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الواقعةذالروائوةذبنيذسلطةذاملتخولذومرجعوةذالتارخييذيفذ
ذحوبهذورحلةذالبحثذعنذاملهديذاملنتظر""ذ رواية

ذذ(1)ذوافوةذبنذمدعود

بدأتماظرواؼيماىزائرؼيماٌعوصرةماٌؽؿقبيمبوظؾغيماظعربقيممبقووالتمجرؼؽيمظؽؿوبيم
م ماظؿعؾرلي ماظشؽؾ مػذا موضقاغقـف معـاظغربقبؼقاسده مابؿداًء ماظؼرى"مممي مأم م"شودة رواؼي

م محقحق مظرضو مو7725سوم م، مسوم ماظشوصعل ماجملقد مظعؾد ماٌـؽقب" ،م7737"اظطوظى
م"ايرؼؼ"و مسوم مبقجدرة ماظدؼـ ماظيتم7735ظـقر ماظروائقي ماظـؿوذج مأوظب معـ موشرلػو ،

ماآلظقوتم مطوعؾي مشرل مواالجؿؿوسقي مواظرعزؼي ماظعورػقي ماظؼصص معـ متؼذلب طوغً
م،واظؿؼـقوتماظروائقي،مظؽـمدرسونمعومزفرمتقجفمأطـرموسقومخبصقصقيمػذهماظـصقص
عقـوتموأضدمماظؽؿوبمسؾقفومعـلوضنيمسبقماظؿقورماظقاضعلماالذذلاطلماظذيمبدأمعـذماظلؾ

م مسوم مػدوضي مبـ مايؿقد مظعؾد ماىـقب" م"رؼح ماألسؿولم7757برواؼي معـ موطـرل ،
ماألخرى محووظً ماظيت مبمأن، مآغذاك ماىزائري ماالجؿؿوسل مبوظقاضع ػوصقؾفمؿتؾؿصؼ

مواالضؿص ماظلقودقي مووتغرلاتف مواظـؼوصقي، مإذمودؼي ماظقاضع؛ مبفذا ماظقسل مسبق اغؿؼؾً
م مضراءة مإسودة مإظب ماألسؿول مبعض ماٌوضلماوفً مربط مؼب موسل مسـ مواإلبوغي اظقاضع

م"اٌرصقضقن" مرواؼي معـالمؼب مايول مػق مطؿو ممإلبراػقؿوايوضر، ،م7767دعديمسوم
مذاتفو ماظعوم مؼب ماألسرج مظقادقين ماًشـي" ماألحذؼي ماألسؿول"وضع معـ موشرلػو م،

م.األخرى

مذظؽم ماىزائرؼيماغػؿقًمبعد ماظروائقي ماظؿلعقـقوتمماظؿفربي مدؾلؾيمبداؼي سؾك
بوووػوتمسدؼدة؛محقٌمزفرتمأزلوءمجدؼدةمبوإلضوصيمممنوذجماظؿفرؼىطؾرلةمعـم

م موإظب ماظلوئدة، مجدؼدةاألزلوء مرؤؼي مسـ مذظؽ ممأدػر ماظؿعؾرلي ماظـؿقذج اظيتممشلذا
موؿعـق ماىزائري ممتقزه معـمؿرؾعف مطـرل مؼب موتػوصقؾف ماجملؿؿع مػذا مخبصقصقي ف

وتمواظلرلمواألذعورمصقصماظشعؾقيمعـؾمايؽوؼاخؿؾورماظـعقدةمإظبموظاألحقون،موذظؽمب
م،مطؿومملمتلؿــاظؼدؼؿمواظذلاثماظلرديماظعربلمبوإلضوصيمإظبماٌعؿؼدمواألدوررلموشرلػو

ماٌد غصقصماألزعيمصودذلجعًمماظؿورؼخماظعوممواًوصمبشكصقوتمبعقـفو،معـمػذا
ربووظيمادؿقعوبمممتؿقضػمسـملعشرؼيماظلقداءممبـظقراتمزبؿؾػي؛مإذماظماىزائرؼي

مألزلوءماىزائرؼيامودعًمبعضماشلزةماظؼقؼيماظيتمتعرضمشلوماجملؿؿعمومزبؾػوتفو،
مإماألخرى ماظؾقٌمسـ محدثمبإظب مخاللمموظعقدةجوبوتمألدؾوبمعو معـ ماٌوضل إظب

ماظعوٌقيمطذظؽ.اىزائرؼيموماظلقوضوتمايضورؼياظرجقعمإظبماظؿورؼخمو

                                                                                                                                        
(1) Université de Mentouri, 25000, Constantine, Algérie. 
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معؿلخرم مخطماظلرلمػذا مسـمخطمدرلبدا اظعربماظغربموماظرواؼيماظؿورطبقيمسـدما
،مصؾؿمصفؿفظقسلمبوظؿورؼخموسالضؿفمبؼراءةمايوضرموظقؿـؾمغقسومعـمامأتكو،مظؽـفمأؼض

اظؽوتىماىزائريمأنمصفؿمحوضرهمعرػقنمظؽـمإلدراكموم،ؿعودةماظؿورؼخمظذاتفوتلتماد
مو معوضقف معـفبػفؿ مأن،مطشػماٌلؿقر مؼبمعوضقفمػلمموظؼـوسؿف مسؾقفو ايؼوئؼماٌعؿؿ

م.اظيتمحوظًمدونمادؿقعوبماظؿغرلاتماالجؿؿوسقيماٌػوجؽيماظيتمصػعًماجملؿؿع

لخذغومسقـيمعـفم؛مباخذلغومأنمغـظرمؼبمإدفوعوتماٌنتماظروائلماىزائريماىدؼد
؛محقٌمبدأم0277إظبمدـيمم0222ؼبماظػذلةماٌؿؿدةمعـمدـيممزفرميمؼبمضؾؿمجدؼدؿـؾؿع

مجالوجلمغؿوج ماظدؼـ مسز مماظروائل مسوم مايؾؿم"م:ػؿو 0222برواؼؿني درادق
،م0222"رأسماحملـي"مسوممثؿمادؿؿرمؼبمرواؼيم،ماظغقالن""اظػراذوتمووموماظػفقعي"،

رحؾيماظؾقٌمسـم،مثؿمرواؼيم"حقبيمو0272ؾماٌوء"مسوممثؿمرواؼيم"اظرعودماظذيمشل
م.0277اٌفديماٌـؿظر"مسومم

عـفومبنشراضفومؼبماظذلاثماظشعيبموماظدؼينمظؿصقؼرماٌدؼـيموماألوظبمماظرواؼياتلؿًم
،معومظؾٌمأنمتقجفمبعدػومؼبماظرواؼوتماظـالثماألخرىماظقرـمؼبمػوظيمعـماظعفوئؾقي

مو ماظؼرؼىمجدا، ماظؿورؼخ مادؿػزاز ماإظب مخؾػقوتماظعشرؼي مؼعينمعلوءظي معو ظلقداءمػق
ماجملؿؿع مداخؾ ماظيتوم،وغؿوئففو ماظعـقػي ماىزائريمماشلزة ماإلغلون مشلو تعرض

مندهظؽـمم،مبـظقراتمزبؿؾػي ممـو ماٌرحؾيمماألخرلةؼبماظرواؼي مػذه مإظبموووز ؼؿفف
ماىزائريماٌعوصر ماظؿورؼخ مؼب مأضدم معرحؾي موسبق مظؾـقرةم، ماظلوبؼي ماظػذلة مإظب بوظضؾط

مم؛اظؿقرؼرؼي مإظب ماألربعقـوت مدـقات ممأنأي مبوالظؿصتـؿفل بوظؿغقرلمموقأحداثفو
معـاىذر ماىزائر مميماظذيمسرصؿف مدماالم7723عويمم6ذبوزر مغطرح مصبعؾـو مممو ،
م،موعومايوجيمإظقفوم؟ٌوذامػذهماظعقدةمإظبماًؾػمدقوأدو

ماظعؿؾ ؼؿشؽؾمعـمخاللممأنماحملؽلماظروائلتؿضؿـممإنماإلذؽوظقيماًوصيمبفذا
.موتطقرهاظلرديمحداثمواظقضوئعماظيتمتضؿـمعلورهمظعؾمأػؿفوماألسـوصرمعؿعددة،مو

ماظقضوئع مثـمػذه مؼب متؿؿـؾ مخوصي مبوزدواجقي مظؾؿورؼخ ماٌقزػي ماظرواؼي مؼب وئقيمتؿشؽؾ
ءلم،موعؾـومغؿلوػذهماظرواؼيمػذهماظــوئقيماظيتمصبؿعفوماظؿورؼخمؼبماٌرجعلمواٌؿكقؾ.

عومػلماًؾػقوتماظػؽرؼيموم؟اظؿورؼخموإسودةمصـوسؿفمفومػذادرجمباظيتمؼمسـماآلظقوت
ماظؿورؼخمعـمعـظقرمعومسبوولماظؿقصؾمإظقفماظيتمتشؽؾمإؼدؼق ظقجقومخوصيمظؼراءةمػذا
ماظؿقؾقؾ مغم؟أثـوء محقٌ ماٌقضقع؛ مػذا مٌؼوربي مربددة معراحؾ مبؿقدؼدمبوسؿؿود ؾدأ

ماٌؿكقؾ ماظقاضعل مبني ماظرواؼيماظعالضي ماظؿورؼخؼب مسالضي مإظب ماالغؿؼول مثؿ بوظقاضعيمم،
مو ماظيتمؼدرجمعـماآلظقوتماظلردؼاظروائقي، مداخؾماظـصي مؼبماألخرلمو،مخالشلو غؼقم

متلوؼؾقيمظؾؾعدماإلؼدؼقظقجل ماظؿورؼخمؼبمالدماٌعؿؿدمبوسؿؾورهمعـظقرامبؿؼدؼؿمضراءة ؿعودة
ماٌـظقرماظذيمادبذهماظروائلمظػعؾمذظؽ.ػذهماظرواؼي،ماظذيمطبؿػلمخؾػفم

  



 الواقعةذالروائوةذبنيذسلطةذاملتخولذومرجعوةذالتارخيي

69 

ذالروايةذ:ذالواقعيذوذاملتخولذ .1

م مأن معػودػو مأرروحي معـ ماظؾدء موميؽــو مبقسل معرتؾط مواظقاضعل إدراكمايؼقؼل
اظقاضعلمعرتؾطومبوظـظرمإظقف،مواظطرؼؼيماظيتمغـظرمبفومإظقف.ماإلغلونمظف؛مظذظؽمؼؽقنم

م مطون ماظؿعؾرلماظػينمماألدبمذؽالوإذا مأذؽول مصنغـومعـ ماإلغلوغقي، مبوظؿفربي اظقاسل
م ماٌؿعددة.غؽقن مظؾؿدظقالت معـؿٍ مذؽؾ مظؽـف مبوظضرورة، مذؽؾ مأغف مأدؾؿـو مػذهمضد
معؿعددةماٌدظقالت ممبرجعقوتمصؽرؼي متؽقماحملؿؾي مترتؾطمال موإمنو موعطؾؼي، مسوئؿي ن
مععنيبـل مبؾمؼ متؼقل، مظقسمعوذا مصوألعر مخطوبمعؾوذر: مؼقجد ماألدبمال مؼب مصـ" ،

مال ماظؽوتىماألدبل مإن موطقػمتؼقل. ماٌقضقع مسـ مال مععؾقعوت، محوظؿفممؼؼدم مسـ ال
مؼلع مإغف ماظذػـقي: مؼلخذ ماظشلء مترك مإظب ماًوصك ماظشلءمذؽؾف مػذا مطون مدقاء ،

م ممأوضصقدة مأو مرواؼي مأو مآخر."مأيعلرحقي مدأبم1ذلء مطؿو ماألدب مأدبقي مإغفو .
معقضقسوتم معـ متػردػو متؽؿلى ماظيتمال متؾؽ متلؿقؿفو، مسؾك ماظروس" "اظشؽالغققن

مبعقـفو،موإمنومعـماظطرؼؼيماظيتمتؿشؽؾمبفو.

مظغقؼيم مرؾقعي مذات مبوسؿؾورػو ماألدبقي مسؾك ماألدودل ماظؿلطقد مػق مػذا مطون إذا
وماذؿغولمذؽؾلمصنغـومغؽقنمأعوممعروغيمممقزةمتـؼؾماظؾغيمعـمرؾقعؿفوماظشػوصيم)اظؾغيم
اظعؾؿقي(مإظبمظغيمعؾقؽيمبوٌرجعقوتمألنم"األدبمعـمخاللمرؾقعؿفمؼؿضؿـماألصؽور.

