بدین دو فرهندگ    آنان و  رازخودبیگانگی و دستخوش نوعی دوگانگی 

 تن .  متعارض مردّد ياف

کنتر ل افكار عمومی اجزااير و تاییر فضای فكدری  رای در عین حا ل، دوجت فرانسه ب

ای در  های تبلیااتی ويهه داد، و سیاست انزا  ای شور، ار امات فرهنگی گستردهدر اين ک

                                                 
1. Roi Louis Philippe 

2. Constantinople 

3. Napoléon III 

4. Général Pélissier 

5. «Les Algériens, bien que sujets français, demeuraient sous l’autorité de la loi musulmane ; 

tout Algérien, sur sa demande, pouvait devenir citoyen français et dans ce cas être régi par 

les lois françaises. Ainsi, les Algériens étaient considérés nationaux français d’une part, et 

sujets français d’autre part.» 
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، اُسدقف ردهر   1الويدهری  ردار ل ، کارديندا ل  1867پیش گرفت. در همین راستا، در سا ل 

و مأموريدت تدرويج مسدیحیت و      رد ظم اجزايدره منیدوب   عنوان اسقف اع ، به2نانسی

ويهه اجزااير بر عه ه گرفدت. وی   های رما ل آفريقا و به های انزیل را در سرزمین آموزه

هدايی کده بده     بده را تأسیس کدرد، و بده کشیشدان و راه    3«مبلاان مسیحی آفريقا»انزمن 

 بخشدی . رسداجت   5«خدواهران سدفی   »و  4«پد ران سدفی   »، جق  آم ن  عضويت آن درمی

اعضای اين انزمن تبلیغ مسیحیت در بین ساکنان بومی مسدلمان، از طريدق ردرکت در    

ذکر  رايانن بود. ان و معلوالامور بشردوستانه، کمک به نیازمن ان و ام ادرسانی به بیمار

های مسلمان، هرچن  اکثريت جمعیت کشور را به خدود   است که در اين دوره اجزاايری

 آم ن .   یدو به حساب م ۀرهرون ان درجاما اختیاص دادن ، 

نحوی حضور نیروهای خدود را   کرد تا به تی ، فرانسه تما  تالش خود را میاين تر به

بخشان  دهن گان آزادی و رهايی ه  و حتی آنها را بشارتدر خاک اجزااير موجه جلوه د

هدا   گونه تدالش  ناز اي ای ملت اجزااير از يوغ حاکمیت بومی و مذهبی جلوه ده . نمونه

بررراری و های فرهنگی مستقر در اجزااير  های رايج تشكل توان در يكی از فعاجیت را می

های ملی يافت، که طی  حافل کوچک به مناسبت اعیاد و جشنهای صمیمی در م نشست

داردت و بدا ايدن     آن يک زن فرانسوی حزاب از سر يک زن مسلمان اجزاايدری برمدی  

را بدرای   «مردان برابری با»داد، و  را به وی ه يه می «آزادی» حرکت نمادين به اصطالح

 .(Chevillot et Norris, 2007 p.128آورد ) وی به ارماان می

ارداا ل اجزاايدر در    ۀاما افكار عمومی در فرانسه نیا نیازمن  م يريت بودن ، چراکده مسدئل  

جريدان موافدق و مخداجف    گیدری دو   يادی را برانگیخته بود، و به ركلهای ز آنزا نیا واکنش

ای که بیشتر نیروهای ارتدش در خداک اجزاايدر مسدتقر رد ه       استعمار انزامی ه بود. در دوره

                                                 
1. Charles Lavigerie 

2. Nancy 

3. Société des missionnaires d’Afrique 

4. Les Pères Blancs 

5. Les Sœurs Blanches 
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پذير در مقابدل حمدالت احتمداجی ردرار      ر ت حساس و آسی  ه در مورعیتی بهبودن ، فرانس

هدای   در اين مستعمره مسدتلا  صدر  هاينده   گرفته بود. از سوی ديگر ت او  حضور نظامی 

بحران ارتیادی دست و پنزده ندر    که فرانسه با   فی بود، و تحمل اين و عیت در زمانیگاا

هدای زيدادی بده مخاجفدت صدريح بدا        نمدود. بد ين دجیدل، رخیدیت     کرد دردوارتر مدی   می

ژرژ تدوان بده نطدق غدرّای      سدتن ، کده از آن جملده مدی    انسده برخ های استعماری فرا سیاست
مقابله با انتشار اين حقدايق و  رای . دوجت فرانسه نیا بداراره کر 2ژو ل فریدر برابر  1کلمانسو

هدا   کرد از طريق تبلیادات گسدترده در رسدانه    ، سعی میمخاجفهای  رر  جريانپیشگیری از 

های وسیعی را در فهرسدت مسدتعمرات    رت بريتانیای کبیر را، که سرزمینررابت با ر  ۀروحی

وری بارگ فرانسه را در خداطر  تامپرا يادخود جای داده بود، در مرد  تقويت کن  و همچنین 

ت ريج اين تفكر در اذهان عمومی فرانسه ركل گرفت که خدروج نیروهدای    به کن . آنان زن ه

، و اسدت فرانسه از خاک اجزااير به معنای صحّه گذارتن بر تفوق و برتری دوجدت انگسدتان   

رگی برای دوجت فرانسده  با سازد. اجزااير از هر جحاظ سرمايۀ دار می عرق ملی آنان را جريحه

آم . فرانسه از طريق اين کشور به تما  دريای م يترانه تسلگ داردت و از ايدن    به حساب می

جسدت. ايدن    های رما ل آفريقا سود مدی  دسترسی به صحرای آفريقا و سرزمینگذرگاه برای 

)آهدن،  ها و فلاات ریمتی  و معادن سنگ سوختی )نفت و گاز(فراوان از ذخاير  رسرراخطّه 

 روی، طال و اجماس( بود که فرانسه به آنها چشم طمع دوخته بود.    

موجد  آن خد مت    ، پارجمان فرانسه رانونی را به تیوي  رسان  که به1911در سا ل 

نفر از میان آنهدا   25000 ناديک به،  رهای مسلمان اجاامی  سربازی برای تما  اجزاايری

تن ، جدان خدود را در جندگ جهدانی او ل از     که در صف سربازان ارتش فرانسه ررار گرف

دست دادن . گروه ديگری از اين سربازان نیا در جنگ جهانی دو  برای دفداع از مندافع   

فرانسه مزبور به مبارزه ر ن . اما ررکت سربازان اجزاايری در جنگ هن  و چین بدیش  

ركست رداطع  تما  ر ، چراکه  آن کشوراز آنكه به نفع فرانسه بار ، در نهايت به  رر 

                                                 
1. Geroges Clémenceau 

2. Jules Ferry 
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ارتش فرانسه در برابر نیروهای ويتنامی، که خواستار استقال ل و رهايی از چندگ رد رت   

در  .(Clayton, 1994 p.4)  رد استعمارگر بودن ، مق مۀ ریا  و پیدروزی ملدت اجزاايدر    

گ موج  ر  کده آندان   وارع حضور نیروهای اجزاايری در خاک ويتنا  در طو ل اين جن

مقاومت را بیاموزن ،  راهبردهایان و رورش را مشاه ه کنن ، های طای از ناديک جنبش

از  هراسدی های جنگی را تمرين کنن ؛ در  من آنها دريافتن  کده ديگدر نبايد      و تاکتیک

 توانن  برای دستیابی به مطاجبات خود انقالب کنن .   فرانسه دارته بارن ، بلكه می

 جنگ فرانسه و الجزایر

انی دو ، زمانی که فرانسده سدخت فرسدوده بدود و رد رت      جنگ جه پايانان کی پیش از 

 دنبدا ل بداال گدرفتن اختالفدات میدان کدارگران       سیاسی و نظامی در آن تضعیف ر ه بود، به

ها پیش هدااران هكتدار از    های کشاورزی، که اجبته سا ل اجزاايری و صاحبان فرانسوی زمین

رد .  هدا زده   جرردۀ اوجدین ریدا     غی  کرده بودن ،ها را به زور از ساکنان بومی  اين زمین

، و ديگدر   ه بدود تندگ آمد   هدای حكمراندان فرانسدوی بده     عد اجتی  ملت اجزااير کده از بدی  

ا کده در  هدای اجتمداعی ر   هدای ارتیدادی و تبعدیض    تحدريم  خواسدت  توانست يا نمی نمی

لدف زمامدۀ   د، در منداطق مخت ر ، تاب بیداور  تحمیل می ویبه  اش سرزمین آبا و اج ادی

اين مبارزات را در نطفه خفده کند ،    رت. دوجت فرانسه که ری  داآزادی سرداد استقال ل و

تبعید  کدرد. در    برازاويل، رهبر جنبش ملی اجزااير را دستگیر و به میاجی اجحاجبالفاصله 

که ررار بود مراسم جشدنی بده مناسدبت پايدان جندگ جهدانی دو  و        ، درحاجی1945می  8

هدا   ز فرصت استفاده کردند ، بده خیابدان   ار رود، مرد  اسقوط آجمان نازی در اجزااير برگا

رنگ فرانسه، بدرای اوجدین    جای پرچم سه ريختن  و طی ار امی رزاعانه و غافلگیرکنن ه به

را بده   «من جباجنا»بار پرچم سبا و سفی  اجزااير را در دست گرفتن  و سرود ملی خودران 

رد ن ، و   میاجی اجحداج استار آزادی زبان عربی خوان ن . آنها درپی تظاهرات گسترده خو

( ردلیک گلوجده بده    Stora, 2012 p.48 طلبانه سر دادند . )  گرايانه و استقال ل رعارهای ملی
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هدای خدونینی میدان     ، منزر بده درگیدری  بوزي  سعّا لنا  سمت يكی از جوانان معترض به 

مختلدف   نیروهای پلیس فرانسوی و تظاهرکنن گان ر . دامنۀ اين اعترا ات بده ردهرهای  

دسدت نیروهدای نظدامی فرانسده حتدی در       هاجزااير کشی ه ر  و کشدتار مدرد  اجزاايدر بد    

و خداطرۀ توسدگ ارتدش     ۀروزهای بع  نیا ادامه پی ا کرد. بمباران رهرهای سدطیف، راجمد  

هوايی فرانسه تع اد زيادی کشته و زخمی بر جای گذارت. منابع رسمی تا به امروز آمدار  

را  ايشان ان ، اما کنسو ل آمريكا در اجزايره رمار حوادث اعال  نكرده رربانیان اين دریقی از

که گاارردگر راديدو رداهره معتقد       (، درحاجیHorne, 2006 p.26) هاار نفر تخمین زده40