ماجملؿ مؼب مبوإلغلون مؼؿعؾؼ مألغف مواظؿؼققؿوتمذظؽ مبوظصقوشوت مؼؿعؾؼ مأغف ممبعـك ؿع؛
واظؼرارات،ماظؾعضمعـفومعؽشقفمواآلخرمخػل.مطؾمغظوممحلل"ؼعؿؾ"مسؾكمأدوسم
أنماٌؿعيمعػضؾيمسؾكماألمل،مظؽـماإلغلونمػقماٌكؾققماظقحقدماظذيمؼصقغمأومؼؿؿـؾم
مإنموسقفمظؾذات مأخرى. متؼقدمإظبمأصؽور موؼؽقنماظلؾىمؼبمأغفو مصؽرة مػذهمسؾكمأغفو
صبردمػذاماألدوسمظؾػعؾمعـمدؾقطفموصبعؾفمبداؼيمظعؿؾقيمتػؽرلمأومعللظيمتـرلماظدعقعم
ماٌؽقنم مػل ماظيت ماألصؽور مأو ماالصذلاضوت معـ مواحدة مإال مػذه موظقلً ماظضقؽ. و

م2ايؼقؼلمظألدبم"

ميؽــومأنمغشرلمػـومأنماظـظومماظؾغقيماظذيمؼعؿؿدهماألدبمؼعقدمصقوشيماظؿفوربم
ماإلغ مبفو ملوناظيتممير مبذاتفم، موسقف مسـ ماظؿعؾرل مسؾك مضدرتف مسـ مؼؾني مبذظؽ وػق

وربقطفموتشؽؾمععورصفماٌؿعددةماٌشوربمداخؾمػذاماظؿعؾرلماألدبلماٌكؿؾػماألذؽولم
مػوؼدجر"مطذظؽ. م"عورتـ مؼعؿدله معو مإظب مؼؼقدغو معو (مMartin Heidegger)مػذا

موؼؿطوب مؼؿقاصؼ معو مػق محؽؿو، مأو مذقؽو مطون مدقاء مصفق، مايؼقؼلم"ايؼقؼل" ؼ.

                                                                                                                                        
،معـشقراتم05حـومسؾقد،مدؾلؾيمدرادوتمغؼدؼيمسوٌقي،معممرعبي،متاًقولماألدبل،م(7773)مغقرثروبمصرايم1

م06.وزارةماظـؼوصي،مدقرؼو،مص
ماًورريظققغقؾممعمظػمعبوسل، 2 مو ماألدبلم-ترؼؾـغماٌرآة ماظـؼد ماألدبمو متدرادوتمؼبمغظرؼي دفقؾممرعبي،

م.24.،مص0227،مدارمغقـقى،مدعشؼ،م7نؿ،مط
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موعوم ماظؿقاصؼ،موذظؽمبطرؼؼيمعزدوجي:مأوالمطؿطوبؼمبنيماظشلء وايؼقؼيمؼعـقونمػـو
م.3غؿصقرهمسـف،مثؿمطؿطوبؼمبنيمعومؼدلمسؾقفماٌؾػقزموبنيماظشلءم"

ؼربطم"ػوؼدجر"مبنيمايؼقؼلموماظقاضعل،مصفقمايؼقؼيماٌؾؿقديماظيتمصبىمسؾكمم
معـمأجؾمصـعماظؿ مودوئؾفو مأنمتعؿؿد ماظيتماظؾغي ماظقاضعقي مواألذقوء قاصؼمبنيمبـقوتفو

مؼدخؾمغطوقماظؿكّقؾمؼؿؿم مايؼقؼلمسـدعو مسـفو،مظؽـمػذا موتـشهمتصقرا ترتؾطمبفو
تغقرلمعالربفموتصقؼرمواضعمزبؿؾػمسـف.موػقمواضعماإلعؽوغوتماظيتمتؿقؼؼمؼبمواضعم

مظغقيمحبً.م

ميؾؽماظؼدرةمسؾكمصوٌؿقزمأطـرمأغفم،مإذامطونموسلماإلغلونمػقماظذيمميقزموربؿف
ماظؿفربي مػذه متشؽقؾ مإسودة ماظذيمؼشقِّدهم، ماظعومل م"إظب ماألدبمؼـؿؿل مصبعؾ معو وػق

اإلغلون،موظقسمإظبماظعوملماظذيمؼراه،مإظبمبقؿفموظقسمإظبمبقؽؿف.مسوملماألدبمػقماظعوملم
مواألحودقسم مواألذقوء ماظصقر مؼلؿكدم مإنماظشوسر ماٌؾوذرة. اظؾشريماٌؾؿقسمظؾؿفربي

م مممو مبنثورةمأطـر مال ماظؼصص مبلرد مؼفؿؿ مواظروائل ماجملردة، ماألصؽور ؼلؿكدم
؛محقٌمغػرقمعـمػـومبنيماظقاضعلمواٌـظقرماظذيمغراهمبف.مصوظقاضعمؼؼعمم4اجملودالت"

خورجماظـصماظروائلماظذيمضبقظفمسدلماظعؿؾقوتماظؿكّقؾقيمظقصـعمعـمخالظفمسوٌومأطـرم
ظقاضعلمإظبماٌؿكقؾمثؿمإظبممنقذجمتعؾرليمسؿؼومومتلثرلا،مألنماٌؾدعمؼـؼؾمووربفمعـما

موظقسمبوظعوملممظغقي ماظذيمأغشلغوه، مبوظعومل مأخرى، مجفي معـ ماظػـ محقٌم"ؼؾدأ ؛
اظذيمغراه.مإغفمؼؾدأمبوًقول،مثؿمؼعؿؾمبوووهماظؿفربيماظعودؼي:مأيمأغفمضبوولمأنم

م.5صبعؾمغػلفمعؼؾقالمومععذلصومبفمضدرماإلعؽون"

لونمإظبمردؿمتصقراتفمسـماظعوملمومتؼدميفومإظبماآلخر،مؼؾدوماًقولمإذنمودقؾيماإلغ
ظقؽقنماٌؿكقؾمعؼؾقالمسؾكم،موععمذظؽمؼؾؼكمعرتؾطومبوآلظقوتماظيتمؼعؿؾمبفوماظقاضع

موأطـرمتلثرلامسؾكماظؼورئ.معلؿقىماظؿؾؼل،

مظؾؿـظقرماظذيمغمدسمبفمٌومدـلتلمسؾكم مسوعو مأنمغشؽؾمتصقرا غلؿطقعمعـمػـو
موماٌؾدعماٌؿؿـؾم،مذطرهمبعدمحني ماإلغلونمسؿقعو ؼبمطقنمػذهماظؿفربيماظيتمؼعقشفو

سؾكموجفماًصقصمعرتؾطيمبعوٌفماظداخؾلم؛مأومبعؾورةمأخرىمعرتؾطيمبوظطرؼؼيماظيتم
معفؿيم مضضقي مإظب مؼعقدغو موػذا مععف، معـمخالشلو موتقاصؾ ماًورجل مسوٌف ؼدركمبفو

مظـصقص.هؽؿماظرواؼيموػلمسالضيماظؿكّقؾمبوظقاضعمؼبمػذاماظـؿطمعـما

ؼؼقمماحملؽلماظروائلمؼبماألدوسمسؾكماظؿشوبؽمبنيماظقاضعموماًقول،موظعؾمػذام
ماظؾغقؼيم ماظؼوسدة مسؾك ماظؾداؼي معـذ متعؿؾ ماظؾغقؼي مصوظػـقن ماظػـقن، مرؾقعي مإظب ؼعقد

                                                                                                                                        
اظدارماظؾقضوءم/مبرلوت،مربؿدمدؾقالموسؾدماشلوديمعػؿوح،ممرعبيتم،اظؿؼـقيمايؼقؼيماظقجقدم،عورتـػوؼدجر،مم3

م.71-70م.اٌرطزماظـؼوؼبماظعربل،مدت،مص
م.75.صم،اًقولماألدبلغقرثروبمصراي،مم4
م.72.اٌرجعمغػلف،مصم5
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اىقػرؼيماظيتمتػصؾماظدالمواٌدظقلمسـماٌرجعماظقاضعل.مإنماإلغلونمؼعقشمداخؾم
م موعـ مبفو. موؼعدل موؼػؽر موضوئعماظؾغي معـ مدرده مسؾك ماظرواؼي متعؿؾ معو ماٌـطؾؼ ػذا

وأحداثموطؾماآلظقوتماظيتمتؿؾعفومؼبمذظؽمؼؼعمؼبمدائرةماٌؿكقؾمومسالضؿفمبوظقاضع،م
ماإلعؽونم مصفلمهوولمضدر موإنموووزتف ماظؾغقؼيممبرجعفو. ماظعالعي المتؿفووزمسالضي

مإسطوءماظؼورئماغطؾوعماظقاضعقيمدونماظؿـوزلمظؾلؼقطمؼبماظقاضع.

(مؼبمعؼوظؿف"صـوسيماًراصيمRobert Scholesميؽــومأنمغؾدأمبؼقلم"روبرتمذقظز")
مأغـوم ممبعـك مبرلس، مؼؼقل مطؿو محؼقؼقي، مأذقوء مػل ماٌكقؾي متـؿفف معو واظقاضع":"إن
غؿكقؾفومصعال.مإنمتؽقنمظدؼـومصؽرةمأومحؾؿ،مصننماظؿػؽرلمواألحالممػلمؼبمذاتفومأذقوءم

وجماظػعؾماظؿكقؾلمحؼقؼيمظؽـفمحؼقؼيمعـممنطمآخر،م،موػقمعومؼعينمأنمغؿ6حؼقؼقي.."
موػقماألعرماظذيمغلؿطقعمتطؾقؼفمبقلرمسؾكماظعوملماظروائل.

مجقػرؼي،م مسالضي مبوظرواؼي مواظؿكّقؾ ماظقاضع مسالضي مبلن ماالسؿؼود مإظب مػذا ؼؼقدغو
وػلمبذظؽمتؼدممظـومسوٌومعؿكقالمعؿـودؼومذؾقفومماظؽؿوبي،مأذؽولمعـمذؽؾمصوظرواؼي
مواألعؽـيمواظشكصقوت،ماألحداثماظقاضعلمعـمخاللمادؿـؿورمسـوصرمعـف:معـؾمبوظعومل

ماظعوملماٌؿكقؾمػذامتداخؾمحدودمغعرفمأنمصعؾقـوماًوص،مسوٌفومواألزعـي،تشؽؾ
مايؼقؼل.ماظعوملمعع

ماحملؽلم متشؽقؾ ماظيتمهؽؿ مأػؿقي ماألطـر ماًوصقي ماظؿّكقؾ مأن مإظب مػذا ؼعقدغو
م–ايقوةمسؾكمسبقمعو،موأنماٌصطؾقوتماٌالئؿيمظؾقؽؿماظروائلمصـ"ماظؿكققؾمؼشوبفم

مأطـرم ماظرواؼي مضبدثمصعالمؼبمايقوة،موأن ماظؿكققؾمععمعو ممبؼورغي ميؽـمأنمتقجد
األذؽولماألدبقيماخؿالرومظذظؽمػلمأطـرػومادؿفوبيمظؾضغقطماآلتقيمعـمخورجماألدب،م

يمتلؿكرجمعـمبـقوتموععمزؼودةمععرصؿـوماألدبقيمبوظؿكققؾمعـمحقٌمػقمبـقيمؼبماظؾغ
م.7أوظقيمهددػومبدضيمأداةماظؾغيمذاتفو"

مظـمضبقِّلم مواظقاضعمالمميؽـمإخػوؤػو،مظؽـمػذا مأنماظعالضيمبنيماظرواؼي مظـو ؼؾدو
ماظؼطعمعـػصؾمسـمأصؾف،م معـف.مػذا مظقلًمإالمضطعومجزئقو اظرواؼيمإظبمواضع،مألغفو
صوظرواؼيمتلؿـؿرمعالربف،مظؽـفومتضقػمظفمعـماًقولمعومصبعؾفمأطـرمإثورةمعـماظعوملم

مبوظعقارػمواال غعؽودوتمأطـرمصلطـر،مظؽـفومععمذظؽمتؾؼلمسؾكمايؼقؼل،موعشققغو
ػذهماظعالضي،مظؽلمتقػؿماظؼورئمبؽقغفوممتـقفمايؼقؼي،موعومػلمإالمحؼقؼيمزائػيمأوم
موبذظؽمتطرحماظرواؼيم محؼقؼيمأخرىمشرلمتؾؽماظيتمادؿـؿرتفو. غػضؾمأنمغؼقلمإغفو

                                                                                                                                        
دفقؾمنؿ،ممرعبي،متدرادوتمؼبمغظرؼيماألدبموماظـؼدماألدبلم-اٌرآةموماًورريعمظػمعبوسل،مروبرتمذقظز،م6
م.37.،مص0227دارمغقـقى،مدعشؼ،م،م7ط
م 7 ماظرواؼيم،(7767)مجقنػوظدلؼـ، متعؼوالتمجدؼدةم-غظرؼي ممرعبي، ماظدؼـمصؾقل، عـشقراتمدقرؼو،مربل

م.120.وزارةماظـؼوصيمواإلرذودماظؼقعل،مص
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مإن محؿك ماظؿطوبؼ مربض مطـرلا مؼؿفووز ماٌؿؽـ معالحؼي مأغف ماٌؿصقر غؼوطمم"األدب
ذ.8اتصوظفمبوظقاضعمالمتؾدومإالمسرضقي"