اند ، ردمار    ن روستاهای مزاور نیا تلدف رد ه  اکناست با توجه به اينكه افراد زيادی از سا

نی که از ناديک راه  اين فاجعده بودند  بدر    ااجبته مبارزرس ، و  هاار نفر می45رربانیان به 

اند . تعد ادی از    ن خود را از دسدت داده هاار نفر در اين بین جا 80اين باورن  که ح ارل 

اجساد دفن نش ن  بلكه با ردتاب در چداه افكند ه رد ن ، و تعد ادی ديگدر نیدا توسدگ         

 (.Mekhaled, 1995 p.187های آهكی سوزان ه ر ن  ) نیروهای چريكی در کوره

طلد  اجزاايدری بده     گدرا و اسدتقال ل   های ملی پس از اين حوادث تلخ، هرچن  گروه

هدای علندی برداردتن ، در واردع      عترا دات رسدمی و درگیدری   م ت نُه سا ل دسدت از ا 

صورت مخفیانده پدی گرفتند  و بده تقويدت نیروهدای خدود         مبارزات سیاسی خود را به

کردند . در ايدن مد ت احدااب و     ريای  بی بارگ برنامهان ازی انقال راه پرداختن  و برای

 ن های متع دی به موازات هم و با اسامی مشابه تشكیل ر ن ، که هوادارانی دارت انزمن

کردند ، امدا وجده مشدترک همدۀ آنهدا مخاجفدت بدا          مشی خاص خود را دنبا ل می و خگ

و رداخۀ   1اايدر حاب خلدق اجز توان به  استعماری فرانسه بود؛ از جمله میهای  سیاست

4بخدش ملدی   جبهدۀ آزادی ، 3اتحاد مردمی اجزاايدر  ،2سازمان مخفینظامی آن با عنوان 
 و 

                                                 
1. Parti du Peuple Algérien (PPA) 

2. Organisation Secrète (OS) 

3. Union Populaire Algérienne (UPA) 

4. Front de Libération Nationale (FLN) 
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ور رد  و در ندوامبر    رد. سرانزا  آتش زيدر خاکسدتر ردعله   ک اراره 1جنبش ملی اجزااير

رد  و سداعت دو صدبح روز     ااير رسماً آغاز گردي . بین نیمهجنگ استقال ل اجز 1954

های نظامی فرانسده، چند ين    ديک به سی انفزار در مزاورت پايگاه، نا1954او ل نوامبر 

. (Stora, 1993 p.9رهر از جمله اجزايره، باطنه، بويره، بوفاريدک و خنشدله را جرزاند  )   

گدو  و بخش ملی از طريق راديو با مرد  اجزاايدر گفدت   ساعاتی بع ، سخنگوی جبهۀ آزادی

تشدريح اهد ا    اسدتعماری ايدن     کرد، مسئوجیت حمالت را بر عه ه گرفت، و  دمن  

2فرانسوآ میتران.  رجبهه، خواستار خروج فوری روای فرانسوی از خاک کشورش 
 وزيدر  

ست، عیر همدان روز  رو لیاتی هماهنگ و گسترده روبهکشور فرانسه که پی برده بود با عم

 رورردیان »سرباز جنگی را از طريق هوايی به اجزااير اعاا  کرد تدا يدک بدار ديگدر      600

ه اين بدار جندگ هشدت سدا ل بده طدو ل       (، غافل از اينكIbid p.10را سرکوب کن  ) «بومی

هدای   ردود. در ادامده، گدروه    گر محتداج مدی  انزام  و ارتش فرانسه به هااران نیروی دي می

کردن ، بدا يكد يگر متحد  رد ن  و بده       ورت پنهانی در اجزااير فعاجیت میص مختلفی که به

مبدارزات مردمدی در مسدتعمرات     ،در ايدن بدین   3نسه پرداختن .مقابله با سربازان ارتش فرا

 ساحل عاج به ثمر نشست و همگدی بده   و ديگری از جمله تونس، مراکش، کامرون، کنگو

اين مسئله به ملت اجزااير امی  بخشی  و پاي اری و مقاومدت را   ؛استقال ل دست پی ا کردن 

 در آنان دوچن ان کرد.

و  ا در ايدن جندگ خدونین از دسدت دادند      ان خود ربع  از اينكه ص هاهاار نفر ج

، سدازمان ملدل تیدمیم بده م اخلده در مسدئلۀ       1960ها نفر آواره ر ن ، در سا ل  میلیون

اجزااير گرفت و اعال  کرد ملت اجزااير حق دارد برای تعیین سرنوردت خدود تیدمیم    

، در 1962س مدار  18بگیرد، اما دوجت فرانسه باز هم حا ر به تسلیم نش . بداالخره در  

                                                 
1. Mouvement National Algérien (MNA) 

2. François Mitterand 

هرچن  اين اتحاد چن ان پاي ار نبود، چرا که پس از اتما  جنگ، هر يک از احااب تالش میكرد انقالب اجزااير . 3

 .را به نفع خود میادره کن ، و اين امر منزر به اختالفات داخلی و درگیری های ر ي ی گردي 
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 ویکنند ۀ فرانسد   توسگ نماين گان مذاکره 1اِويانپی امضای رراردادی موسو  به توافقات 

، کده   ربرگاار  1962آوريل  8در  ای پرسی همهبس اعال  ر . سپس  و اجزاايری، آتش

طی آن اکثريت راطع مرد  اجزااير خواستار پايان بخشی ن به ارداا ل کشورردان توسدگ    

 ۀدنبا ل آن ارتش فرانسه مزبور به ترک خاک آخرين مسدتعمر  ن ، و بهنیروهای بیگانه ر 

اسدتقال ل   1962 ۀژوئید  5 در ، سدرانزا  پرسی همهدنبا ل تأيی  و انتشار نتايج  . به رخود 

 .  راجزااير رسماً اعال  

، دکدر تنها جراحت عمیقی بر روح و جان ملت اجزاايدر وارد   جنگ استقال ل اجزااير نه

ن ه آنسه را نیا در جهان زير سؤا ل برد و دي گاه افكار عمومی را نسدبت بد  بلكه جايگاه فرا

خواند  چندین جنايدات عظیمدی را      کشوری که خود را مه  حقوق بشر مدی تاییر داد. چرا 

ترين حقوق خود يعنی استقال ل بودند ،   استار دستیابی به يكی از ابت ايیعلیه مردمی که خو

هدای فیلسدوفان عیدر     دار آمدوزه  ه خدود را وا  سرزمینی ک مرتك  ر ؟ چطور ممكن بود

هدای انسدانی يعندی آزادی     دانست، به مخاجفت بدا يكدی از واالتدرين ارزش    رورنگری می

برخیاد؟ مگر نه اينكه فرانسه بارها و بارها کشتار يهوديان توسگ سربازان آجمدان ندازی را   

دفداع زدند ؟    ن بیران مسلماعا  هاا نكوهش کرد، پس چه ر  که سربازانش دست به رتل

که تع اد زيادی از نیروهای اجزاايری دورادوش ارتش فرانسده در جندگ جهدانی     یدرحاج

بسا جان خود را از دست داده بودن ، آيا اين درست بود کده   دو  ررکت کرده بودن  و چه

 وطنان آنها به دست همین ارتش بمباران رون ؟ در فاصلۀ کمتر از ده سا ل برادران و هم

کرد تا ح  ممكدن   دي ، سعی می که مورعیت خود را سخت متاجا ل می انسهدوجت فر

ها جلوگیری کن  و از اعال  ردمار رربانیدان و    مربوط به جنگ در رسانه از بازتاب اخبار

منظدور خفیدف جلدوه دادن مبدارزات ملدی       میاان خسارت ماجی ممانعت ورزد. حتی بده 

ها بدرای   انگر اين جنگ، فرانسه تا م توير اجزااير و همچنین پوران ن ابعاد گسترده و

                                                 
1. Accord d’Évian 

گونه نامید ه   اين دجیلو به همین  گرفتاریۀ درياچۀ جِمان صورت گوها در رهر اِويان جِبَن فرانسه، در حو اين گفت

 .رود می
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، يدا  2«مسدئلۀ اجزاايدر  »و  1«حدوادث اجزاايدر  »ن از اصطالحاتی همچون ه آارجاع دادن ب

 4«عملیدات برردراری صدلح   »و  3«عملیات حفظ نظم در رما ل آفريقا»نهايتاً تعبیراتی نظیر

مدان فرانسده بده    موج  رانونی کده در پارج  بود، که به 1999کرد. تنها در سا ل  استفاده می

توسگ گفتمان حكومتی بده رسدمیت ردناخته     5«جنگ اجزااير»تیوي  رسی ، اصطالح 

جندگ  »کدارگردان فرانسدوی، عندوان    ، 6برتران  تاورنیهر . راي  به همین دجیل بار  که 

اجبتده   جنگ استقال ل اجزااير ساخته بود، برگاي .بارۀ را برای فیلم مستن ی که در 7«نا  بی

 .  استنیا رايج  8«جنگ آزادسازی ملی»است که در اجزااير استفاده از جفظ الز  به ذکر 

عنوان مو وعی تابو يدا افتخدارآفرين، بده     نا  يا نامور، به به هر ترتی  اين جنگ، بی

، ه رد های ادبی فرانسه و اجزااير منعكس  ركل فريادی رسا يا نزوايی آهسته، در نورته

 پردازيم. از اين آثار میهايی  که در ادامه به معرفی نمونه

 جنگ در ادبیات فرانسه و الجزایر

که تنها تا آن زمان بدیش از   کردپهوهشگر برجسته، اعال  ، بنیامین استورا، 1996در سا ل 

جنگ اجزااير تأجیف رد ه و در فرانسده و اجزاايدر بده چدا       بارۀ دوهاار جل  کتاب در

، نیا در مق مدۀ کتدابی   کلرمون فرانه ، استاد دانشگامیلكويچ ريو کاترين؛ و 9رسی ه است

هدای   نويسی ها و ریه نگاری موج ج ي  خاطره ، خبر ازرسان به چا   2012که در سا ل 

 10داد.جنگ در دهۀ اخیر 

                                                 
1. Evénements d’Algérie 

2. Question Algérienne 

3. Opération de Maintien de L’ordre au Nord de l’Afrique 

4. Opération de Pacification 

5. Guerre d’Algérie 

6. Bertrand Tavernier 

7. La Guerre Sans Nom, 1992.  

8. Guerre de Libération Nationale 

-Stora, Benjamin, Imaginaires de guerre, Algérie-Viêt Nam en France et aux États مراجعده ردود بده    .9

Unis, Paris, La Découverte, 1997 
 Catherine Milkovitch-Rioux, (2012). Mémoire vive d’Algérie: Littératures de laمراجعده ردود بده     .

guerre d'indépendance. Paris: Buchet Chastel,. 
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و  دانشدمن ان ، مدر ابت ای ررن نوزده رار ل دهماز فتح اجزااير توسگ فرستادگان  پیش

کردن . امدا بدا    ربِر، عربی و التین ارائه میی بِها نويسن گان اين سرزمین آثار خود را به زبان

نیدا در رشدر    ویای که در دوران استعمار پ ي  آم ، زبان فرانسد  توجه به تحوالت گسترده

متفكر و تحییلكرده رايج و حتی پس از م ت کمی به زبان غاج  تب يل گردي . در واردع  

دسدت گدرفتن   ه بدا بد   فرانسه در راستای تحكیم سلطۀ فرهنگی و سیاسی خود در اجزااير،

هدای   ريای کرد، و برنامده  را پايه آموزش و پرورشاز  ج ي یکلیۀ امور آموزری، سیستم 

ای  گونده  اجباری آن در م ارس ت ارک دي ، به کاربردو  های را برای ترويج زبان فرانس ويهه

اب که زبان و فرهنگ و تم ن عربی مهزور مان . از سويی ديگر، امكانات چا  و نشر کتد 

ها ررار دارت، که مسدلماً رغبدت بیشدتری بده انتشدار کتد         نیا عم تاً در اختیار فرانسوی

ها، برای اينكده بتوانند  اعتبداری بدرای اثدر خدود        دارتن . حتی گاهی اجزاايری زبان سهفران

فراهم آورن  و آن را به چا  برسانن ، مزبور بودن  از يک نويسن ۀ فرانسوی که از سدوی  

ای بر کتابشان بنويسد . بده    ور رناخته ر ه بود، درخواست کنن  مق مهن رسمی کشمسئوال

 2ويتدا ل مداری  را بده   1مأمون، طدرح يدک آرمدان   مق مۀ رمان  ركری خوجههمین خاطر، 

 4زهره، زن يدک معد نچی  برای رمان  3آجبرت دوپوورويلای نیا توسگ  سپارد، و ديباچه می

زبدان   هدر اجزااير، نويسن گان فرانسد  ورترود. در هر ص نورته می عب اجقادر حاج هامواثر 

ر . امدا نكتدۀ    تری منتشر می سهوجت و سرعت افاونو آثار آنها با  ررار دارتن  در اوجويت

ن  از عامدل سدلطۀ بیگانده     رد  ز هم نويسن گان اجزاايری موفق مدی جاج  اينزاست که با

غنیمدت  »عنوان يدک   هب کات  ياسینو به رو ل  در راستای منافع خودران هيعنی زبان فرانس

، بده  هفرانسهايی به زبان  بهره ببرن ، چراکه پس از استقال ل يافتن نیا با انتشار رمان «جنگی

هدای رد رت اسدتعمارگر پرداختند  و پدرده از جنايدات ارتدش فرانسده          عد اجتی  افشای بی

سدوی   بردارتن ، و ب ين طريق ص ای اعتراض خود را حتی به گوش خوانند گانی در آن 

                                                 
1. Mamoun, l’ébauche d’un idéal 

2. Vital Mareille 

3. Albert de Pouvourville 

4. Zohra, la Femme du Mineur 
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کريسدتین   ن ارتباط برررار کردن .اای از مخاطب  يترانه رسان ن  و با طیف گستردهی مها آب

 ، در1پونتدوآز سدرژی  ، پهوهشگر برجسته و استاد ادبیات تطبیقی در دانشدگاه  آرور-رعله

زبدان اجزاايدر    ویای از آثدار ادبدی فرانسد    های خود، کده بده معرفدی گايد ه     يكی از کتاب

های  در رمانکن  که اراره و ارجاع به جنگ استقال ل  تأکی  میتیاص دارد، بر اين نكته اخ

جنگ آزادسدازی در ذهدن و    ۀ، چراکه مسئلاستان بارگ اجزااير همواره مشهود نويسن گ

 اسددتای ندداد آندان برخددوردار   حدک ردد ه و از اهمیددت و جايگداه ويددهه  ايشددان  ۀحافظد 

(Chaulet-Achour, 1990 p.110.) تبار، نیا در تعريدف و   اايری، منتق  ادبی اجزانی مرادغ

ای اسدت در   ادبیدات اجزاايدری سدرود يكپارچده    »نويسد :   ورش مدی توصیف ادبیات کشد 

بارگ ارت اجزااير رهی ، کشوری که برای بازيافتن و بازسازی خود به مبدارزه پرداخدت،   

جوی عمیق يک هويدت  و تا ملتی متح  و آزاده را سامان ده ؛ ادبیات اجزااير تبلور جست

گردد که ريشه در تاريخ دارد و به سوی آيند ه پرتداب رد ه، و     ی می«من»به دنبا ل  است،

 .(Merad, 1976 p.105) 2«بخش . ی ملی را جان می«ما»امی  به يک 

بده مسدئلۀ    هدای مختلدف نسدبت    اری از نويسن گان به بیدان ديد گاه  در فرانسه نیا بسی

فرانسدوی در اجزايدره    و مادری اصاجتاً ، که از پ ر3روبر ران وان .  اجزااير و جنگ پرداخته

در پداريس بده يكدی از مدأموران     و پدس از گذراند ن تحیدیالت دانشدگاهی      آم به دنیا 

یف جائیدات  خدود بده توصد    4هدای  ، در رمانر دوجت فرانسه در اجزااير تب يل رتبۀ  عاجی

اند ، و   يا تزارت به اجزااير مهاجرت کدرده که با ه   کار  پرداختههايی  زن گی فرانسوی

و  «زده جهدل »با تأکی  مكرر بر برتری نهاد اروپايی، تیويری تحقیرآمیدا از سداکنان بدومی    

 اجزاايدر »کن  کده   عال  میا 5نشینان مستعمرهعنوان  بادر کتابی  اوکن .  ارائه می «مان ه عق »
                                                 
1. Université Cergy Pontoise 

2. «La littérature algérienne est un hymne profond à la gloire de l'Algérie martyre, de l'Algérie 

en lutte pour se retrouver et se reconstruire, pour former un tout uni et libre, c'est une vaste 

quête de la personnalité, la recherche d'un moi enraciné dans l'Histoire et projeté vers un 

avenir, l'espoir d'un nous national». 
3. Robert Randau 

4. Les Colons  )1907(, Les Algérianistes )1911(, Cassard le Berbère )1920(, Professeur Martin )1935( 

5. Les Colons  )1907( 
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  اسددتعماری فرانسدده ، و بدد ين منددوا ل در دفدداع از نظددا1«يددک سددرزمین فرانسددوی اسددت

-مسدیحی و دورگدۀ فرانسدوی    ۀنويسدن  ، 2ژان عمدروش کند . در مقابدل،    ی میفرساي رلم

کند  و   ش برای استقال ل اجزااير تبلیغ مدی خوي 3اجزاايری، در مقاالت متع د و حتی ارعار

، نويسدن ۀ  4ژان پِلِگدری رود. از سدويی ديگدر،    ار استیفای حقوق کارگران بومی میخواست

هدای از   تابسدتان ، در رمدان  5خواند   ايدری مدی  ل  و احساسات خود را اجزافرانسوی که ر
، امدا  به دنیا آم هپردازد که در آن  خاطرات ریرين خود از سرزمینی می به ذکر 6دست رفته

هدای جندگ اجزاايدر     . وی ب ون اراره به ريشهر ه استمزبور به ترک آن  1962پس از 

ند ، و بده نكدوهش    ک را ويدران مدی   شدان ي«ويالی زيبدا »که خوان   می رو  ای هآن را پ ي 

کند .   اش دور مدی  هدای دوران کدودکی   را از دوستان و همبازیپردازد که او  مخاصماتی می

ای را در ذهدن   يدی افسدانه  اِج ورادورهر يا  ، آرمان1962از اجزاايرِ ربل از  پلِگریتوصیفات 

رنگ هستن ، و در کمدا ل صدلح و    کن ، که همۀ مرد  در آن هم  ل و هم خوانن ه ت اعی می

 آمیای دارن ؛ کارگر و کارفرما از ردرايگ خدود را دی    رامش در کنار هم زن گی مساجمتآ

در  محمد  ديد   کده   . درحداجی (Stora, 2003 p.17) کدس اعترا دی ند ارد    هستن ، و هیچ

، 9حرفدۀ بافند گی  و  8سوزی آتش، 7خانۀ بارگ، رامل سه رمان اجزاايرای با عنوان  گانه سه

 گی کارگران و روايت استثمار کشاورزان روستايی، بده در کنار توصیف ررايگ سخت زن 

ت ردانونی  پردازد و در اصدل وجاهد   کان میانشینان و ملّ انۀ مستعمرهانتقاد از رفتارهای ظاجم

نمدايی   . وی به اتها  سیاه(Bonn et Boualit, 1999 p.11) کن  نظا  استعماری تشكیک می

   .ر  ی از سرزمین مادری خود اخراج و اجقای ناامی

                                                 
1. L’Algérie est une terre Française. 

2. Jean Amrouche 

3. Etoile Secrète (1937), Chants berbères de Kabylie (1939) 

4. Jean Pélégri 

5. «Algérien de cœur» 

6. Les Etés perdus (1999) 

7. La Grande Maison (1952) 

8. L’Incendie (1954) 

9. Le métier à tisser (1957) 
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اجزاايری، با انتشدار رمدانی بدا عندوان      مشهور، کات  ياسین، نويسن ۀ 1956در سا ل 

البی در فضدای ادبدی ايدن کشدور     ر ، انق رو  مخاطبان روبه ۀستردکه با استقبا ل گ 1نزمه

ر روايدی پیچید ه و   د. طاهر جعوت، منتق  اجزاايری، با ارداره بده سداختا   کرگذاری  پايه

را نشانۀ بلدوغ ادبیدات اجزاايدر    در نزمه، انتشار چنین رمانی ر ه  مطرح ۀداستان چن الي

 Djaout, 1990) ردمارد  يی برای نسل جدوان نويسدن گان برمدی   خوان  و آن را اجگو می

p.17)ای دارد، در چارچوب اين اثدر   . کات  ياسین که سبک نورتاری ج ي  و جسورانه

ای مختلدف داسدتان   هد  بدرد و از زبدان رخیدیت    چن  ریه را به موازات هم پدیش مدی  

کند  و در خدال ل    طل  را عندوان مدی   گرا و استقال ل های ملی های گروه ات و آرمانمطاجب

عی از تضارب آرا را بده نمدايش   شان نويا دوستان فرانسوي «اربابان»با گوهای آنها و گفت

، و کاتد   اسدت گرفتده از زند گی رخیدی نويسدن ه      مايۀ اين اثر اجها  گذارد. درون می

کند  از   کده در خدال ل داسدتان بد ان ارداره مدی      جائیات ورايع تاريخی  ررحياسین در 

چند ين صدفحه از    . مدثالً کرده استو تزربیات وارعی خويش استفاده مشاه ات عینی 

اختیاص دارد. زيرا کاتد  ياسدین در آن زمدان     19452می  8اين کتاب به حكايت ریا  

 خواند ه  ها در رهر سطیف درس مدی  روزی فرانسوی ه و در م رسۀ ربانهساجه بود راناده

 زن انی، دنبا ل آن دستگیر   و بهکن آمیا مردمی ررکت می اهرات اعتراض. وی در تظاست

ت مشابهی های اصلی رمان نزمه نیا سرگذر . يكی از رخییترود میو حتی ركنزه 

 « ردوي  رما فردا تیربداران مدی  »انگیا که  بین ، و اين جملۀ هراس دارد و دائماً کابوس می

بده خداطر   رود. مادر کات  ياسین در اثدر نگراندی و دجهدره     ی تكرار میمرتباً در ذهن و

رود، و باز هم تیوير مادری کده ديوانده رد ه و حتدی      حبس فرزن ش دچار جنون می

                                                 
1. Nedjma 

در انقدالب ايدن   ای  کنیم که اين ریا  نقطۀ عطفی در تاريخ اجزااير بود و نقش تعیین کنن ه بار ديگر يادآوری می 2.