ممومصبعؾـومغؼقلمإنمذبوورةماظرواؼيمظؾعوملماظقاضعلمعـمخاللمتلكرلماظؾغيمواظلردم
إلسودةمإغؿوجف؛ماظيتمتؼقدماظلردمذاتفمإظبمادؿكداممبعضماظعـوصرماظقاضعقيمؼبمتشؽقؾفم

متؽقنمغؿقفؿفماٌؾوذرةمعرتؾطيمؼبماألدوسمبن دراكماٌؿؾؼلمشلذامظعوٌفماًوص،موػذا
مسوٌفم مسـ مميؾؽفو ماظيت مبوٌرجعقي معؾوذرة موضراءتف موضعف مآظقو مؼعقد ماظذي اظعومل،
اظقاضعل،موػقمأعرمضروريمألدؾوبمسدؼدةمأػؿفوماظؿلثرلمسؾكماظؼورئموإؼفوعفمبصدقم

معومصبري،موإنمملمؼؽـمتصدؼؼومتوعومدقؽقنمسؾكماألضؾمتعورػومععمعومصبري.م

عؾـومغؿصقرمعلوراتمسدؼدةمممؽـيمظالرتؾوطمبوظقاضع،مظقسموظؽـمػذاماألعرماظذيمصب
مإغفمجوغيبموعؿفووز،مذظؽمأنماظعوملماٌرجعلمم مميؽـماظؼقلمسـف معو مأطـر إالمارتؾورو
اظذيمهؿؾفماظرواؼيمظقسمسوٌومطوعال،موإمنومجزًءامعـفمعـمجفي،موػذامصبعؾـومغؿعوعؾم

ـقـومرؤؼيمثؼوصقيمؼـؿففوماإلغلونمععفماغطالضومممومتؽقغفماظؿفربيماإلغلوغقي،ماظيتممت
ذاتف،موعـمجفيمأخرىمالمدبؿؾػمػذهماظرؤؼيماالجؿؿوسقيمطـرلامسـماظعوملماحملؿؿؾم
اٌقجقدمداخؾماظرواؼي،مألغفمؼؿشؽؾمأؼضومعـمخاللموربيمإغلوغقيمعوموؼدخؾمدائرةم
مسـم معلؿؼؾني مظقلو ماظعوٌني مأن مواحدا، مأعرا مإال مؼعين مال مػذا موطؾ مأؼضو، اظـؼوصي

إلدراكماإلغلوغلماظذيمؼـؿففؿو،موػؿومؼعقدانمإغؿوجماظؾـقيماظـؼوصقيمظؾؿفؿؿعوتمسؾكما
حدمدقاء،مظذامالمميؽــوموصؼمػذهماظرؤؼيمأنمغؼقلمإنماظعوملمايؽوئلمغلكيمسـماظعوملم
مبطرائؼم ماإلغلونمصقوشؿف مؼعقد مصؽرؼو، مغؿوجو مطالػؿو مدام معو مظف، متشقؼف اظقاضعلمأو

مزبؿؾػيمصؼط.م

ـموسلماإلغلونمبوظشؽؾماالجؿؿوسلماظذيمؼرؼدمأنمضبقومبف،مظذظؽمغؿقدثمػـومس
غؾدأممبعرصيمأؼـمؼؽقنماًقولم(مسؾكمأنم"Northrop Fryeؼرطزم"غقرثروبمصراي"م)

ماظؾشرؼي،م مظؾؿفربي ممنوذجمممؽـي مسؾكمإغشوء ماظؼدرة مإغف ماظؾشرؼي. ماظشمون ؼبمزبطط
.مصننمطونمالبدمعـمصػلمسوملماًقولمطؾمذلءمممؽـ،موظؽـمالمذلءمضبدثمواضعقو

مػـومم،9"ايدوث،مصؿـماظضروريماالغؿؼولمعـمسوملماًقولمإظبمسوملمايدث. ميؽــو
ماظرواؼي مؼب ماظؿّكقؾ موزقػي مسبدد مأن متشؽقؾم، مإسودة مسؾك متعؿؾ ماظيت ماآلظقي صفق

ماظقاضعماظذيمؼؿػوسؾمععفم اظؿفربيماإلغلوغقيم)اظقاضع(معـمأجؾمصـعمواضعمبدؼؾمػق
مـطؼفماًوص.اظؼورئموؼػرضمسؾقفمع

ومػقمعومؼػلرمعومؼؼقظفم"روبرتمذقظز"مؼبمحدؼـفمسـماًراصيمألنمصـوسؿفو"مالم
تعينماظؿـقلمسـماظقاضع،مبؾمػلمربووظيمإلصبودمعطوبؼيمأطـرمدضيمبنيماظقاضعماظذيم

                                                                                                                                        
ماٌطؾيب،طم،(7767)مك.ك.روثػـ،مم8 ماألدبل،متمسؾدماىؾور مؼبماظـؼد ماظشمونماظـؼوصقيممبغداد،،م7ضضوؼو دار

م.142.اظعوعي،مص
م.72-71م.،مصاًقولماألدبلغقرثروبمصراي،مم9
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ػقمخقولموماًقولماظذيمػقمواضع.مإنمصـوسيماًراصيمايدؼـيمتؼؾؾ،مبؾموتمطد،م
دممضدرتفومسؾكماظقصقلمإظبماظطرؼؼماٌمديمإظبمايؼقؼي،مسؾكمضوبؾقؿفومظؾكطل،موسؾكمس

وظؽـفومتلؿؿرمؼبماظـظرمبوووهماظقاضع.مإغفومتفدفمإظبمأنمتلردمحؼوئؼمطؿومميؽـمأنم
م.10ؼلردػوماًقولمعـطؼقومبلدوظقىمخقوظقيمسؾكمسبقمعو"

إذامطوغًماظرواؼيمتعؿؾمسؾكمصـوسيماظعوملماظقاضعلموهقؼؾمعرجعقوتفمبوخؿالصفوم
مر ماظؿكّقؾسـ مؼب ماٌؿؿـؾي ماإلدراطقي ماظػوسؾقي م مرؼؼ مذرورفم، مغؾكص مأن صقؿؽــو

موماآلظقوتماظيتمؼعؿؾمبفومسؾكماظـققماظؿوظل:

طؾماظؿكققؾمدبققؾ. -7

طؾماظؿكققؾمؼؾزغمعـموسلماظؽوتىماظػرد،موظذظؽمؼؿكذمذؽؾفمبوظطرؼؼيماظيتم -0
ؼدرطفمصقفوماظقسل.

اظقدقؾيماظيتمؼؾينمبفومطؾموسلماٌودةماألدودقيمظؾرواؼيمػلماظؽؾؿوت،مصفلم -1
وؼرتؾف،موبفومؼغدوماظعوملماًصقصلمعشذلطو.

اظشؽؾماألدودلمظؾؿكققؾمػقمأنمؼلؿكرجمعـماظؾغيماإلعؽوغوتماظيتمؼؿكقؾفوم -2
اظؽوتىمسبقمأصضؾمهؼقؼمظؼقؿفمضوبؾمظـمؼشورطفمصقفماآلخرون.

م -3 م)غلؾي محودثقي مغظرتف، ماظؿكققؾ، مععظؿ مؼب ماظلوئدة ماظطوضي مطوغً إظبمعفؿو
أومزوػرؼومالمذؽؾمشلو،مصفلمظقلًممتـقالمظؾقاضعمبؾمتشؽقؾمظؾؿفربيم،مايودث(

.11اٌلؿكؾصي..

شبؾصؾبمػـومإظبماظشرطماألولماظذيمؼؿؾعمسالضيماظؿكّقؾمبوظقاضعمأالموػقم"اظؿفووز"؛م
مععطقوتم مظؾـوء مععطقوتف موووز مإظب متـؿفل موظؽـفو ماظقاضع، معـ ماظرواؼي متؾدأ حقٌ

مبوظـظر مظؿػلر مشوؼوتماٌمظػمووجفوتممجدؼدة موسؾك مجفي معـ م ماظـصل ماظلقوق إظب
غظرهمعـمجفيمأخرى،مػذامألنم"ماٌؿكقؾمؼؿفووزماٌقجقدموؼؿكطوهموظؽـفمؼؿؿـؾمؼبم

ػقماٌؾدأمم–أوماظؿفووزمم–طؾميظيماٌعـكماظضؿينمظؾقاضع.موظذظؽمإذامطونماظلؾىم
مبوٌؼوبؾ،مالمميؽـمأنمتؿقؼؼمإال مؼبموعـمخاللمصعؾماظالعشروطمظؽؾمزبقؾي،مصنغفو

مغؿفووزه" معو مغؿكقؾ مأن مؼـؾغل مإذ مبنيماظقاضعلم12دبقؾل. ماظؿػوسؾ مؼؿقؼؼ موػؽذا ،
مبنيم ماظربط ماظـصمظؾؿؿؾؼل مضراءة ممتـح محقٌ م؛ ماظـصقصماظروائقي مداخؾ واٌؿكقؾ

ماحملؽلمواظـوغقيم،معلؿقؼني مؼدؼرػو مطؿو ماٌرجعلمداخؾماظرواؼي األولمؼؿعؾؼمبصقرة
مععمسوٌ ماظصقرة مأنمبربطمػذه مبعدػو موؼؿقاصؾمععف،موميؽـف ماظقاضعلماظذيمؼعقشف ف

                                                                                                                                        
م.47.،مصوماًوررياٌرآةمعمظػمعبوسل،مروبرتمذقظز،مم10
م.125 – 124 – 123.،مصعؼوالتمجدؼدةم-غظرؼيماظرواؼيم،جقنػوظدلؼـ،مم11
م.76.دارماٌـؿكىماظعربل،مصظؾـون،م،م7،طماٌؿكقؾموماظؿقاصؾم،(7771)مربؿدمغقرماظدؼـأصوؼي،مم12
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ؼؿعرفمسؾكماًؾػقوتمواظؿغرلاتماظيتمررأتمسؾقفوموضبوولمإسودةمتشؽقؾمصفؿمشلوم
موتلوؼؾفو.

ذالواقعةذالتارخيوةذواملتخولذالروائي .2

مبؿعؾرلم"بقلمرؼؽقرم مبفمذكصمبعقـفمأومهدثمسـف،مأو مضوم تعدماظقاضعيمحدثو
("Paul Ricœurم مؼؿؽؾؿ"(: مذكصمعو مػل مضبنيم13"اظقاضعي مأوظل معػفقم مػق مو ،

اظقاضعيمطكطوبمؼبمزعـمايوضرمظؽـماظؾوحٌمعومؼؾؾٌمأنمؼػلرمأطـرمبؼقظفم:"ظقلًم
مبنيماظذواتم مبؾمػلماظؿؾودلمصقؿو موغؾبِؼؾًمصؼط، مسـفو مسؾبؾِّرؽب مطؿو مػلماظؿفربي اظقاضعي

مواضعيمتربطمغػلف،مػلمحدثمايقار.ميظيماًطوبمػلميظيمايقار،مصويقا ر
ماظػفؿم مؼصرل مايقارؼي ماظقاضعي مػذه مخالل موعـ مواظلؿوع. ماظؿؽؾؿ مػؿو بنيمواضعؿني،

م.14بقصػفمععـكمأعرامعؿفوغلو"

مؼشرلمإظبم معو ماٌمدسمبنيمذاتني،موػق متؿقددمؼبمايقار ماظػعؾقي إنمطونماظقاضعي
مطؿرجع مصلؿـؿؼؾ مدردػو مأسقد مإذا ماظقاضعي مػذه مظؽـ مواآلغل، مبويوضر مارتؾورفو

ماٌوضل محدثًمؼب مبوسؿؾورػو مؼعقدم، ماًطوبماظؾغقي مطلغقاع ماًطوبماظروائل ظؽـ
ماظلرد مصعؾ مبقادطي مايوضر مؼب مهّقِقـفو موتؾؿزمم، ماظؾغي مداخؾ متعقش مواضعي ألغفو

مؼبماجملولم مظغقؼيمربصقرة ماإلدراطلماظؿكقؾل،موػلمبذظؽمواضعي موذبوشلو حبدودػو
ؼؿعدم،مبذظؽمأعومممنقذجنيمعـماظقضوئعاظؿكقؾلماظذيمتػلقفمشلومبوظضرورة،موغؽقنم
وماظـوغلمبؿؾؽماظـوويمسـمحقارمبنيم،ماظـؿقذجماألولمبوظقضوئعماٌـؼقظيمبقادطيماظلورد

ماثـنيمأومأطـر.م

ميؽــومأنمغلؿشػمعـمػذامأنماظقاضعيمتشذلطمطقغفوموربيمإغلوغقيمحدثًمومتم
مورب مأؼضو متعد مطؿو ماظؿورطبل. ماٌرلاث مؼب موتـؾقؿفو مذاتنيمتداوشلو مبني متقاصؾ ي

مصلطـر،مممومصبعؾـومغربطمبنيمواضعؿنيمؼبماآلنمغػلفمإغؿوجماًطوبموتؾؼقف.