و  دادهستونی از روزنامۀ جومون  را به بارگ ارت اين وارعه اختیاص  2005کشور دارت. محم  حربی در می 

 پردازد. می زمینههای خود در اين  به بیان دي گاه «جنگ اجزااير از سطیف آغاز ر »عنوان  با ای در مقاجه
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اند ازد در   ن خود نیست و به صورت خود چنگ مدی رادر به بازرناختن همسر و فرزن ا

 گردد.  توبیوگرافیک آثار وی میر ه و يادآور وجه انويسن ه دي ه  1های برخی از داستان

جنگ اجزااير به چشدم  بارۀ هايی در ر ادبیات کودک و نوجوان نیا کتابدر دوران اخیر د

خورد، که پرداختن ب ان نیازمن  مزا ل ديگری است، چراکه مبحث انتقا ل مفاهیم تداريخی   می

تنها بده ذکدر    رو ازاين؛ استجه ات مو وعی مفیل و درخور توبه نسل جوان از طريق ادبی

، از پ ری اجزاايری و مادری فرانسوی کده  1941، در سا ل جیال صبّارکنیم.   ای بسن ه می نمونه

سداجگی بده فرانسده مهداجرت کدرد، امدا       18دو آموزگار بودن ، در أفلو متوج  ر . وی در  هر

در تداريخ و   ويت خدود را کرد، چراکه بخشی از ه همچنان اخبار اجزااير را با عالره دنبا ل می

پداريس اکتبدر   رمانی را بدا عندوان    1999در سا ل  جیال صبارجست.  سرنورت آن سرزمین می
. وی در اين کتاب  من روايت ماجراهای مربدوط بده   کردمنتشر  ، رود سن سرخ بود1961

هدای فرانسدوی    کن  کده بازتداب آن در رسدانه    گو میسه نوجوان، حادثۀ تاريخی مهمی را باز

های مقدیم   ، اجزاايری1961اکتبر  17در وارع ها با سانسور ر ي  خبری مواجه ر ه بود.  سا ل

از جبهددۀ هددای طرفد ار اسددتقال ل اجزاايدر تظداهراتی گسددترده در دفداع      فرانسده و فرانسدوی  

هدای   و منزر به درگیدری رو  به با سرکوب پلیس فرانسه روکه  کردن بخش ملی برگاار  آزادی

گونده آمداری از    کده هدیچ   . درحداجی رد  هرکنن گان و نیروهای پلیس آمیای بین تظا خشونت

ود ، مندابع غیررسدمی از وجد   نش رربانیان اين اعترا ات خونین از سوی منابع مربوطه اعال  

ن عیندی نقدل   ا . حتی برخی از رداه  ادند ها کشته خبر می چن ص  زخمی و به جا مان ن ده

ن ، و عندوان  ر  می ابپرت سنپلیس به داخل رود توسگ ها  کنن  که تع اد زيادی از جنازه می

نیا به همین اتفاق اراره دارد. اين رمان، که بدا توجده بده دارا بدودن ويهگدی       جیال صباررمان 

های مستن  هستن  عبور کن ، ايدن وارعدۀ مهدم و     داستانی توانسته از موانعی که س  راه نورته

بدارزات ملدت اجزاايدر را در ذهدن     کشد  و برگدی از تداريخ م    دهشتناک را بده تیدوير مدی   

 کن . خوانن گان عم تاً نوجوان خود ثبت می

                                                 
1. Le Cadavre encerclé (1959), La Rose de Blida (1965), Le polygone étoilé (1966). 
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 مقایسۀ دو روایت از جنگ

ست که خاطرات زن گی رخیی خدود  افرانسوی نیا از جمله نويسن گانی  1ژرژ بوئیس

رتبۀ ارتش فرانسده   ان . وی که از افسران عاجی کرده را در چارچوب رمان و داستان بازگو

هن  و چین و همچنین در جنگ اجزااير ررکت کرده، و در سدا ل هدای   است، در جنگ 

عندوان وابسدتۀ نظدامی در سدفارت فرانسده در ايدران و افاانسدتان         نیا به 1954تا  1951

2غاررمانی به نا   1961در سا ل  ژرژ بوئیسفعاجیت دارته است. 
رسدان  کده    را به چا   

نیدا   3غار فروريختهن ديگری با عنوان رما .گرفتن ررار او منتق  خوانن گانمورد توجه 

ايدن دو رمدان    رد .  منتشدر   1979اجزاايری، در سا ل  ، نويسن ۀ زنيمینه مشاکرهتوسگ 

پردازن  و  ه هر دو به مو وع جنگ اجزااير میتنها از نظر نا  با هم رباهت دارن ، بلك نه

. رخیدیت  کنند   دي گاه متفاوت حكايدت مدی   مبارزات را در دو جبهۀ مخاجف و از دو

است، که در نقش يكی از فرماند هان   4انريكوساجه به نا  53مردی  بوئیساصلی داستان 

 اکرهمشد رود. اما رهرمان داسدتان   مان جنگ استقال ل اجزااير ظاهر میارتش فرانسه در ز

ن ااز مزروح های جنگ به ام ادرسانی مشاو ل است و پرستاری است که در پشت جبهه

ردخص و   سدو   غدار كه نا  و نشان مشخیی دارته بار . راوی کن  ب ون آن مراربت می

رود. داستان در  رخص روايت می از زبان او ل غار فروريختهکه  ، درحاجیاستدانای کل 

. افتد   اتفداق مدی  ، 1962تا  1954های  ن سا لهر دو رمان در بازۀ زمانی يكسانی، يعنی بی

توان  يكدی   ردار است و حتی میای برخو ت ويههغار در هر دو اثر از اهمی انیعنیر مك

کن ،  های مختلفی را ايفا می نقش ين عنیرا .ی ریه در نظر گرفته روداز محورهای اصل

رود، و جايی ديگر يک بیمارستان صدحرايی و   يک پايگاه نظامی سرّی مطرح می جا  يک

 بن ان، سدقوط های ر ي ، بر  و يخ وفانتپناهگاه. توصیف سرمای زمهرير، گردبادها و 

                                                 
1. Georges Buis  

2. La Grotte (1961) 

3. La Grotte éclatée (1979) 

4. Enrico 
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های ر  از جملده تیداويری    ها در نیمه ها و ص ای زوزۀ راا ل بهمن، مس ود ر ن راه

مأموريدت   انريكدو ، بدوئیس خورند . در رمدان    ستن  که در هر دو رمان بده چشدم مدی   ه

رده رناسايی و انه ا  غاری را بر عه ه دارد که مرکا فرماند هی چند ين عملیدات گسدت    

 انريكدو رود. اما محدل خد مت    محسوب می ردیای راهب هعلیه ارتش فرانسه بوده و نقط

 پرردمار هدای   های بلن  و تپده  ، و وجود کوهاست 1اورسای کوهستانی موسو  به  منطقه

سختی کار او را دوچن ان کرده، و مانع کشف دریدق و سدريع محدل غدار رد ه اسدت.       

بدرگ  » ، معتق  است اگر بتوان  اين مرکا فرماند هی را بیابد  و آن را منهد   کند     انريكو

بسا جنگ به نفع آنها خاتمده پید ا کند ،     در دست ارتش فرانسه خواه  بود و چه «برن ه

جو برخوردار است؛  من اينكه بده  و جست ۀای روی برای ادام به همین خاطر از انگیاه

 «پداداش بارگدی  »که اگر اين مأموريت را با موفقیت به انزا  برسدان    او وع ه داده ر ه

سده چهدار  رمدان بده توصدیف تدالش        هارده فیل يعنی تقريباًدريافت خواه  کرد. چ

يكدی از   همچدون اين بخش غدار  برای يافتن اين غار اختیاص دارد. در  انريكوورفۀ  بی

ی  و گريا میان اين دو نفدر  و داستان حو ل محور تعقرود  میهای ریه ظاهر  رخییت

هم ست رورریان »گويی در برابر اين عامل طبیعت که  انريكو. عزا و ناتوانی دگرد می

گونه  هايی هذيان ها کابوس ببین  و روزها حر  رود او ر  ر ه، موج  می «جزاايریا

ای که سخت پريشدان رد ه، بده اعتقدادات خرافدی روی       بر زبان آورد. او حتی در دوره

ت و کده خطداب بده دوسد     گويد ، چندان   ای درمن سخن می ورد و از ر رت افسانهآ می

ان ازد که آنها را  دهم از مرد  می هبه دور انگشت نُ ای جنگ حلقه» گوي : همكار خود می

ذارد و آنها را ده گ را به روی رانۀ بعضی از مردان میکن . سپس، دست خود  نامرئی می

دهد  و   را رنج مدی  انريكونچه بیش از همه آ 2(Buis, 2002 p.543) «کن  بار روی تر می

همدۀ سداکنان روسدتايی     کن  اين است که تقربیداً  او اجقا می بهاس حقارت را نوعی احس

                                                 
1. Aurès 

2. «La guerre glisse un anneau au doigt des neuf dixièmes des gens et les rend invisibles. Et 

puis, elle pose la main sur l’épaule de quelques hommes et les rend dix fois plus grands.» 
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رناسدن  و از   خدوبی مدی   ، چراکده منطقده را بده   منطقه از محل اين مخفیگاه اطالع دارند  

و  انريكدو ا اند ، امد   هدای اطدرا  پرداختده    وگذار و بدازی در کوهسدتان   کودکی به گشت

و راه را گدم  رون   دچار خطا میهايی که در دست دارن  گاهی  نقشه با وجودسربازانش 

ه را در خداک اجزاايدر بده رخ او    کنن ، و اين مسئله يک بار ديگر بیگانه بودن فرانسد  می

کش . از سوی ديگر همبستگی عزیبی میان مرد  روستا و سربازان اجزاايدری وجدود    می

ه يد ات  حتدی در برابدر ت   ،کنند   پیدروی مدی   «ای ررارداد نانورته»نها که گويی از دارد؛ آ

محدل غدار در اختیدار    بارۀ ترين اطالعاتی در رون  کوچک سوی حا ر نمینیروهای فران

 آنها ررار دهن .  

نخسدت خدود را در فضدای درون غدار     از همان صفحات  مشاکرااما خوانن ۀ رمان  

كه در صورت آنبرن  و پس از  ازان زخمی و مزروح به آن پناه میبین ، غاری که سرب می

گذرانند . پرسدتار    ، دورۀ نقاهت خود را در آن مدی تن جاو  مورد عمل جراحی ررار گرف

راوی داستان با خواست و ارادۀ خود برای ام ادرسانی به رزمند گان عداز  ايدن منطقده     

گشدتۀ   جوی هويدت گدم  و  ، در جستنكه در ان يشۀ ماد و پاداش بارآر ه، و بیش از 

سدپس  . اين زن جدوان دوران کدودکی خدود را در پرورردگاه گذراند ه و      استخويش 

هايی مسلمان، مسدیحی   خانواده ؛های مختلفی ارامت دارته عنوان خ متكار ناد خانواده به

ا برخی مرا ماری يد »نهادن :  اخور اعتقادات خود نامی بر او میو يهودی که هرک ا  به فر

 (.Méchakra, 1979 p.33) 1«نامی ن  جودی، و برخی ديگر فاطمه می

مان ، چراکه  باری می نارناختهاستان برای خوانن ه هرچن  نا  حقیقی پرستار تا آخر د

گیرد؛ دروارع او با تالش  مرور ركل می ، هويت او به«ن ها اهمیتی ن ار نا »از نظر راوی 

کنند ، در خدال ل جد ا ل     پنزده ندر  مدی    و دسدت برای نزات جان رزمن گانی که با مرگ 

کند  و   ود تعريدف مدی  ی خنو برا یهای جنگ جريان دارد، رساجت ديگری که پشت جبهه

محدض   ای ن ارد، امدا بده   پرستار در ابت ای داستان خانواده .کن  ش را پی ا میه   زن گی

                                                 
1. «Chez les uns on m’appelait Marie ou Judith, chez les autres Fatma» 
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بین  که به محبت  ود را خواهر و مادر همۀ کسانی میپاگذارتن به بیمارستان صحرايی خ

  کند  خونی که از آنها پاک مدی  ارد،و گرچه با آنها پیون  خونی ن ادارن ،  نیازو کمک او 

کن  کده   ترتی  او احساساتی را تزربه می نرود. ب ي موج  پیون  خوردن آنها به هم می

مثا ل، صاجح کودکی است که در جريان يک  برایتا پیش از آن از درک آنها ناتوان بوده؛ 

ای مد اوای اوجیده بده غدار منتقدل      دهد  و بدر   دست می بمباران ربانه دو پای خود را از

خدويش   ۀعواطدف مادراند   جورشفلج راه   کودکهه با اين رود، پرستار در مواج می

تمدا  مدادری کده در دروندم بدود در      »گوي :  ست و  من يادآوری خاطرۀ آن ر  میا

ردت  سرنو مشداکرا (. در رمان Ibid, p.72) 1«مقابل او زانو زد تا خوابی نش را تمارا کن 

ه مدوازات جندگ   گی رخیی او بخورد، و جريان زن  پرستار به تاريخ کشورش گره می

رود که در برخی موارع جحدن او ردعارگونه و تیدنّعی بده      رود؛ اين موج  می پیش می

کن  احساسداتی اسدت کده از عمدق      ركی نیست که آنچه راوی ترسیم می اما نظر برس .

در »گوي :  وران گذرته دارن ، چنانكه خود میگیرن  و ريشه در د وجودش سرچشمه می

يک که در يک روز سرد و تار ساده و پاک را يافتم، عشقیناديكی مرز اورس من عشق 

خانه در ذهنم متیور ر ه بود . ]...[ آنزا من به عقد    برای تسلی يافتن روی تخت يتیم

 (.Ibid, p.29) 2«ملّتم درآم  

منظور انزا  عملیات مورد نظر امكاندات زيدادی اعدم از نیدروی انسدانی و       به انريكو

بده   بدوئیس های زيدادی از رمدان    دارد، به همین خاطر بخش تزهیاات نظامی در اختیار

و تاندک   ،هدای مختلدف هلیكدوپتر    ات جنگی همچون اندواع و ارسدا  مد  ل   توصیف ادو

در کندار   انريكدو يابد .   پیشرفته اختیاص میهای  مورک و تو یح نحوۀ عملكرد سالح

3واجِرمعاون خود کاپیتان 
های  دورهآموختگان  و سربازانی که همگی از میان بهترين دانش 

                                                 
1. «Toute la mère que je contenais s’agenouilla à ses pieds pour le regarder dormir» 

2. «A la limite de l’Aurès, je connus l’amour simple et honnête que je m’étais inventé un jour 

de froid sombre dans mon lit d’orphelinat pour me consoler. […] Là, j’avais épousé mon 

peuple» 
3. Capitaine Valère 
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کده   درحاجی ؛دهن  ای را تشكیل می کامالً حرفه گروهان ، يک  آموزش نظامی انتخاب ر ه

گیدرد کده يكدی ردبالً در مسدكیانه       تنها از کمک دو دستیار بهره می امشاکرپرستار رمان 

تدرين   مشاو ل بوده است. آنها از ابت ايیاجبیضاء به رفتگری  آهنگر بوده و ديگری در عین

خوان  که ناچار  می «ریّابی»جايی که راوی خود را تزهیاات پاركی محرو  هستن ، تا 

داروی بیهوری با ارّه رطع کند . در صدحنۀ    تاريقن را ب ون ااست دست و پای مزروح

خورده و سداج  ۀهدای يدک رزمند     پرستار با مشاه ۀ عفونت ر ي  زخمديگری از رمان، 

آورد سده روز ربدل مزبدور رد ه از      که به ياد مدی فرست  چرا می «جعنت»رنزور، به خود 

در طو ل داسدتان همدواره خدود را     انريكوسوزن غیراستريل برای بخیه زدن استفاده کن . 

را پی ا کن  و برای  «غار جعنتی»بین  و آرزو دارد هرچه زودتر آن  می «مأموريتدر حا ل »

يح و اسدتراحت بپدردازد.   اش در فرانسه برگردد تا به تفر مرخیی ناد خانواده ۀدوريک 

دانن  که در دورۀ مورت و کوتاهی از  می بوئیسهای رمان  گر تما  رخییتعبارت دي به

م ت زمدان معیندی    گذرتزن گی خود باي  اين ررايگ کاری را تحمل کنن ، و پس از 

آنچه برايشان اهمیت دارد پايدان   دجیلهمین   هن ، بهبنفس  ی خود را به نیروهای تازهجا

در  مشداکرا رمدان   هدای  رخیدیت که پرسدتار و   ات است، نه خاتمۀ جنگ؛ درحاجیعملی

ای کده از روا ل عدادی خدارج رد ه اسدت.        ل زن گی ررار دارن ، اجبته زن گیاجريان سی

 مشداکرا  1«نامزاهد  »به جنگ دارن  نگاهی بیرونی است، اما  بوئیسنگاهی که سربازان 

ماتدنم بدرای    جندگ را فرصدتی   انريكدو ن . نگاهی کامالً درونی نسبت به اين پ ي ه دار

توفیدق ردرکت در آن را امتیداز    داند  و حتدی    اش در ارتش مدی  پیشرفت و ترفیع درجه

ه رو بده  کد  رد، چندان گید  به گروهی خاص و برگايد ه تعلدق مدی    دان  که تنها ای می ويهه

جدوکس   ی، چراکده جندگ ورزرد   هسدتیم  ارباجی ما مردان خوش» گوي : سربازان خود می

هنگا  سدربازان دور هدم جمدع     ر  بنابراين (.Buis, 2002 p.586) 2«رود ب میمحسو

                                                 
 .ترفته اسبخش ملی اجزااير به کار  عیناً توسگ نويسن ه برای اراره به رزمن گان جبهه آزادی «مزاه » کلمۀ .

2. «Nous sommes des veinards ; la guerre est un sport de luxe !» 
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را مايدۀ   رمارن  و آن می ان  هايی را که در طو ل روز رلیک کرده رون  و تع اد گلوجه می

امدا   اند .  کنن ه ردرکت کدرده   ای سرگر  مسابقهدانن ، گويی در  افتخار و مباهات خود می

بايسدت بدرای    ناچدار مدی   بده ردود کده    فتی رمرده مدی هاينۀ هنگ مشاکراجنگ در رمان 

حتدی در پايدان يدک روز سدخت کده       ؛دستیابی به آزادی و فردايی بهتر پرداخدت ردود  

خدی کمدک   رو ر ه و مزا ل آن را پی ا نكرده که به بر روبه ها زخمیرستار با انبوهی از پ

 «ارزد؟ رد ر مدی   اين آيا وارعاً» پرس : کن  و از خود می ها می کن ، رروع به رمردن جنازه

(Méchakra, 1979 p.22روابگ حاکم میان رخییت .)    مكدانیكی و   ئیسبدو هدای رمدان

ردود    ود مكاجماتی که در رمان دي ه مدی در مع های نظامی است، مثالً بن ی از رده ناری

بدا   ، و زمدانی کده   کند  گروهبان خطاب مدی به که تفاوت میان جحن گفتار فرمان ه زمانی 

کن  کامالً مشهود است. در آنزا هرکس صرفاً به فكدر   افوق خود صحبت میکاپیتان يا م

ردود   دسدت گرفتده حا در نمدی     جی به آرپی سربازی که مثالًو  استخود  ۀوظیفانزا  

خدونريای و  وجدود    بدا   هد خوا به عق  برگردان ، بلكه از او می دوست زخمی خود را