موتغقرلم ماظعـوصر معـ ماظؽـرل متشؽقؾ مإسودة مسؾك مؼعؿؾ ماظروائل ماحملؽل مطون إذا
عالربفومعـؾماظقضوئعمواظزعـمواظشكصقوتمواظػضوءموشرلػومعـماظعـوصر،مصفذامؼعينم

مإس م"خطي مبوسؿؾوره مؼؿفلد مسـمأغف ماظؽشػقي ماظقزقػي مصقفو ماظقصػماظيتمتصدر ودة
،موعـمػذام15اظؾـقيماظلردؼيمواظيتمؼؽقنمصقفوماظػعؾمغػلفمػقمعرجعمإسودةماظقصػ"

ماظشعؾقيم ماظؿـقعمبنيماألدبقي موذدؼدة معؿعددة ماظرواؼي تؽقنماٌرجعقوتماظيتمتلؿغؾفو

                                                                                                                                        
مرؼؽقر،م13 م0224)بقل م(، ماظؿلوؼؾ مصوئضماٌعـكم–غظرؼي متاًطوبمو مطمرعبي، ماظغومنل، م0دعقد اٌغرب/م،

م.17.اٌرطزماظـؼوؼبماظعربل،مصمبرلوت،
م.22.اٌرجعمغػلف،مصم14
مم15 ماظػعؾم،(0227)مبقلرؼؽقر، متأحبوثماظؿلوؼؾم-إظبماظـصمعـ مبقرضقي،طمرعبي، محلون مو مبرادة م،7ربؿد

م.750.سنيمظؾدرادوتموماظؾققث،مصعصر،م
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ماظر مؼب متقزقػماظؿورؼخ مسـ موحدؼــو مواظؿورطبقي. مواظدؼـقي ماىزائرؼيمواظلقودقي واؼي
دقؽقنمعرتؾطومبؽؾمعومذطرغوهمصقؿومؼؿعؾؼمبػعوظقيماٌؿكقؾمداخؾفوم؛محقٌمغؽقنمأعومم
ضـوسيمأنماظرواؼيمالمؼؿعنيمسؾقفومأنممتـقـوماظؿورؼخماظذيمؼؽؿؾفماٌمرخموالماظشفوداتم
ماظعومم ماظؿورؼخ مؼؿفووز مأن مإال مميؽـف مال مخوصو متورطبو مدؿؿـقـو مظؽـفو اظيتمدوغفو،

مؼعؿ مػذاماظذي معـ متلؿــ موظـ مععورصـو ماظرواؼي متلؿـؿر محقٌ مبـوئف؛ مؼب مسؾقف ؿد
االدؿـؿورماظؿورؼخمبوسؿؾورهمذؽالم"معـمأذؽولماٌعرصيمعـمخاللماظعالضيماظيتمؼؼقؿفوم

م.16بنيماظؿفربيماظيتمسوؼشفومأغوسمؼبمأزعـيمأخرىموبنيماٌمرخمؼبماظقضًمايوضر"

رطبلماظذيمغؿعوعؾمععفمػـومدقؽقنمدققؿؿمسؾقـومػـومأنمغشرلمإظبمأنمايدثماظؿو
مبوٌػفقمماظذيمؼؼدعفمظفم"بقلمرؼؽقر"محنيمؼؼقلمإغف:م"معومحدثمصعالمؼبم علخقذا

أوال،مسبـمغؼرمبلنمخوصقيمعومحدثمأصالم.اٌوضل.موشلذاماظؿلطقدمغػلفمأوجفمعؿعددة
محدثم معو معوضقؼي متعد ماٌعـك، موبفذا مملمضبدثمبعد. مسؿو مجذرؼو دبؿؾػماخؿالصو

ؾؼي،معلؿؼؾيمسـمبـوئـومومإسودةمبـوئـومشلو.موػذهماظلؿيماألوظبمعشذلطيمبنيمخوصقيمعط
مايودثيم محؼؾ مثوغقي مزلي مهدد مو ماظؿورطبقي. ماألحداث مو ماظطؾقعقي األحداث
اظؿورطبقي.مصؿـمبنيمعبقعماألذقوءماظيتمحدثً،مهظكمبعضماألحداثمبؽقغفومسؿؾم

مػل ماظؿورطبقي مصوألحداث موظذظؽ مظـو. معشوبفني ماظؽوئـوتممصوسؾني مػذه موعؾف عو
م17ضبدثمأوممترمبفمػلمغػلفو."

صفقمؼؿؼورعمبوظضرورةم،ماالغطالقمعـمطقنماظؿورؼخمػقمعومحدثمصعالمؼبماٌوضلإنم
ماظقاضعلم معـ ماظؿورؼخمجزء ماظػورقماىقػريمأن مإالمأن معـمصؾي ععماظقاضعلمؼبمأطـر

مأخرىمعـؿـمعـمررفماٌلورماالجؿؿوسلمغظرم ظػوسؾقؿفمؼبموظؽـفمخوص؛مأيمبعؾورة
بوإلضوصيمإظبمطقنماظؿورطبلمؼلؿـدمسؾكماٌـظقرماظذيم،متغقرلمذؽؾفمؼبمعراحؾمعؿعددة

ؼؿقركمعـمخالظفماٌمرخ،موػقماألعرماظذيمؼـؿؼؾمبفمعـماظؿورؼخماٌلـدمإظبماٌؿكقؾم
ماظذيم ماظلردي ماظـؿط مؼب ماذذلاطفؿو مأؼضو مغضقػ مأن مميؽــو مطؿو متشؽقؾف، إلسودة

مؼؼدعونمبف.

مماظعوممظؾؿورؼخمضبقؾـومسؾكماسؿؾوره:"صقرةمذاطرةمسؿقؼيمعبوسقيمتلؿعنيمإنماٌػفق
بوظقثوئؼماٌودؼيمظؽلمتلؿعقدماظذطرؼوتمؼبمحرارتفو،موادؿـؿورمٌودةموثوئؼقيم)عـمطؿىم
موأذقوءم موتؼـقوت موضقاسد موعمدلوت موعـشكت موسؼقد مودفالت وغصقصموحؽوؼوت

م مطؾ موسـد معؽون، مطؾ موؼب مدوعو م متؼدم مأوموسوداتمإخل(، متؾؼوئقي مأذؽوال ذبؿؿع،

                                                                                                                                        
دعقدماظغومنلمومصالحمرحقؿ،ممرعبي،متايؾؽيموماظلردماظؿورطبلم–اظزعونموماظلردم(،م0224)بقلمرؼؽقر،مم16
م.737-736ص.دارماظؽؿوبماىدؼد،مظؾـون،مم،7،مط7ج
م.733.اٌرجعمغػلف،مصم17
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عـظؿيمعـماظؾؼوء...اظؿورؼخمػقمطقػقيمعـماظؽقػقوتماظيتمؼدبرمبفومذبؿؿعمعودةموثوئؼقيم
م.18المؼـػصؾمسـفو"

مواظشعقبم معـماظقضوئعمواظقثوئؼماظيتمتؼقلمعوضلماألعؿ ماظؿورؼخمذاطرة ماسؿدلغو إذا
مبوظؿعرفمسؾكمعومطـومسؾقف،مصننماشلدفمعـ ذظؽمػقموصؾمموتربطـومبف،موتلؿحمظـو
م ماإلغلوغقي مووربؿفو ماظذات متورؼخ مادؿعودة مألن مبويوضر، مأنماظؿورؼخ مشلو "ؼضؿـ

تلؿعقدمطؾمعومضوعمعـفو،موؼمطدمأنماظزعونمالمؼػرقمبنيماألذقوءمإالمظؽلمؼعقدمإظقفوم
ؼبمم-وحدتفو،موعومؼعدمبلنمطؾمػذهماألعقرماظيتمأزاحفوماالخؿالف،مؼبمعؼدورماظذات

أنمتؿؿؾؽفومؼقعومعو،مظؿؾلطمسؾقفومػقؿـؿفوموودمصقفومعومم–لمصقرةماظقسلماظؿورطب
19ميؽـمأنمغلؿقفمعؼرػو"

م.

ماالحؿؿوالتم مبوٌؿؽـ،مو مبوٌوضلموأحداثف،مظؽـماألدبمعرتؾط ماظؿورؼخمظصقؼ إن
م"أردطق" مإظقف ماظذيمأذور ماألعر مآصوضفو،موػق ماإلغلون،موتؿػؿحمأعوعف ماظيتمؼػذلضفو

(Aristote"م"اظشعرؼي مطؿوبف مؼب م"اظػرقمم( مواظشوسر: ماٌمرخ مبني ماظػرق مسـ محدؼـف ؼب
ايؼقؼلمميؽـمبلنمأحدػؿومؼرويمعوموضع،مواآلخرمعومميؽـمأنمؼؼع.موسؾكمػذا،مصننم
اظشعرمؼؽقنمأطـرمصؾلػيمعـماظؿورؼخمومأسؾكمضقؿيمعـف؛مألنماظشعرمسـدئذمميقؾمإظبم

اظؿعؾرلمسـمايؼقؼيمماظؿعؾرلمسـمايؼقؼيماظؽؾقي،مأوماظعوعي؛مبقـفؿومميقؾماظؿورؼخمإظب
اًوصي،مأوماظػردؼي.موأسينمبويؼقؼيماظؽؾقيمأوماظعوعي،معومؼؼقظفمأومؼػعؾفممنطمععنيم

م.20عـماظـوس،مؼبمعقضػمععني،مسؾكمعؼؿضكماالحؿؿولمأومايؿؿقي"

مصقلؿعنيمبوظشفوداتمواظقثوئؼم مبف محدثموأنمؼؿؼقد معو ماظؿورؼخمأنمؼؼرر إنمعقزة
م ماألدودقي ماٌقزة مظؽـ ماٌؿؽـموشرلػو، مإظب ماظؿورؼخ مؼؿعدى مأغف مػق ظألدب

ميؽــومأنمغرطزمسؾكمردودماألصعولماظيتمغؾـقفومؼبماألدبمواظؿورؼخمظؾقاضع،م.وماحملؿؿؾ
موأنم ماظقضوئع، مػذه مؼعل مأن ماظؽوتى معفؿي مو مبوألحداث، معؾلء ماظؿورطبل صوٌوضل

بطرحمدمالمصوظرابطمبنيماظرواؼيمواظؿورؼخمؼؿعؾؼم،مدبؿورمعومؼشؽؾمبفمعـظقرامزبؿؾػو
عفؿمػق:معوماظػوئدةمعـمإدراجمػذاماٌوضلماظذي"ؼؾدومصقضكمػوئؾيمعؿؼزِّحيماألظقان،م
مبوظطوبعم أطـرمممومؼؾدومطذظؽمحؿكمايوضر.موالمذلءمؼرتؾطمعقضقسقوموسضقؼومحؼو
مأؼـؿوم متؾؿصؼ مأن محبرؼي موقل مذاتقي متلؿطقع ماظلؾى، موشلذا مظؾقوضر. اٌقضقسل

متشوء موطقػؿو ماظؿور، مطون موٌو مايؼقؼقي ماظداخؾقي معـمسظؿؿف مجرىمورؼده مضد م–ؼخ

                                                                                                                                        
،م0اٌرطزماظـؼوؼبماظعربل،مطاٌغرب/مبرلوت،مدوملمؼػقت،ممرعبي،متحػرؼوتماٌعرصي(،م7765)عقشولمصقطق،مم18
م.7 – 6ص.

م.71.اٌرجعمغػلف،مصم19
20

م.772.،مص7761،معؽؿؾيماألنؾقماٌصرؼيإبراػقؿمغبودة،ممرعبيأردطق،مصـماظشعر،مت 
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صؽؾمعومتؾؼكمظػـوغلمػذهماظػذلةمػقمم–جدظقيماظؿطقرماظؿـوضضل،ماظيتمجؾبرِّدتمصؽرؼوم
م.21سظؿيمتصقؼرؼيموتزؼـقي،موؼصؾحماظؿورؼخمذبؿقسيمعـمايؽوؼوتماظغرؼؾي"

مرو مإظب ماإلبداع ماظيتمضبقشلو متؾؽ مػل متلـك ماظيتمال ماظؿورطبقي ماظقضوئع ائعمإن
مبوظزعـ،م مظصقؼي مصوظقضوئع مأسؿؼ، مبصقرة مسرضفو مإسودة مؼب مسؾؼرؼؿف موتؽؿـ عؿكقؾي،
وبذظؽمؼؽقنمايوضرمعرتؾطومبوٌوضل،مظػفؿمايوضرمعومؼؽقن"سؾكماٌرءمأنمؼػعؾفمػقم

م.22أنمؼـلىمأصؽورموعشوسرموحقاصزمأغوسماظقضًمايوضرمإظبماٌوضل"

ذأمناطذاإلدراجذوآلواتذالتحولذالتارخييذ.