ن است بده سدراغش بیايد .    اوحتا کسی که مسئو ل رسی گی به مزردرد ر ي  صبر کن  

جلدوه  تدر   فارغ از رده و رتبه است و انسانی غار فروريختههای  اما روابگ میان رخییت

دان  رزمن ۀ زخمی جحظاتی پیش جدان داده و   ، حتی در جايی که پرستار میمثالً کن . می

ورتش صد » از کنار او عبور کن : اعتنا توان  بی دست او ساخته نیست، نمیديگر کاری از 

جای او بر زبدان جداری    هايش را بستم، رهادتین را به را به سمت ربله برگردان  ، چشم

کدرد    كر مدی ف ها که به بقیۀ جنازه  ، و درحاجیکرد ، هفت آيۀ او ل ررآن را برايش خوان 

 (.Ibid, p.38) 1«به سمت غار برگشتم

هدا زبدان    نسبتاً ساده و روان اسدت، فقدگ در برخدی رسدمت     بوئیسسبک نورتاری 

تواند  بدرای    می ،رود کار می های نظامی به راحی عملیاتکه برای توصیف و ط ،تخییی

                                                 
1. «Je lui tournai le visage vers la qibla, lui fermai les yeux, dis pour lui la profession de foi, 

récitai les sept premiers versets du Coran et regagnai la grotte en songeant aux autres 

cadavres» 
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خطی است، و اجبته اين خگ سدیر داسدتانی از    ،عا  نامأنوس بار . روايت ورايع ۀخوانن 

کند  و   خوبی خوانن ه را بدا خدود همدراه مدی     کشش و تعلیق کافی برخوردار است و به

 مشداکرا کن . اما نوردتار زناندۀ    ان برای کشف محل غار حفظ میان رمعطش او را تا پاي

 هدای  عقد   بده  بازگشدت آکن ه از تشبیهات و استعارات بعضاً پیچی ه است. عالوه بر اين 

های حدا ل   مانرون  و ز های تودرتو بازگو می صورت ریه راوی و خاطراتی که بهمتع د 

-Chaulet) انی خوانن ه ردون  ممكن است موج  سرگرد ،آمیان  و گذرته را در هم می

Achour, 2012 p.200).    بدرای نشدان دادن    روشاز ايدن  عمد    بده اجبته رداي  نويسدن ه

فرسای جنگ و مبارزه اسدتفاده کدرده    پرستار در مواجهه با ررايگ طارت آرفتگی روحی

رود مربوط به نگاه به نقش زندان در   اين دو اثر مشاه ه می بینيگری که د تفاوتبار . 

بانی هدای تیدابین خدود بده ديد       که بدا اسدتفاده از دوربدین    بوئیسن . سربازااست جنگ

زنان دارند  و   ويهه بهو  اکنانسپردازن ، نگاهی تحقیرآمیا نسبت به  را  میروستاهای اط

کنند . از   حیواندات تشدبیه مدی    هدای  خوانن  و به گلده  می 1«فرهنگ سواد و بی بی»آنها را 

، و حتمداً  2«ان  رسر در رفته»بی هستن  که از جنگ طل رصتدي گاه آنها زنان موجودات ف

وپا هستن ، و در فضايی گدر  بدا هدم     های کوچک خود مشاو ل پخت حاال در آرپاخانه

 هايشدان بیدرون   د از دودکدش خانده  زنن ، چراکه هدر روز دو  می 3«زنكی های خاجه  حر»

ن خدود را  روهران و فرزن ا، برادران، زنانی که پ ران مشاکرازن . اما از دي گاه راوی  می

گر خداطر باردن ، بلكده آنهدا هدم در سدن       توانن  آسوده ان  نمی به جنگ با درمن فرستاده

پردازند  چراکده دوا  آوردن در آن ردرايگ فرسداين ه،      ها به نبرد می ديگری پشت جبهه

هاسدت   پن اری با يكی از اين زنان که مد ت دااجنگی ن نیست. پرستار در هم تر از آسان

]او[ که کمرش در اثر هشتمین بدارداری  »گوي :  گونه می اين است خبر یاز همسر خود ب

ای را که امروز صبح پستچی آورده در جای امنی در باالتنۀ جباسش پنهدان   خم ر ه، نامه

                                                 
1. «Incultes et analphabètes» 

2. «Elles l’ont bel échappée» 

3. «Anecdotes anodines» 
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دان ، اما ]پسرش[ نامه را بدرايش خواهد  خواند ،     رده )چراکه خواهر من خوان ن نمیک

به خانه برگردد(، و انگشتانش را در خمیری کده بدا اردک     اجبته اگر ر  صحیح و ساجم

برد، در همان حا ل به زنانی که ]در اتاق ديگر با ص ای بلن [  می چشمانش درآمیخته فرو

زنند    و میری از او داع اجزاايدر حدر  مدی     های اجزاايری، فرانسوی، تونسی جهزه اب

گوين ، از همه چیدا   و اررا  می زنن ، از آمار سپارد؛ آنها خشم خود را فرياد می گوش می

.  2(Méchakra, 1979 p.35) 1«ان يشد   ب ان مدی  کنن ، همه چیا مگر آنچه او صحبت می

کشد  و   ی را از تن سرباز جوانی بیرون مدی ا که پرستار مشاکرا گلوجه ترتی ، زمانی ب ين

المتی کن  هر ر  برای س ده ، به مادری فكر می های او گورش را آزار می  ای نعرهص

را هدای مدرد میانسداجی     کده زخدم   کند ؛ هنگدامی   ها دعا می سربلن ی پسرش در جبهه و

چین ، در ان يشدۀ زن   اش برمی ت عرق سرد را از پیشانیهای درر کن  و دانه پانسمان می

مهربان و زيبارويی است که رطعاً جايی در همان ناديكی بده انتظدار آن مدرد نشسدته، و     

ا ل خدود و زيرجد  بدا    در خید  ،کند   ن ۀ کودکانش را نظاره مدی بازی و خظاهر  هرچن  به

ردود. سدربازان    ر ت احساس مدی  اش در خانه به خاجیزن  که جاجی  روهری حر  می

ارتش فرانسه روزی که سوار بر جیپ خود برای سرکشی به يكدی از منداطق مسدكونی    

را درحداجی کده از    امدا آنهد  » کنن : گونه توصیف می ان ، زنان را اين هاطرا  کوهستان رفت

اثر وزش باد به سدمت  های کهنه در  ر ن  دي يم، گويی تلّی از دستما ل روستا خارج می

هدای   ر کثیدف بدود کده حتدی رندگ     رد   های من رس آنها آن کرد. جباس جاده حرکت می

                                                 
1. «[…], pliée en deux par le poids d’une huitième grossesse, ayant mis à l’abri dans son 

corsage une lettre apportée par le facteur, le matin (ma sœur ne sait pas lire ; il la lira, lui, 

s’il rentre ce soir sain et sauf), les doigts roulant un couscous arrosé de larmes et l’oreille 

attentive à des voix algéroises, françaises, tunisoises, cairotes, des voix étrangères qui 

parlaient de l’Algérie, qui criaient leur colère, citaient des chiffres, disaient tout, 

absolument tout sauf ce qu’elle voyait, elle, ce qu’elle pensait, elle» 

همانطور که ربالً گفته ر  راوی خواهر يا برادری ن ارد، اما در آن ررايگ خاص همۀ هموطنانش را خواهران و . 2

 «مزاهد  »خواهر و برادر يا حتی اصطالحاتی همچون  کلماتفاده از برادران خود می خوان . از سوی ديگر است

در گفتمان ملت اجزااير در آن دوره رايج بوده و راوی از آنها برای بازسازی يک فضای وارعدی و ملمدوس کده    

 .برد يادآور خاطرات مشترک يک ملت است، بهره می
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(. در ادامده، طدی   Buis, 2002 p.518) 1«ران در يك ستی تیره و تاری فرورفته بود زنن ه

و کريده   2«انگیدا  نفدرت »سدربازان بدا هدم دارند  زندان روسدتايی را        گوهايی کده و گفت

ان   برايشان نقل کرده مواردی را که از تزاوز به زنان اجزاايری دجیلخوانن ، به همین  می

اند  بده    اتی را که از سربازان ديگر رنی هکنن  خاطر ای سعی می گونه دانن  يا به دروغ می

 کنن .  بهانۀ ناچاری و فشار عیبی توجیه 

ه حسداب  از غاری که در د ل کوهستان ررار گرفته و مكدان امندی بد    مشاکرادر رمان 

رود و راوی پرسدتار در آن بده تسدكین     وان بیمارستان صحرايی استفاده میعن آي ، به می

ن در ايدن غدار تز يد  ردوا     امزروحد ؛ اسدت مشداو ل   «نامزاه »جسمی و روحی  آال 

ردون . بدا توجده بده بدار عداطفی و        ها مدی  هی جبههدوباره رای ودکنن ، و پس از بهب می

ست، ايدن غدار   اجاری  مشاکراۀ احساسی کلمات راوی و جحن غنايی که در نورتار زنان

پدردازد،   مدی  «سدربازان مدیهن  »ت که به پرورش توان استعاره از دامان مادری دانس را می

آن پناه  ای که به خوردهمحل توج  دوباره و روزنۀ امی  سربازان زخم  ۀمثاب ه غار بهكچنان

پیماهدای جنگند ۀ   بمبارانی توسدگ هوا  در اثرکه غار  رود. زمانی ان  نشان داده می آورده

رون ، اما  که در آن هستن  زير آوار تلف می رود، تقريباً تما  کسانی فرانسوی منفزر می

دنبا ل آن  ه، که بر هدر اثر اين حادثه به او وارد  مان  هرچن  روک عمیقی راوی زن ه می

خدود  ۀ عاياان . پرستار همچون مادری که همدرو یدر بیمارستان روانی تونس بستری م

ماند  تدا    ا ل محكو  به ادامدۀ زند گی رد ه، مدی    را در جنگ از دست داده اما در عین ح

 انريكدو ازان . سدرب  کند های بع  منتقل  خاطرۀ آن روزهای تلخ را ثبت و  بگ و به نسل

با دينامیت آن را  ورون  محل غاری را که پايگاه عملیاتی بوده پی ا  نیا باالخره موفق می

کده گداز    ، صحنۀ ورود سربازان فرانسوی بده غدار، درحداجی   بوئیسکنن . در رمان   منفزر

                                                 
1. «On les vit sortir du village et prendre la piste, tas de chiffons en marche, gonflés par le 

vent. Leurs loques étaient si sales, que les couleurs volontiers criardes à l’origine se 

fondaient dans une uniformité sombre.» 

2. Repoussantes 
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الً در گوره و کنار غار گردن  که احتما دنبا ل نیروهايی می ان  و به رفتهدست گ هآور ب ارک

کنن ۀ يک  ر ه که بیش از يک مأموريت نظامی ت اعیای توصیف  گونه ان ، به مخفی ر ه

و  راهبدردی هدای   تمدا  عملیدات   با وجدود در پايان داستان  انريكوتزاوز گروهی است. 

کدرد، در يدک    یو ناد گروهدان خدود بد ان افتخدار مد      غرورآفرينی که رهبری کرده بود

بعد  از اعدال    رود. پرستار،  گلوجۀ يک سرباز اجزاايری کشته می رب  درگیری ساده به

سدراغ   بار ديگدر بده   گردد، و در ناديكی مرزْ خود بازمی رسمی استقال ل اجزااير به وطن

بدا توجده بده     رود. راوی ان صحرايی در آنزا ررار دارته مدی بیمارست تر پیشای که  منطقه

محل مورد نظدر   ،ر ه روی غار بوده و حاال به چوبی خشک تب يل درختی که ربالً روبه

رو  ر کده برجدای ماند ه روبده    کن ، و اجبته تنها با تلّی از خداک و خاکسدت   می را رناسايی

کن ، چراکه رید  دارد   های زمین پر می دارد و آن را از خاک ر تشتی برمیرود. پرستا می

 ،توان درختی را که سوخته مارگريت سفی  بكارد. در اينزا میهای  در اين خاک بذر گل

مقاومدت   نمداد کن ،  راهنمايی میآي  و او را   د راوی میان ايستاده و حتی به ماما همچن

اند  دسدت از    های زيادی را متحمدل رد ه    اری مردمی دانست که هرچن  خسارتو پاي

غدار  طدور کده درخدت نگهبدان      ايستادگی برن ارتن  و از منافع خود دفاع کردن . همدان 
گان و مزاهد ان  داند  کده از رزمند     ه، پرستار خود را حدافظ میراثدی مدی   ر  فروريخته

ده  و حتی راهنمدا و راهگشدای    ر ه برجای مان ه، و حاال او باي  راه آنها را ادامه کشته

ای  های سفی  نیا نشانۀ امی  به فردايی بهتر هستن ، و آيند ه  های بع  بار . مارگريت نسل

 دهن .   کن ه از صلح و آرامش را بشارت میآ

بیشدتر معطدو  بده     مشداکرا  ، توجده  نويسد  از عملیات جنگ مدی  بوئیسکه  درحاجی

جندگ  بدا نوردتار وارعدی     غدار ترتی ، خوانند ۀ رمدان     ين. باستجنگ  آثارحواری و 

حكايدت   کشد   به تیوير می غار فروريختهرود، اما آنچه  معنای دریق کلمه مواجه می به

 .  است پاي اری و مقاومت
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 تخاطرا از خاطرات جنگ تا جنگ
، زنی انقالبی کده در مبدارزات جندگ اسدتقال ل     1یالحرياجوئیات ايق، 2000ژوئن  20 در

سا ل سكوت خود را بشدكن  و در   33بع  از  گرفتااير ررکتی فعا ل دارته، تیمیم اجز

وحشدتناکی را از سدا ل    ، خداطرات 2فلورانس بدوژه ، جومون میاحبه با خبرنگار روزنامۀ 

ند هان فرانسدوی   و از ردكنزه و آزار و اذيتدی کده از سدربازان و فرما     کدرد نقل  1957

ژندرا ل  و  3ژندرا ل مسدو  هدای   طور خاص از جنايدت  ، و بهبردارتپرده بود متحمل ر ه 
در هدا را   ، و موجی از واکدنش کردرا فاش  . وی با اين کار رازی مگوگفتسخن  4بیهار

خداطرات   های زيادی بر جداو  بدازنگری   . به دنبا ل آن رسانهبرانگیخت فرانسه و اجزااير

يدک  ند .  کردجلوگیری از تحريف تداريخ تأکید    ن ر ن حقیقت و منظور رور جنگ به

، سرگذردت تلدخ خدود را در راجد  رمدانی      5آن نیدوا بدا همكداری    ايقیالحرياسا ل بع  

، 6هدانری پويدو  بالفاصله پدس از آن،    .دکرمنتشر  «زن اجزاايری» ا عنوانک باتوبیوگرافی

ناديدک   د ازر ه بود و خدو به ارتش فرانسه فراخوان ه  1962تا  1961که در سا ل های 

راه  و بعضاً عامل ركنزۀ ص ها مبارز اجزاايدری بدود، خداطرات خدود را بدا عندوان       

بدرد.   عنوان جنايتكار جنگی ندا    هب 8ارمیترسان  و از ژنرا ل  به چا   7«ويالی ساينی»

و نسدبت بده گذردتۀ    رتی تأسف و تدأثر خدود را اعدال     ياددا در مسوکه ژنرا ل  درحاجی

هدا و   د، و گفتده رکد  ردكايت   جومون امۀ از روزن بیهارد، ژنرا ل رک  هار پشیمانیاظ شسیاه

 «فرردتۀ نزدات  »خاطراتش،  در ايقیالحرياخوان .  را مشتی دروغ  ايقیالحرياهای  نورته

 کن . در وارع بع  از سه ماه اسارت، زمانی معرفی می 9ريشونا   خود را پاركی نظامی به

                                                 
1. Louisette Ighilahriz 

2. Florence Beaugé 

3. Général Massu 

4. Général Bigeard 

5. Anne Nivat 

6. Henri Pouillot 

7. La villa Sésini (2001) 

8. Général Schmidt 

9. Commandant Richaud 
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تقدا ل او را  سوزد و دستور ان ن ، دجش به حا ل دختر جوان میک ه میوی را معاين ريشوکه 

گو با ربكۀ سه تلوزيون فرانسده اعدال    و در گفت بیهارکن . ژنرا ل  به بیمارستان صادر می

 ايقیالحريدا ريشو تنها زايی ۀ تخیالت »د که چنین فردی اصالً وجود خارجی ن ارد و رک 

يكی از دوستان خوب من بود، او مردی ريشو » گوي : می مسوکه ژنرا ل  ، درحاجی1«است

اما در نهايت دادگاه پس از تحقیق  2«بارگ و بااخالق بود که دو سا ل پیش از دنیا رفت.

تحدت محاکمده ردرار     بیدهار ژندرا ل   د ورک را تأيی   ايقیالحرياادعاهای و بررسی صحت 

پدل  رتبدۀ ارتدش فرانسده، ژندرا ل      ، يكدی ديگدر از افسدران عداجی    2001 ل . در سدا فتگر
های ويهه.  سرويسعنوان  با، خاطرات خود را ايقیالحريا، در واکنش به کتاب 3اوسارس

های مختلف ركنزه  تنها به استفاده از ریوه آن نه درد و رکعر ه  19554-1957اجزااير 

چراکده ايدن کدار را در     ؛خدورد  وجه افسوس نمدی  هیچ که به کردد، بلكه اعترا  رک اررار 

ا امری  دروری در ردرايگ   انزا  داده، و حتی آن ر 5«ت فرانسهخ مت به دوج»راستای 

خداطرات   ن و نظامیان اسبق دست به انتشارارمرد. از آن پس ع ۀ زيادی از مبارز نبرد بر

خود زدن  و هرک ا  از دي گاه خود به نق  و بررسی مسائل مربوط بده جندگ اسدتقال ل    

، جندگ ديگدری در   اسدتقال ل  ندگ يان رسمی جترتی  نیم ررن پس از پا پرداختن ، ب ين

هدای چرکیندی    ات اگرچه به سدربازکردن دمدل  . انتشار اين خاطر رای ديگر آغاز  حوزه

د يک ها پیكر اجزااير را مزروح کرده بودن ، برای تسكین و درمان در ر  که سا لمنزر 

هدا و   رسی ، چنانكه به اعتقاد برخی بازگوکردن اين عق ه نظر می ملت الز  و  روری به

 عقاي  سرانزا  گره از کال  پیچی ۀ روابگ فرانسه و اجزااير باز خواه  کرد.

هدانری  اند .   انی سعی در ركستن اين تابو داردته اجبته در گذرته نیا مع ود نويسن گ

                                                 
1. «Le commandant Richaud, prétend-il, n'a existé que dans l'imagination de l'ancienne 

combattante algérienne.» 

2. «Richaud était l'un de mes bons amis, un homme de grande qualité, un humaniste mais il 

est mort il y a deux ans» 

3. Général Paul Aussaresses 

4. Services spéciaux. Algérie 1955-1957 

5. «Au Service de l’État Français» 
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ای که از اعضای حاب کمونیسدت اجزاايدر بدود، درسدا ل      نگار و نويسن ه ، روزنامه1آجگ

ردود. او در زند ان ردروع بده نوردتن       گیر مینیروهای امنیتی فرانسه دستتوسگ  1957

بدا  هدايی کده    صورت مخفیانه در مالرات را بهش هاي کن  و ياددارت اب خاطراتش میکت

در  2پرسدش با عندوان   آجگ، کتاب 1958کن . در سا ل  به وی منتقل می رتهداوکیل خود 

اکده  ردود، چر  ه از سوی دوجدت ممندوع اعدال  مدی    رس ، اما بالفاصل پاريس به چا  می

نويسن ه اساس مشروعیت جنگ و حق متوسل ر ن به ردكنزه بده بهاندۀ دسدتیابی بده      

همین کتداب را در   3نیلا آن رسوناطالعات را زير سؤا ل برده است. نارر ديگری به نا  

4 رسان . نسخه از آن را به فروش می 150000کن ، و در عرض چن  ماه  جوزان منتشر می
 

بده   نظامیانی که به ركنزه نه گفتند  ر کتابی با عنوان نیا د( 2005) رار ل ژوفره-ژان

پدردازد. بدر    ان ركنزه از سوی فرمان هانشان مدی تحلیل رفتارهای نظامیان در مقابل فرم

کده توسدگ سده نظدامی     زده  کتاب، عكس يدک مدرد اجزاايدری وحشدت     روی جل  اين

هدای   نههمچنین نويسن ه در اين کتاب صدح . چا  ر ه است رود فرانسوی بازرسی می

کشد  و بده    به تیوير مدی را نظامیان فرانسوی توسگ رهرون ان اجزاايری  ۀفزیع ركنز

فرماند هان  صادر رد ه توسدگ   دستور  ازسرپیچی برخی از نظامیان فرانسوی ذکر داليل 

ان بع ها به جدر  خیاندت   هرچن  اين نظامی؛ پردازد میيری رهرون ان اجزاا ۀركنزبرای 

 ن .   ر محاکمه 

 بده دجیدل اينكده    1953نیا يكی از نظامیان اسبق فرانسه است که در سا ل  5ژو ل روی

و  کدرد حا ر نبود در جريان جنگ هن  و چین از ركنزه استفاده کن ، از ارتش استعفا 

جندگ اجزاايدر   از آن پس به نويسن گی روی آورد. وی در چن ين اثر خدود بده مسدئلۀ    

                                                 
1. Henri Alleg 

2. La Question 

3. Nils Anderson 

4. Jean-Yves Mollier, «Les Tentations de la censure entre l'État et le marché» in Jean-Yves 

Mollier, Où va le livre ? édition 2007-2008, La Dispute, coll. «États des lieux», 2007, p. 