ظـومسزماظدؼـمجالوجلمسـقاغومخوصومظرواؼؿف؛محقٌمؼؿصؾمذؽؾفمبعـووؼـمؼضعم
ماظؾغقؼي" حقبفمورحؾيماظؾقٌمسـمماٌؿقنماظعربقيماظؼدمييماظيتمتؿلؿمبطقلماظذلطقؾي

ماظـص،م مشلذا ماظزعين ماظؾعد مسـد ماظؾداؼي معـذ مغؼػ مصبعؾـو مممو ماٌـؿظر"، اٌفدي
مبوإلضوصيمإظبمبعدهماظدالظلم.

بضؿمايوءمإظبماإلثؿموماشلؿمواظغؿ،موػقمػـومظػظمأرؾؼمظإلذورةممهقؾمطؾؿيم"حؾبقبف"
ماظؾقٌمسـمذكصقيم مػلماظرحؾي،موػدصفو ماألدودقي معفؿؿفو مدؿؽقن ماعرأة إظبمادؿ
ػوعيمؼبماٌرلاثماظشقعلم"اٌفديماٌـؿظر"،مبذظؽمميؽــومإسودةمضراءةماظعـقانمبوظطرؼؼيم

ععمأنماظعـقانمؼؿشؽؾمعـمترطقؾيماآلتقيم"ربـيموإثؿماظؾقٌمسـماٌفديماٌـؿظر"،مو
ازلقيمالمتشرلمإظبمتقاجدمظؾػعؾمطلمضبددماظؾعدماظزعينمإالمأنماظؼورئمميؽـفمتلوؼؾفم
بلطـرمعـمإعؽوغقي،مظعؾمأضربفومإظبماظذػـمعومؼؾل:مأنماظرواؼيمتؿؼدممظـوممبقؽلمصبؿعم
مسـمذل مؼبماٌوضلمحبـو مبدأ ماظيتموؿعمعلورا ماظرحؾي موسؿؼ ماظؽؿوبي ءمبنيمحوضر

معوزالمظصقؼومبوٌلؿؼؾؾم"اٌفديماٌـؿظر"،مػذاماٌـؼذموماظؼوئدماٌكؾص.

ماإلدالعلم ماظػؿح مبعد ماىزائر مؼب ماظعؾقي ماٌد مسؾك ماظيتمؼعقدغو ماظعـقان مػذا إن
ماظذيم ماظؿصقر مػذا م"اٌفدي". مازلف مظألعي معـؼذ مبؼوئد ماظذيمؼمعـ ماظشقعل ماٌعؿؼد و

ؽقنمداخؾماٌنتماظلرديماظذيمؼـقيماظؿػوسؾمدقـؼؾفماظؼورئمعمعـومأنماإلجوبيمسـفمدؿ
م.ععف

متؼقمماظرواؼيمسؾكمثالثيمصصقلمتؼدممظـومذظوؼومعؿشوبؽيمظؾقحمواحد:

ماظػصؾماألول:مأغوتماظـويمايزؼـ

ماظػصؾماظـوغل:مسؾؼماظدمموماظؾورود

ماظػصؾماظـوظٌ:ماظـفرماٌؼدس

                                                                                                                                        
دارماظشمونماظـؼوصقيماظعراق،م،م0صوحلمجقادماظؽوزؿ،طمرعبي،متاظرواؼيماظؿورطبقيم،(7764)مجقرجظقطوتش،مم21

م.040.اظعوعي،مص
م.032.اٌرجعمغػلف،مصم22
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،مؼرزلفومدوردمسؾقؿتؾدأمػذهماظػصقلمبوصؿؿوحقيمتظفرمصقفومحقبفممبالربفوماظيتم
مإغفوم مذفرزاد. مدورمجدتفو متؾؿصؼمبلصؾمو عالعحمشوئؾي،مدبؿػلمخؾػمادؿمالعرأة

حؿكم،مدوردةمعـماظدرجيماظـوغقيمالمؼلؿحمشلوماظلوردماألدودلمبوظظفقرمإالمعؿكمذوء
ماألدودقيم ؼؿؾدىمظؾؼورئمأغفومظقلًمدقىمزخرصومداخؾماظـصماظروائلموأنمعفؿؿفو

ألدودلموترطقزماغؿؾوهماظؼورئمسبقه،مظقصقرمظـومعـذماظؾداؼيمػلمردؿمعالعحماظلوردما
مأؤعـم مال مبؼقظف:"أغو ماظلوردة مػذه معـظقر مسـ ماألدودل ماظلردي معـظقره اخؿالف
بوٌفديماٌـؿظر،مػقمذبردمخراصيمرزلفومخقولماظعوعيماٌـفزعنيمتعؾؼومعـفؿمبلعؾمعو،م

بشققمطؾرل،موتظؾمهؽلمظؽـمحقبيمتمعـمبفموتـؿظرهممدقشرقمؼقعومظقفزممزؾؿوتفؿ.
م23سـفمدونمعؾؾمأومطؾؾ"

ؼشفرماظلوردمعـذماظؾداؼيمورضيماظػصؾمبنيماٌؿكقؾموايؼقؼلمؼبماظػؽرماىزائريم
ماٌكؾصم ماظؼوئد متمعـمبفمحقبفمؼبمسقدة مؼػصؾمبنيمعو واإلغلوغلمسؾكماظعؿقم،مصفق

ما مإال مؼؿلؾؼف مواًقولمال ماًقول مضربمعـ مػذا مأن ماظلورد موإميون ىؾـوء،ماٌـؿظر،
وبذظؽمضبوولماظلوردمأنمؼؿقوؼؾمسؾكماظؼورئمخبرقمضوسدةمأوظبمظؾـصقصماألدبقيمػلم

ماظؿكقؾ،موأنمؼؼـعفمأنمعومؼؼقظفمػقمايؼقؼي.

ماٌؼطعماظؿداخؾمبنيماٌؿكقؾمواظقاضعلمؼبمػذهماظرواؼي،موؼدرجمبعدم معـمػذا ؼؾدأ
ؽلمضصؿفومظل،مذظؽمدورماظؿورؼخمحقٌمؼقردماظلوردمضقظف:"ظؼدمضررتمأخرلامأنمه

ملمتشلمأنمتؾدأمعذموؾبِظدؽبت،مػلمتؼقلمدائؿومأغومأسؿؼمعـمذظؽمبؽـرل،مأغومتورؼخمممؿدم
م24اىذورمؼبماٌوضل،ماٌوضلماظلققؼ"

مدؿؿؽػؾم ماظذي ماظؿورؼخ معـ مجزء موأغفو معؿكقؾ، مػق ممبو متمعـ مطوغًمحقبي إذا
غشرلمإظبمأنمعومموػـومميؽــومأن،مبلردهمإظبمدوردمؼؿققلمبوظدرجيماألوظبمإظبمعلرودمظف

ومػقمايؼقؼيماظقحقدةماظيتمهؿؾفوم،م"حقبف"،مػقمبوظضرورةمتورؼخمعؿكقؾمتؼدعفمظـو
معفؿ متلوؤل مؼـطؾؼ مػـو مو ماظرواؼي، مأوراق ماظلوردم، ؼؿكؾصمؼبماظلؾىماظذيمصبعؾ

ؼؿعورضمععم"حقبي"،مػذاماظؿعورضماظذيمؼؼقممبنيمرصضماٌؿكقؾمواظلعلمخؾػفمبنيم
ماؼي.مػقؽيتماظلوردمداخؾماظرو

ؼؿعززمػذاماظؿعورضممبومتؼدعفماظرواؼيمؼبمبداؼوتفومعـمظػؿؿيمعفؿيمتؿعؾؼمبوظصقرةم
اظصقرةماظيتمؼرزلفوماظؽوتىماظقاضعلم،ماظيتمترزلفومظؾؽوتىماجملردمأومبعؾورةمأخرى

ماظصقرةم مبفذه مؼؿؿلؽ مأن معؾوذرة مشرل مبطرؼؼي ماٌؿؾؼل مؼطوظى مو مبفو موضبؾؿ ظذاتف
..مأشؿضًمسقينموحؾؿًمأغلمطؿؾؿقذمودؼعأعوعفومموؼؿداخؾمععفوم"مطـًمأغومأجؾس
مأدؾحمععفومؼبماظػضوءماظالعؿـوػلم.."

                                                                                                                                        
مم23 ماظدؼـجالوجل، ماٌـؿظرم،(0277)مسز ماٌفدي ماظؾقٌمسـ مرحؾي مو مطحقبي مم،7، ماظروائع،ماىزائر، دار
م.77.ص
م.70 -77.اٌصدرمغػلف،مصم24
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معـم مؼطؾع متػؽرلي ممنقذج مإظب مععو ماجملرد مواظؼورئ مظؾؽوتى ماظؿصقر مػذا ضبقؾ
مروبعوم مػذا موؼعد ماظؿشؽقؽ، مدون مواالغؼقود ماٌطؾؼ مبوإلميون مؼؼول ممبو مسالضؿف اظؾداؼي

مؼطرحماظؿشؽقؽمؼبماحملؽلممواظقثققممألشؾىماألسؿولماظروائقي،مإالماظؾعض عـفومممو
ماظؽوتىم بؽؾمعومؼؼدممظـوماظلورد،موظعؾماألعرمؼعقدمإظبماظـظرةماظػقضقيماظيتمؼطرحفو

مؼؼدعف ممبو مسؾؿف مبعدم متؽفـف مأو مظؾؿؿؾؼل مسدمم، مدرجي معؼدسمإظب مؼؼدعف معو مأن أو
ماظؿشؽقؽمصقف.

مبطرؼؼ متؼدميف ماظرواؼي مػذه ماظذيمهوول ماظصقتماظقاحد مإذمػذا معؾوذرة؛ مشرل ي
تلؿكدممعـمجفيمأطـرمعـمدوردمبوٌزاوجيمبنيماظصقتماظذطقري،مواألغـقي،مإالمأنم
ماظرواؼيمػقمصقتمذطقريم مضبؽؿ مأنمعو ماظصػقوتماألوظبماظؼؾقؾي مبعد اٌؿؿؾعمدقؿلطد
مؼبم مسوعي مطظوػرة ماظرؤؼي مػذه متلطقد مإظب مبـو مؼعقد مممو مأطـر، مال مواحد ممبـظقر واحد

معوصرمإالمبعضماالدؿــوءاتماظؼؾقؾي.اظلردماىزائريماٌ

ؼدسؿماظلوردمػذاماالغصقوعماظؽؾلمظلؾطيماظلردموايؼوئؼماظيتمؼؼدعفو،مظقدسؿمذظؽم
م"حقبف" مظلون مدوظػماظعصرممسؾك مؼب مذفرزاد محؽًمجدتفو مطؿو واغفؿرتمهؽل

مواألوانمعلؿػؿقيمبؼقشلو:

م مأؼفو ماظلعقدبؾغين مايؾقى ماظرذقد، ماظعؼؾ مب25أغف.."مذو موؼضقػ مإظبم، ذظؽ
مسؾكم ماظذلطقز مػق ماغؿؾوػـو مذد ماظعؼؾماظرذقدموايؽؿي،موظؽـمعو زلوتماٌؿؾؼلمزلي
متؼقلم اظؾعدماظعورػلمؼبمطؾؿيم"ايؾقى"،ماظيتموعؾمعـماالغصقوعماظعورػلموراءمعو
مؼبم ماظؿصودم مػذا ماظذطقري. ماظلورد مإظقف مؼدسق ماظذي ماظعؼؾ متغققى مإظب ماألغـك ػذه

إذمؼؾدأمخطوبمحقبفماظشؽؾلمؼبمػذاماٌؼطعمومصقفمماًطوبوتمعومؼؾؾٌمأنمؼـؿفل؛
ماظرواؼي معـ مصصالمآخر مغؾدأ مؼبمطؾمعرة مظقؿؽرر ماألدودلم.ؼـؿفل، م ماظلورد مؼظفر ثؿ

مطزبدماظؾقرمطونمؼذلاءىمظف،مدقاءم ماظؼوغلماظػوئر ماظدم بضؿرلماظغوئىم"ػق":م"وحده
م.م26أشؿضمسقـقفمأممصؿقفؿوم.."

سؾكمدؾلؾيموادعيمعـماظقضوئعمتؾدأمحبقوةمماغطالضومعـمػذهماظـؼطيمؼـػؿحماحملؽل
موتـؿؼؾمإظبمأنمتصؾمإظبمحقادثماظـوعـم ماالدؿعؿور مؼبماظرؼػماىزائريمأثـوء سودؼي
عوي،مػـومؼؽقنمسؾقـوماآلنمأنمغرطزماآلنمسؾكمهؾقؾمارتؾوطماظقضوئعماظروائقيمبوظؿورؼخم

مومتلثرلمذظؽمسؾكماًوصقيماظزعـقيم.