117. 
5. Jules Roy 
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در ايدن   ژو ل رویارد .  ب 1هدا  ه و فررتهصاعقترين آنها رمان بلن   پرداخته که راي  مهم

کشد  کده از    وی را بده تیدوير مدی   فرانسد  انی زن گی چن  نسل از خاند  ،دار رمان دنباجه

های رمان نماين ۀ گروهی  ان . هرک ا  از رخییت ها ربل به اجزااير مهاجرت کرده م ت

مدتكش  حدر  و زح  باغبان خانه که مردی کدم  2مفتاح. استاز مرد  جامعه در آن دوره 

ه بده خد مت مالکدان فرانسدوی     است، تیويرگر کشاورزان بدومی اجزاايدری اسدت کد    

، رانن ۀ خانواده، 3عامورکنن .  ان ، کار می ماارعی که آنها در اختیار گرفته ان  و در درآم ه

ر کدارگرانی اسدت کده    کن ، نمايدانگ  خود ب گويی می «اررافی»پشت سر ارباب  که دائماً

ايی کده اردرا  فرانسدوی    هد  هدا و کارخانده   مرارمعداش در کارگداه  ان  برای ا مزبور ر ه

تدازگی از رردتۀ ادبیدات     است کده بده  ی ، جوان باهور4حسنان  کار کنن .  تأسیس کرده

ان فرانسوی ر ه، با وی . او که عارق يكی از دختران اين خان است اجتحییل ر ه فارغ

ردود.   ۀ سدنتی خدود طدرد مدی    از سدوی خدانواد   کن ، اما به دنبا ل ايدن پیوند    ازدواج می

کده راوی در   هدايی  گوهای حسن با مادر و پ رش در طدو ل داسدتان، و توصدیف   و گفت

هدای بدومی و    بین اجزاايدری کن ، ركا   ۀ و ع زن گی دو خانواده ارائه میحین مقايس

است کده در طدو ل   هايی  ده . حسن از جمله رخییت نشان می های مهاجر را فرانسوی

 پدس پیوند د، و   بخش ملی می ترتی  او به جبهۀ آزادی ن ، ب ينرو رمان دچار تحو ل می

در  5هكتدور کوئنیندگ  کند .   د برای رهايی از ركنزه خودکشدی مدی  رو كه اسیر میآناز 

، چراکده  اسدت يسن ه داستان نقش يک سرهنگ فرانسوی را دارد، و يادآور رخییت نو

کن  و معتق  است حتدی   صحبت می 6«اخالق نظامی»بارها در طو ل رمان از جاو  رعايت 

 همچندین داسدتانی   ژو ل رویعد و ل کدرد.    7«اصو ل انسانی»نباي  از  هدر هنگا  مخاصم

                                                 
1. Le Tonnerre et les Anges 

2. Meftah 

3. Ameur 

4. Hassan 

5. Hector Koënig 

6. Ethique Militaire 

7. Principes Humains 
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های تند ی   که با واکنش کردمنتشر  1960را در سا ل  1جنگ اجزاايرعنوان  بامستن گونه 

ژو ل ابقۀ نظدامی  ن با اراره به سابرخی از منتق  (.Augais, 2011 p.165) رود اجه میمو
ان  که وی با نورتن چنین رمانی گذرتۀ درخشان خود را زيدر سدؤا ل    ر اين عقی هب روی

فراتدر  برخی ديگدر پدا را    2.است ارزش کرده بی را برده و خ مات خود به ارتش فرانسه

ۀ کمتدری وی را  عد   ،در مقابدل  3.کنند   مدی فروری و خیانت  نهاده و او را متهم به وطن

4خوانن . طل  می طرف ار صلح و آرتی
 

ان  با اجها  گرفتن از وردايع تداريخی    نويسان فراوانی کوری ه هرچن  نويسن گان و رمان

 بپردازن ، عوامل بسدیاری  زبان سهفرانجنگ اجزااير به خلق آثار راخیی در عرصۀ ادبیات 

تدوان بده ردوانین عفدو      . از جمله ايدن عوامدل مدی   است  اين زمینه ر ه مانع رورنگری در

هدای   علیده خشدونت  که در آن هرگونه پیگدرد رضدايی   د کراراره  1966و  1964های  سا ل

اردری  ای که هیچ ن گونه به ،را ممنوع اعال  کرده 1962تا  1964های  صورت گرفته در سا ل

نگار رواه  و اسنادی که بیانگر حقدايقی   نويس يا تاريخ که در آن رمانرا حق چا  آثاری 

زيرا همدۀ   ،ران جنگ بار  ن اردهای صورت گرفته در دو درخیوص ركنزه و خشونت

جنگ اجزااير بسیار دردوار بده نظدر    سخن گفتن از  رو  ازاينان .  اين اعما ل رامل عفو ر ه

ای به نظامیان و اعما ل آنان دارته بار ، به جدر  نقدض    رس  زيرا چنانچه نويسن ه اراره یم

ن همدواره بده   انويسدن گ  بده همدین دجیدل   گیدرد.   یین عفو، مورد پیگرد رضايی ررار مد روان

 ان  تا در دا  رضاوت و ع اجت گرفتار نشون .   خودسانسوری پرداخته

 گیرینتیجه
يدونگر،   آتدش و خدون  توجستوی تا  جنگ و صلحفردوسی، از  مۀراهناهومر تا  ايلیاداز 

هدای ندااع يدا     ؛ و صدحنه است روايت جنگ و پاي اری همواره در ادبیات حضور دارته

                                                 
1. La Guerre d'Algérie 
2. François Ponthier, Revue des deux mondes, Deuxième quinzaine, novembre 1960. 

3. Michel Déon, Carrefour, n° 845, 23 novembre 1960. 

4. Jacques Heurgon, La Nation Française, n° 267 et 270, novembre et décembre 1960. 
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های دراماتیک به تیوير  های تراژيک و نمايشنامه ماسی، رماني اری در راج  ارعار حپا

مدرتبگ بدا    پ ي آورن گان آثار ادبیدر اجزااير نیا ه نشان داده ر ، كچنانان .  هکشی ه ر 

کدردن   کوردن  بدا زند ه    تداريخی، مدی   ۀفاجعد ، به عنوان راويان يک وارعه يا حتی جنگ

بازدارند ، و همچندین    فراموردی  و غفلدت را از  آنخاطرات تلخ جنگ در ذهن جامعه، 

ورزی در باب علدل، عوامدل و پیامد های جندگ فدراهم       مزاجی برای بازنگری و ان يشه

نشدانگر حافظدۀ   و ابااری فرهنگدی  را  در اجزااير جنگ ادبیاتتوان  می در وارع،آورن . 

ی ارزردمن   ا هگنزیند  ۀآثدار ادبدی بده مثابد     گونه اين ، چراکهدانست اجزااير جمعی ملت

، همچندین کنند .   ن ورايع تاريخی را در خود حفدظ مدی  تن  که آداب، سنن، و همچنیهس

نی افرهنگی، همواره مورد توجه منتق -اجتماعی ناگاير ۀپ ي عنوان يک  ادبیات جنگ به

گونده آثدار ادبدی بده اردكا ل       بوده که صحت ورايع تاريخی و خاطرات راويان را در اين

هايی از ادبیدات جندگ اجزاايدر در ايدن      بررسی نمونه ان . ا ل ررار دادهؤگوناگون مورد س

، کده حاصدل   هرچن  رناخت مدرز میدان حقیقدت و تخیدل در رمدان     مقاجه نشان داد که 

، توسدعه و گسدترش   رسد   ا ل به نظر مدی دروار و گاه محامری  درآمیختن اين دو است،

زيدرا   ؛نهاستاربرد استنادی و استشهادی آگونه آثار در دوران جنگ، بیانگر اهمیت ک اين

منظور وارعی جلوه دادن اثر خود به مشاه ات رخیدی   کور  به رمان جنگ می ۀنويسن 

و از ورای  ند  کجندگ اسدتناد    های پس از و يا رهادت راه ان در زمان جنگ و يا سا ل

هايی بپردازد که در حافظدۀ تداريخ    خود به خلق صحنه های ن يشهو عقاي  و ابینی  جهان

ر بدا  ، گاه بازگو کردن فزايع غیرانسانی جنگ در چارچوب اين آثدا ثبت رود. از اين رو

پذيرد؛ چراکه بازنمايی جنگ در ساحت ادبیدات  دمن    دوستانه صورت می ه فی انسان

يادآوری خاطرات تلخ و آثار مخرب اين پ ي ۀ ردو  تالردی اسدت بدرای ممانعدت از      

کده فزدايع جندگ را     ايدر چون اجزا وارع. ملتی وجی  حوادث هوجناک مشابه در عاجمبازت

گونه فد اکاری و ايثدارگری    های هويتی خود از هیچ تحمل کرده و در راه دفاع از ارزش

ادبیات جنگ نسل جوان را با ويهه   کور  تا از رهگذر ادبیات و به ، میاست دريغ نكرده
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تاريخ آرنا سازد؛ آثار ادبی روی و مان گار رنج و وحشدتی را کده بدر پیشدینیان تحمیدل      

بخشد . از سدوی ديگدر،     آگداهی مدی   آنکند  و بده    بید ار مدی   ين نسله، در وجود ار 

آورد کده   فدراهم مدی   اجزاايدر من ی از اباار نیرومن  نورتار اين امكان را برای ملدت   بهره

حتی پس از پايان جنگ و کنار گذارتن سالح ها، دست از مبارزه بر ند ارد، بلكده ايدن    

ريخی بده  تا-اری کن  و همچنین  من توجی  آثار ادبیهای خود پاس  بار با رلم از ارزش

بپردازد. ب ين ترتی ،  من مطاجعدۀ چندین آثداری     متفاوت یدي گاه بازنويسی ورايع از

ت وردايع و حدوادث گذردته درک    است که ملت اجزااير زمان حدا ل را در پرتدو ردناخ   

 د.ساز می ديروزنگاهی به تزارب  خود را با نیم فردای ، و کن می
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