عةذالتارخيوةالزمنذاحملكيذالروائيذوالواق

سـدعومغؿؼدممؼبماظؿقرطمداخؾماظرواؼيمندمأنمحضقرماظؿورؼخمالمؼلخذمبعدامواضقوم
ماظشعيبم مؼب مؼغرق ماظلورد مأن مصؽرة ماألخرل مػذا مميـقـو محقٌ م؛ ماألول ماظػصؾ ؼب

                                                                                                                                        
م.71.اٌصدرمغػلف،مصم25
م.73.اٌصدرمغػلف،مصم26
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وماحملؾلمأثـوءمتؼدميفمظؾقضوئعماظروائقيماظيتمتؿؿـؾمصقؿومػقمععوشموعؿعورفمسؾقفمؼبم
ماظ ماالجؿؿوسقي مسـمايقوة مععؾـي مصشقؽو ماألحداثمذقؽو متؿؼدم مإذ ماىزائرؼي؛ شعؾقي

صراعمبنيمسرذنيم"أوالدمدقديمسؾل"و"أوالدماظـش"مسؾكماظلؾطيمواألرضمواظشرف،م
مووضوئعماظـلرماٌقجقدةمبنيماظعرذني.م

عومحددمعلورماظلردمؼبماظػصؾماألول،مؼؿؽقممؼبمحؾؼيمواحدةمػلماظققعلمواٌعؿودم
اجملؿؿعماىزائري.مإغفمزعـماالدؿعؿور،مزعـماظصققةماظيتممؼبمصذلةمزعـقيمدوبؼيمؼب

،مبوظذلطقزمسؾكماظعرفماظذيمطونمضبؽؿماظعروشم7732دؾؼًماظـقرةماىزائرؼيمدـيم
،ماظلؾطي،ماألصقلماظؿورطبقي،ماظزواج،مواظؼؾوئؾمواظعالضوتماالجؿؿوسقيمعـؾم)ايى

دهمسـمدقديمسؾلمإالموشرلمذظؽ(،مطؿومػقماألعرمؼبمػذاماٌؼطع:م"مطؾؿومهدثممواظ
ػلمعـمضداديماظـيبمواظلقدمسؾل،موؼقردمسشراتماظؼصصمموأحورفمبؼداديمسظقؿي،

سـمطراعوتفماظيتمملمؼؽـمأحدمظقشؽمأبدامؼبمصقؿفو.."م؛محقٌمؼؾدأماظلوردمبؿـؾقًم
ماظؿداخؾمبنيم مبودؿكدام موغؼوئفؿ األصقلماظعؾقؼيمظعرشمأوالدمدقديمسؾل،مومتقزػؿ

ػذاماألعرماظذيمؼعدماغؿصورامظعرشمسؾكمحلوبم،مرفماىزائرياظدؼـمواًراصيمؼبماظع
مآخر،مودقلؿؿرمػذاماظؿققزمإظبمآخرمغؼطيمؼبماظرواؼيم.

ؼظفرماظؿورؼخمؼبماظػصؾماألولمسدلمخطوبمػقؽيمواحدة،مػلماظلورد،معـمخاللمم
متعؾؼمبنسودةم معو ماظلردي،مخصقصو مداخؾماٌلور تؼدميفمٌعؾقعوت،موتػوصقؾمعــقرة
مدقديم مأوالد مسـ مضقظف ممبـؾ ماظؿورؼخ مداخؾ ماألخرى ماظعروش مبعض مجذور تـؾقً

يماظـيبماألطرممصؾكماهللمسؾقفمبقضؾي:"مؼشوعمأنمأوالدمدقديمبقضؾيمؼـقدرونمعـمدالظ
طونماظؼدرمسؾكمعقسدمجدؼدمععمدالظيمدقديمم7652،مثؿمؼضقػ:م"وؼبمسومم27ومدؾؿ"

مأضؾم ماظشقخمأغبد...موملمميضمإالمسؼدانمعـماظعؿؾمأو بقضؾي،محنيمضقضماهللمشلو
ماظشقخم مثقرة معع ماظؿؼًمثقرتفؿ مصرغلو... مضد ماظـوسمظؾـقرة مادؿعداد مغؾل مبؾغف حؿك

ٌؼراغلموسلؾًمطؾماظشرقماىزائري،مشرلمأنماظؼقاتماظػرغلقيمطوغًمايوجمربؿدما
معـم مأؼوم مبعد مربف محقٌمظؼل مضلـطقـي؛ مدفـ مؼب مايداد ماظشقخ مزج مظؼد أضقى...

م.28دفـف...وَضؿؾمأحدماًقغيماظشقخماٌؼراغلمشدراممبعرطيمواديمدقصالت..."

مس مأغفو ماظيتمؼشوع م ماظـش، مأوالد مأصقل مظؾقدؼٌمسـ مذظؽ مبعد مإظبمؼـؿؼؾ وئدة
مأغبدم ماظؾوي مجـىمعع مإظب محوربمجـؾو ماظذي ماظػورسماشلؿوم ماٌؽقوىل ايلني
،مدصوسومسـمضلـطقـيمواألرضمإظبمأنمضؿؾ،موأرؾؼًمصرغلومسؾكمسرذفم"أوالدماظـشم"
ػذاماظعرشماظذيمسوشمضدرامبشعومسـدعوماغؿؼؾمإظبمعلوغدةماظضػيماًطلم؛مأيماظقجقدم

اغؿؼؾًمبعدمذظؽمإظبماظلعقدمأحدمأحػودمايلنيمماظػرغللمؼبماىزائر"مظؽـماظلؾطي
عـمزوجؿفماألوظب،مصـصؾؿفمصرغلومضوئدا،وأرؾؼًمؼدؼفمظؿؿؿدمإظبمهؼقؼمطؾمرشؾوتف،م

                                                                                                                                        
م.23.اٌصدرمغػلف،مصم27
م.25- 24.اٌصدرمغػلف،مصم28
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ثؿماغؿؼؾًمإظبمابـفماظؼوؼدمسؾوسماظذيمطونمضدمعنتمسالضؿفمبػرغلو،موطلىمظؼقعفمضقةم
م29جملوورة"رػقؾي،موتقدعمؼبماعؿالكماألراضلمواألغعوممسؾكمحلوبمطؾماظعروشما

ماظعرشموسرشمأوالدم ماظـؼطيمبعرضماظؿـوصرماظؼوئؿمبنيمػذا ؼؾدأماحملؽلمعـمػذه
ماظؿقاصؾمععمصرغلوم دقديمسؾلماظذيمؼعدممنقذجماىزائريماظذيمؼؿعوعؾمععمصؽرة
بعـػموحزم،معفؿومطوغًماظظروف:م"ػوػلمضؾقؾؿفؿمتـؽؿشمعلوحؿفومبوووهمدػقحم

م موػق ماظذيمؼلؿطقعمأنمؼػعؾف طؾرلماظعرش؟مػؾمميؽـمأنمؼقاجفمػذؼـماىؾول،معو
اظعرذنيماظؽؾرلؼـمووراءػؿومصرغلومبلطقتفوموسلؽرػو؟موتذطرمأخوهمدوملموضدمػؿسمظفم
مأؼضو،م ماظلطقة مصؿـقـو ماظػرغلل، مايوطؿ معـ متؼربـو مظق معوذا مواظده، مؼبمحضرة ؼقعو

م.30وتذطرمؼدمأبقفمتـزلمطوظصوسؼيمسؾكمخذمأخقفمدوملماظذيمتفووىمإظبماألرض؟..."

ماظؿورطبل مرؤؼي مسـ مػذا مخالل معـ مغؿقضػ موظؽــو مإظبم، متؿققل ماألحداث ألن
اظؿققنيمؼبمايوضرموغؿعوؼشمععمذكصقوتمتؿقركموعـمخاللمأصعوشلوموحقاراتفو.م
غؿعرفمسـماظعوملمايؽوئلماظذيمؼظؾمرشؿمذظؽمهًمػقؿـيماظلوردماظعؾقؿ،موبذظؽم

م ماظقاضعقي، موػؿ مؼب ماظؼورئ مؼغرق مبشؽؾ ماألحداث مبنيمتؿقرك مغػلف وصبد
محقبيم مرواؼي مبؿفـى مأبعد ماظؿورؼخ مؼغدو محقٌ ماظققعقي؛ مبؿػوصقؾفو اظشكصقوت،
ماظؿورطبقيم ماظقثوئؼ مووـى ماظؿورطبقي، ماظـصقص معـ ماظػعؾل ماالضؿؾوس مؼب اًقض
واٌلؿـلكوتماألخرىمعـؾماىرائدمواظردوئؾموشرلػو،موػقماألعرماظذيمجعؾماحملؽلم

مأضربمإظبماظقاضعل.

مع متؿؾعـو مزعـفماًوص"إذا مؼؼقلم"ػوؼدجر":م"إنمظؽؾمذلء مؼذطره ،مصننمعوم31و
غصؾمإظقفمعـمأحداثماظػصؾماألولمأغفومتؼقممسؾكمتؼدؼؿماظؿورؼخمبوخؿقورمذكصقوتم
مايربم ماظيتمتؽقنمأضصكمدرجوتمصراسوتف ماظرؼػقي موتشؽقؾممنقذجمظؾققوة بلقطي

ظؿػوصقؾماظصغرلةموحقٌمؼؿقركماظلرديماووهمتؼققدما،مسؾكماألرضمواظـػقذمواظـلوء
مسفدم مؼب ماىزائرؼي مايقوة متؼدؼؿ مأذؽول معـ مذؽال مبذظؽ موؼؽقن ماظصراع، شلذا

اظؿؿوثؾمبنيماظقاضعيمايؼقؼقيمواظقاضعيماظؿكّقؾقيمػقمعومميـحماالدؿعؿورمطـقعمعـمأغقاعم
مإحلوسماظؼورئمبوظصدقمؼبمايوظؿنيماظؿورؼخمواظرواؼي.

مبؿقرؼطم مبندراج ماظلورد محقٌمؼؾدأ ماظـوغل؛ ماظػصؾ مؼب مجذرؼو مؼؿققل ماألعر ظؽـ
مبوووهم ماألحداث مو ماظشكصقوت موحشد ماظـقرة مدرلورة مؼب موإضقوعفو اظشكصقوت
ماظؿغرؼؾيم مإغفو مؼبماىزائر. مظف ماظػرغللموعمؼد ماظقضوئعمبنيمعـوػضمظؾقجقد االغػفور

جمأنمؼذػىمإظبماىققؿ...وأيمسبقماٌدؼـيم"دطقػ":م"وظؽـمعـمأجؾمغبوعفمالمحر

                                                                                                                                        
29

م.34-33.اٌصدرمغػلف،مص 
م 34.اٌصدرمغػلف،مصم30
اظدارماظؾقضوءم/مبرلوت،مربؿدمدؾقالموسؾدماشلوديمعػؿوح،ممرعبيتم،اظؿؼـقيمايؼقؼيماظقجقدم،عورتـػوؼدجر،مم31

م.72.اٌرطزماظـؼوؼبماظعربل،مدت،مص
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جققؿ؟مظقسمػقمأولمعـمتغرب..وظـمؼؽقنماألخرل..مؼعرفمأنمضؾؾفمدقـلؾخمعرارا...م
،مػؽذامضبددماظعربلمضقؿيمضضقؿفموذرصفموؼفقنم32وػقمؼؿذطرمطؾمرقػمعـمذطرؼوتف"

مألجؾفمطؾمذلءمحؿكمماالغلالخمعـماألرضماظيتمسشؼفو.

مإدراجماظؿورؼخمداخؾماظرواؼيمطؾؿوموجدمؼلؿؿرماظلوردمؼبمػذاماظػصؾمؼبماظؿقؽؿمؼب
ثغرةمأوماخؿؾؼمدؾؾومظذظؽ؛مإذممؼؽؿشػماظعربلمسوٌومزبؿؾػومداخؾماٌدؼـي،موؼؿقاصؾم
بوظضرورةمسؾكمعـمطونمالمؼذطرمازلفؿمسؾكماإلرالقمطؿقاجدماظقفقدمؼبماٌدؼـيمعـال،م

تورؼخماظقفقدمومػذاماظطورئماىدؼدمسؾكماظعربلمصؿحمعـمخالظفماظلوردمثغرةمظؿؼدؼؿم
وأرقوصفؿمؼبماىزائر:"اظقفقدمؼبماىزائرمؼـؼلؿقنمإظبمثالثمرقائػ:ماظؿقذوبقؿموػؿم
م33ؼفقدماظعرب،مواٌقغقرذقؿموػؿمؼفقدماألغدظس،موؼفقدمظقػقرنموػؿمؼفقدمأوروبو.."

مبدأمم مغالحظ محقٌ ماظـصماظلردي؛ مداخؾ مصشقؽو مذقؽو ماظؿورطبل مدخقل ؼؿؼدم
ظلونماظشكصقوتمؼبمحقارػو،موؼبمجؾلوتفوماظققعقي،ممتقاردماألحداثماظؿورطبقيمسؾك

وسؾكمظلونمأطـرماظشكصقوتمبلوري،موغقردمػـومػذاماٌـول:م"ؼومسؿلمرابحمملمأصفؿم
موراحمضبؽلمسـم مصـفوغف، مظؾعربلمصـفوغو،مرذػمعـ مدؾؿ ععـكمايربماظعوٌقي./

ظعربلموملماألٌونمواظذلكموصرغلوموايفوزمودعشؼموعصر،مواخؿؾطًماألزلوءمؼبمذػـما
ومؼدلرماظلوردمػذاماألعرمبعدمذظؽمبؼقظف"مطونمؼرىمدلمرابحمرجالم34ؼػفؿمذقؽو..."م

م35ذفؿوموذفوسو،مأعوماآلنمصصورمؼراهمسوٌومأؼضو.."

مدردم مخالل معـ مواظعودؼي، ماظؽـرلة مبؿػوصقؾف ماظقاضعقي مإظب ماألضرب ماظلرد ؼؿطقر
وسرشمأوالدمدقديمماظؿطقراتمؼبمحقوةماظشكصقوتماظيتمؼعقشمؼبمسرشمأوالدماظـش

سؾل،ممبؼؿؾماظؾفؾلمسؾكمؼدمسصوبيماظؼوؼدمسؾوس،مواًطقطماٌؿقازؼيماظيتمتؼقممبفوم
ذكصقوتمسدةمبوووهمػدفمواحدموػقماظؿكؾصمعـماظؼوؼدمسؾوس،موػلمسؾكماظؿقاظلم

م"خطيمخؾقػي،مخطيمدالصي،مخطيماظزؼؿقغل،مخطيماظعربلمواظللمرابح"،

دأممبالحظيمغزوحمبعضماظشكصقوتمعـمأوالدمغؾ،معـمػذهماٌرحؾيمؼبمعلورماظلرد
دقديمسؾلموأوالدماظـشمإظبماٌدؼـي،موهرؼؽفومظؾؼقوممبلدوارمواسقيمظػفؿمماظؿغرلاتم
موغبوعي،م ماظعربل مسـ مدطقػمحبـو مإظب مسّققبي مرحقؾ معـؾ مواالجؿؿوسقي، اظلقودقي

ؿيموؼقدػمابـمدالصيماظذيممرحؾمإظبماظعوص،مواظؿقوقمخؾقػيمودالصيمبفؿومبعدمذظؽ
موسودمعـؿلؾومإظبمحزبمنؿمسلولمإصرؼؼقو.

مداخؾم ماٌكؿؾ ماالجؿؿوسل ماظؿقازن مإلسودة مبوظؿغرلات مبوظؼقوم مػـو ماحملؽل ؼؾدأ
اظعروشمعؼؿؾماظؼوؼدمسؾكمؼدماظعربل،مثؿمخؾقػي،مثؿمبؿؼفؼرمعؽونمسرشمأوالدماظـشم

                                                                                                                                        
م.16.،مصحقبفمورحؾيماظؾقٌمسـماٌفديماٌـؿظرم،سزماظدؼـجالوجل،مم32
م726.اٌصدرمغػلف،مصم33
م731.اٌصدرمغػلف،مصم34
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مم732-731.اٌصدرمغػلف،مص 
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ألحداثمبعدمعؼؿؾماظؼوؼدموععفماغفقورماظشقخمسؿورمذقخمزاوؼيمدقديمبقضؾي،مواغؿؼولما
إظبماٌدؼـيمواظذلطقزمسؾكماجملؿقسيماظيتماغؿؼؾًمعـماظرؼػموغشورفومأوماظـشوطماظذيم

موبؾكرلمابـماظعربل..إخل.،مادبذمضدػومعـؾماخؿطوفماظطوػرمابـمخؾقػي

إذامطونمزعـماٌوضلماظذيمؼعقدمإظقفماحملؽلمؼؿصؾمبلـقاتماألربعقـوتمصننمػذام
ماظلققؼ ماظؿورؼخ مإظب ماظعقدة معـ مميـع مسـممل مايدؼٌ مأي مغػلف؛ ماإلدراج مبـؿط ،

اظؿورؼخمثؿمتدلؼرهمؼبمضقظف:"راحمأعؼرانمضبدثفمسـمتقـفقـونماٌؾؽيماٌؿؿردة،مصوحؾيم
ايؽؿيموماظدػوء،ماظؽـرلةماظلػرمواظذلحول،محؿكمزلقًمتقـفقـونمأيمغوصؾيماًقومم
مبوىـق ماظقاضعي م"توصقالظً" معـطؼي معـ مضدعً متقـفقـون مإن ماظرواؼوت متؼقل بم..

إظبمآخرماٌعؾقعوتمسـمػذاماظـؿقذجماظـلوئلماٌـوضؾمعـمم36اظشرضلمظؾؿغربماألضصك"
ماظؿورؼخماىزائري مأعؼرانمبوسؿؾورم، معـمررفمذكصقي ماٌعؾقعوتمعدلرة وإدراجمػذه

مأغفمعلؿقضرمظألرواحمومؼعؾؿمانمممؾؽيمتقـفقـونمتصؾمإظبمشوؼيمدطقػ.

ماظقس مإذطوء موػق مذظؽ، مإظب ماظداسل مبعدػو موضعفموغؽؿشػ مإزاء ماىزائري ل
ماظؼورئمظقطرحفم ماظذيمطونمضبّضر ماألدودل ماظلمال مظقطرح االجؿؿوسلموايضوري،
مأنم مسؿلمرابح؟/...البد مأخرىمؼو معرة مأؼضو:"وػؾمدــقرمسبـمأؼضو ععماظشكصقي
مصشؾًمثقرةم مرجعي، مشرل ماظظوٌنيمإظب مؼطرد مؼلؿؽنيمحؿك ماظشعىمظـ مػذا غػعؾ،

م مدـي مث7657اٌؼراغل مصشؾً مثؿ ماألوراسم، مسبـم7774قرة مظـقرتـو مغعد مأن مصبى ،
م37أؼضو..."

عومؼؾػًماالغؿؾوهمأنمػذهماظعقدةمإظبماظؿورؼخماظؼدؼؿمظـضولماىزائريمضدماالحؿاللم
جوءتمبطرؼؼيمتعؾقؿقيمجوصيم؛محقٌمؼؾدوماألعرمأذؾفمبوظؿؾؼنيمالماظؿؾؼلماظؼوئؿمسؾكم

ماظؿػوسؾ مأو، مٌقضعف مظؾلورد ماظػقضقي ماظـظرة مسؾك مطونمميؽـممتلطقدا ماظلردي. علؿقاه
ماحملؽلم معقزة متؿققل موبذظؽ ماظشكصقوت، مأصعول مضؿـ متّػعؾ مأن ماألضقال شلذه
اظؿورطبلمؼبمػذهماٌرحؾيمعـماظلردمعـمروبعفوماىؿوظلماظذيمجعؾـومغدركمأنمصـوسيم
اظؿورؼخماىزائريمبدأتمعـمأطـرماألصرادمبلوريمإظبمروبعمتؾؼقين،مؼؽقنماٌؿؾؼلمسؾكم

معـ مبف مضؾؾمإرالع مػذام، موغقرد مؼبماظؽؿىماظؿورطبقي، مذطر مٌو مذطر مإسودة صالمؼعدو
ماظـؿقذجم:

ماووػوت،م مثالثي ماظعوصؿي مؼب مايرطي ماظقضع:/ مربؾال ماظروج مؼقدػ "واصؾ
عبوسيمععمرجولماإلصالح،مؼـشطقنمؼبماٌلوجدم...ماىؿوسيماظـوغقيمعبوسيماظـفؿ،م

م مسلولمإصرؼؼقو مثوغقي:منؿ مضورعفمدلمرابح مػلم/ حزبمعصوظلمايوج...مسبـمو
مبوظيتمػلم مأو مبوظيتمػلمأحلـ ماغلقوبمصرغلو معـ مالبد مالدؿؼاللماىزائر، غدسق

مطؾرل مصرق ماٌصؾقني موعبوسي معصوظل معبوسي مبني مظقس مأخشـ.. مععفم، اٌشؽؾي
                                                                                                                                        

مم.776.اٌصدرمغػلف،مصم36
م.072-071.اٌصدرمغػلف،مصم37
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اظـقاب./مرصعمأعؼرانمصقتفمعـددا:مسؾقفؿماظؾعـيمبينمويموي،مؼرؼدونمبقعـومظػرغلوم
موسؿالء مضقود مأبـوء مؼبمطؾفؿ مسؾوس مصرحوت مإظب مضلـطقـي، مؼب مجّؾقل مبوبـ ،ابؿداء

مجوععوتم معـ مدبرجقا مػمالء موطؾ معلؿغوٍ، معـ ماظؿفوعل مبـ مبؾؼودؿ مإظب جقفؾ،
م38صرغلو".

إنماظعقدةمإظبماظذاطرةمعـمأجؾمتقزقػماظؿورؼخمداخؾمػذهماظرواؼيمطونمعدلذبومعـم
م مو مإظبماظؿعؼقد ماظؾلوري مبلوراتمعؿعددةمأجؾمجعؾماألحداثمواظقضوئع،متـطؾؼمعـ

معدلرةم مو معـطؼقي مواحدة مغؼطي مؼب ماالظؿؼوء ماألخرلمإظب م مظؿصؾمؼب ظشكصقوتمعؿعددة
ماظؿقضرلؼيم ماٌلورات متؿشوبؽ محقٌ معوي؛ ماظـوعـ مذبزرة مأي ماحملؽل، داخؾ
مػلم ماظرواؼي مؼب مواحد ماحؿؿول مسؾك مإال معػؿقحي متؽـ ممل ماظيت مواظؿقضعوت ظؾؿلرلة

،مطونمؼبمحقـفمواحدامعـمممؽـوتمطـرلة-طقدمبوظؿل-ػذاماالحؿؿولماظذيم،ماجملزرة
صـفدمداخؾماظلردمإذورةمإظبمعـظؿماٌلرلةم"صرحوتمسؾوس"مومإظبماٌؽونماظذيمتؾدأم

معـفمبؼقلماظلورد:مم

"أثـوءماظؾؼوءمذطرمصرحوتمسؾوسمبقجقبمخروجماظـوسمبؼقةمؼبمعلرلةمدؾؿقيمؼقمم
...مالمػدفمظؾؿلرلةمإالماالثـنيماظـوعـمعـمعوي،متـطؾؼماٌلرلةمعـمعلفدماحملطيم

مبوظػرغلقنيم ماٌلوواة ماٌشروسي، مبويؼقق ماٌطوظؾي مو ماظلؾؿل، ماظقجقد إثؾوت
م.39وماظقفقد..."

ماٌؿؾؼل مذػـ مؼب مرقؼال مؼرتلؿ ماظلؾؿل ماٌشفد مػذا ماظلورد مؼذلك ممل مؼؿؾعفم، ألغف
ماظعربلم م"ضوم مؼؼقل: ماظذي ماظعربل مذكصقي مظلون مسؾك مدققدث مٌو مغفوئقي بؼراءة

وشمودطماىؿقعموراحمصبقلمبـوزرؼفمضوئال:مأرجقمعـماإلخقةمأنمؼـوضشقامأؼضوماٌقدؿ
م40احؿؿولموضقعمذبزرة."

ماظػوسؾيم مغفوؼوتمذكصقوتفو مظؽـ متورطبقي، محؼقؼي مإظب ماحملؽل خؾصًموضوئع
مزلوتفوم مإظب مبوظـظر مبعضفو، مغلخذ مأن مميؽــو مضراءة معـ مأطـر مسؾك معػؿقحي بؼقً

داخؾماظلرد،موػقماألعرماظذيمدــوضشفمؼبماظعـصرمموسالضؿفومبوظػوسؾقيماظيتمتـؿففو
ماآلتلم:

الشخصواتذوالواقعةذالتارخيوةذ

مأدقمبشؽؾمبلقط،مضبقؾمإظبم مبعؾورة متؿعوعؾمععماظؿورؼخمبشؽؾمرحى؛مأو إغفو
متزاوجم مإذ ماظؿورطبقي؛ ماظذاطرة مؼب مرادكي موأزلوء مذفرلة متورطبقي مزعوغقي تػوصقؾ

مذك ماظشكصقوتم: مبنيممنطنيمعـ مصقوتمعؿكقؾياظرواؼي مذكصقوتمتورطبقيم، و
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موأصعوشلوم ماظؿورطبقيموأضقاشلو حوضرةمعلؾؼومؼبمذػـماٌؿؾؼل،مومظعؾمادؿعؿولماألزلوء
ماظؿورطبقيم ماظقضوئع معوضل مبني ماظزعـقي ماظـغرة مظؿضققؼ مربووظي مؼعد ماظرواؼي داخؾ

مومحوضرماظلرد.

م مؼشؽالن ماظعقاعؾماىؿوسقي ماظلرديممنقذجنيمعـ ماٌلور مظـو مطدلىمؼظفر ػقؿـي
بوإلضوصيمإظبم"أوالدمدقديم،مسؾكماظقضوئعموػؿو:"مأوالدمدقديمسؾل"و"مأوالدماظـشم"

مبقضؾي"مإذامأخذغومبعنيماالسؿؾورماٌلورماظذيمتؼدعفمظدسؿمررفمسؾكمحلوبماآلخر.

مػوذؼـم مخصوئص مؼؽؿشػ مطل مظؾؿؿؾؼل مورحؾي موادعي معلوصي ماظلورد مؼذلك ال
اٌعؾقعوتماظيتمسبؿوجفومسـماظعرذني؛مإذمضبددمماظعوعؾني،موإمنومؼؼقممبؿزوؼدغومبؽؾ

ماظلؾطيم مميـؾقن مسؾوس. ماظؼوؼد ماظـشموسؾكمرأدفؿ م"أوالد ماظـشمبؼقظف: مأوالد عالعح
اظعلؽرؼيماظيتمالمتؼووم،متلؿطقعمأنمتؾقيمذراعمطؾمسوص،موطؾمعؿؿرد،معفؿوماذؿدم

مصداػؿؿفؿ ماظؼوؼدمسؾوسمبعصوبؿفموسرذفمادؿـفدمبػرغلو مسفز مإذا بؼقاتفوممسقده...و
م41هًمأيمذرؼعي"

تلؿؾدمػذهماظؼقىمبؽؾماظعروشموتلؿؿدمغػقذػومعـمتعوعؾفومععماظلؾطيماظػرغلقيمم
مذلء مطؾ مسؾك مضؾضؿفو مهؽؿ مو مبعرشم، ماألخرى ماظصراع مجفي مؼعني ماظلرد ظؽـ

آخر"ظؼدمصورمأوالدماظـشمأطـرمأعقاالموسددا،مسؽسمأوالدمدقديمسؾلماظذؼـمراحقام
عـذمسؼدؼـمادؿقظبماٌعؿرمبورالمسؾكمطؾمعومادؿصؾققهمعـمؼؿـوضصقنمؼقعومبعدمؼقم،م

ثؿمأرشؿماظلعقدماظؼوؼدمواظدمسؾوسماظؽـرلمعـفؿمسؾكماظرحقؾمبعقدامحقٌمالم،مأرض
م42ؼدريمأحدم"

مثوظـومؼبماظصراع،موظؽـمظقدسؿمبلؾطؿفماظدؼـقيم ؼؿدخؾمسرشمآخرمالمظقؽقنمررصو
مدقديمبقض مأوالد مإظبم" مؼشرلماظلورد مإذ ماًطل؛ مسؿورماىفي موبشقكفؿ مبزاوؼؿفؿ ؾي

مأنمتػضم موحدػو صقؿـؾقنماظلؾطيماظدؼـقيماظيتمصبىمأنمطبضعمشلوماىؿقع،موشلو
مواغؿفوءه مرعضون مدخقل متعؾـ موأن ماظـزاسوت، مطؾؿؿفوم، ماألسقود،وشلو مأؼوم وهدد

معرارا،موجؾسمععمذقكفو،م ماظزاوؼي ماظػرغللماظذيمزار مايوطؿ اٌلؿقسيمحؿكمسـد
م.43حدةمرؾؾومظؾدلطي"وأطؾمععفمعـمضصعيموا

متعؿؿدماظرواؼيمبوإلضوصيمإظبمػذهماظـالثقيمدؾلؾيمعـماألزلوءماظؿؼؾقدؼيمظؾشكصقي،
مأسؿؼ،معـؾؿوم مدالظقو مبعدا معـمترػنيماألحداثمؼبماٌوضل،مومعـقفو مؼشؽؾمغقسو ممو
تػعؾماظلقـؿومأومؼؼدعفماٌلرحمصقؿومؼؿعؾؼمبوظدؼؽقرماظذيمؼؼقدماظؼورئمظرلبطماألحداثم

ععقـيمعـمعراحؾماظؿطقرماالجؿؿوسل،مصـفدم"بؾكرل،ماظعؾفي،مسّققبي،ماظشقخممبرحؾيم
م.ظؽقؾ،ماظعربلماٌقدؿوش،ماظؼوؼدمسؾوس"
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محضقرهم معـ ماظرشؿ مسؾك ماظلرد معلور مؼب مصوسال ممنقذجو مغلخذ مأن مػـو ميؽــو
م:ماشلوعشل،معؿؿـالمؼبمذكصقيم"اظؾفؾلمًضر"موػقمدروؼش،مؼلؿفماظلردممبوؼؾل

ماظصػراءمم"طونماظؾفؾلمًضر مبؼـدورتف ماظروعقي،معدثرا مسؾكمبقًمدالصي ؼدقمسصوه
مظؿـضقػمصؿفم مؼلؿعؿؾف مرقؼؾ مأخضر معـدؼؾ مصدره معـ متدظب موضد ماألبقض، وبدلغلف

م.44وأغػف.."

مؼؼدممم مخطوبف مأن مإال مطؾرلا مصورق متشؽؾ ماظيتمال ماٌالعح ماظدروؼشمبفذه مػذا إن
متربطمبنيماٌنتماظلردي ماظيتموجدغوػو مؼرددمخطوبومماظدالظيماظقحقدة ومسـقاغف،مصفق

واحدا:"مؼومغوسمؼومغوس،ػقمدقدماظـوسمؼرصعماظؾوس،موؼعؾلماظراس،مازلفمبوظعنيم
م45ؼؾدا،مواظـػقسمظفمتفدا،مؼرصعمراسمبالدغوموؼعزمغػقسمأوالدغو"

إغفمؼؿقدثمسـمعـؼذمظؾؾؾد،موسـمزلوتف،موػذهماظالزعيماٌؿؽررةمموعؾـومغؾؿؾسمم
ؼد"مواظـوغلم"اظعربلماٌقدؿوش"ماظذيمأطدماحملؽلمبعدمؼبمازلنيمأحدػؿوم"سؾوسماظؼو

ماظـؾقءة مػذه مهؼقؼ مؼب مجدارتف مذظؽ مػذهم، مسؾك مبوظذلطقز مذظؽ مبعد ماظرواؼي وتؾدأ
اظشكصقي،موتؼدممشلومصقرةمأوظقيمعـمخاللمخطوبماظلورد"اظصؿًموحدهمطونمطفػم

ماظـوس،مملمؼعدمؼطقؼماالدؿؿوعمإظبم عومالمؼػقدماظعربل،مؼعؿؽػمصقفمبعقدامسـمثرثرة
عـماظؽالم،مومملمتعدمظفمرشؾيمؼبمأنمؼؾقحمظمخرؼـمجبراحوتفماظداعقي،مؼعؿؼدماىؿقعم
مبـمصقفؿمأخقهماظزؼؿقغلمأغفمالمؼؾوظلمبلحد،مومأنمصؿؿفماظدائؿمدظقؾمسؾكمأغوغقؿف،م
وػؿمزبطؽقن،مطونمأطـرػؿمإحلودومبؽؾمعومضبقطمبف،مضبزنميشرةممتقتمومؼربلم

مأيمزبؾقق مسـمزؾؿ مهؿؼرممبـػلف مو ماظظؾؿ متعوفمغػلف ماألصوسل، حؿكماظعؼوربمو
م.46اظظوٌني..."

ؼضػلماظلردمبذظؽمػذهماظلؾليمعـماألوصوفماظشؾقفيمبلوصوفماألغؾقوءمطورتؾورفم
ماغعزاظف،مبوظطؾقعي مو مطونمصبؾسماظعربلمذبؾالمبصؿؿف،م، ماألوصوفماىلدؼي:" ثؿ

م محود ماظؾقن مأزلر ماظـقوصي، مإظب مأعقؾ ماظؼوعي، مرضقؼمممؿد ماظعقـني، مأدقد األغػ،
مأبقف..." مؼشغؾفمشرلمغبوعفمودم ،م47اظشػؿنيمطٌماظشورب،مؼػضؾماظعزظي،مالمذلء

مبؿؼدممعلورماظلرد معـماٌالعحماظيتمغؿعرفمسؾقفو وصبعؾمػذهماظشكصقيم،مومشرلػو
مؼبم ماظـقري موظؾؿد مظؾقسل معـؿفي مذكصقي مإظب مجوػؾي مبلقطي مذكصقي معـ تـؿؼؾ

اظػعؾلماظذيمتؼدعفمرواؼيم"حقبيمورحؾيماظؾقٌمسـماٌفديماىزائر.موػقماالغؿصورم
ماٌـؿظر".
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متقزقػوم ماألحقون مشوظى مؼب مصقعد ماظؿورطبقي ماظشكصقوت مبؿقزقػ مؼؿعؾؼ معو أعو
وغذطرم،مومسدمماظعقدةمإظقفومبعدمذظؽ،مجوػزامبؿقدؼدمعالربفومعـذمدخقشلومظؾؿقؽل

سؾدمايؿقدم،مراسػـومأزلوءمسدؼدةمعـؾ:معصوظلمايوج،مصرحوتمسؾوس،مربؿدمبق
ماظقضوئعم مداخؾ مصعوظقي ماألحقون مشوظى مؼب مشلؿ متظفر مال مو موشرلػؿ.، مبودؼس بـ
اظروائقي،موظؽـمميؽــومأنمغقردمػذاماظـؿقذجمسـمذكصقيم"سؾدمايؿقدمبـمبودؼس"ؼبم

مدطقػ مٌدؼـي مزؼوراتف مإحدى ماظؿغرلاتم، مو ماألحداث معـ معقاضػف مغطوظع حقٌ
ماىزائر:" مبفو ممتر ماظيت معـمماظؿورطبقي مأظقس مبودؼس: مابـ ماظشقخ مأحدػؿ دلل

األجدىمأنمغذوبمؼبمصرغلو؟مظقسمظـومعلؿؼؾؾمدوغفو/مغظرماظشقخمصقفمبلكرؼيموضول:م
ماٌؼووعيم مإرادة مظؽـ ماظروعوغل، ماالدؿعؿور مهً مطـو محني مأعـوظؽؿ مضوظف ماظؽالم ػذا
ماغؿصرت،مسبـمظلـومصرغلوموالمميؽـمأنمغؽقنمصرغلوموظقمأرادمبعضؽؿ./مدللمؼقدػ
اظروجمعؿقؿلو:مجقزؼًمذقكـو،موظؽـمؼبمدسقتؽؿمعالؼـيموعداػـيمظالدؿعؿور/مأعلؽم
اظشقخمبذراسلمؼقدػماظروجمورصعمصقفمبصرهموضول:متلؿطقعماظظروفمتؽققػـو،وظؽـفوم

مالمتلؿطقعمإتالصـو."

ماظلقودلم ماٌشفد مذؽؾً ماظيت ماالووػوت مطؾ معـ مععقـي مذكصقي ماغؿؼوء إن
متؿ مظؽل ماىزائر مؼب مبوظقاضعقيمواظـضوظل ماإلؼفوم مبفدف مطون ماحملؽل، مؼب قرك

ماظـص مداخؾ مواٌقضقسقي ماظشكصقوتم، معع ماٌؿكقؾي ماظشكصقوت متؿػوسؾ حبقٌ
ماظؿورطبقي مبوظؿورؼخم، ماظؾلقط ماظققعل مبوعؿزاج مؼؿقرك معشفد مأعوم ماٌؿؾؼل ظقضع
صقغدومطؾمطوئـمبلقطمعشروسومٌؼووممأومثقريمومتؿققلماظشكصقوتماظيتم،ماٌعروف
الماظـصمدونموسلمتؿـوحرميلوبوتمضقؼيمإظبمذكصقوتممتدمؼدػومظؿصـعمطوغًمرق

معصرلمػذاماظقرـ.م

الفضاءذالروائيذوأبعادذالفضاءذالتارخييذ

ومتعؿؾمسؾكم،متقزػماظرواؼيمأؼضومدؾلؾيمعـماظػضوءاتماظيتمشلومارتؾوطمبوظؿورؼخ
ماظصكقر م،صـ"تؾماظغربون"عـالم:م"ػذه موعوضقف ماظلرد محبوضر مسالضوتفو اظـوتؽيممردؿ

ماظغربونم مرؤوسمعـققرؼـ..غعقؼ مظقلًمإال ماحملقطي ماشلضؾوتمواىؾول مسؾك أعوعف
اظػضوءمم48اظذيمراحمؼؼؿقؿمثغريمأذغقفمظقسمإالمصققوتماظؼؿولماٌـذرمبوظقؼؾمواظـؾقر"

اظذيمطونمؼؿفلدمداخؾماحملؽلمعـمررفم"حقبف"مأصؾحمؼبمعرحؾيمعومذبلدامأعومم
ماغؿؼؾمظرؤؼؿف:"اهلل مسـدعو مدقديمسؾل.../ػؾماظلورد مظؼدمجؽًمبلمإظبمسرشمأوالد

رأؼًم؟مإغفمتؾماظغربون،موتفقلمظلماظزؼؿقغلموضدماعؿطكمصفقةمتؾماظغربون،محطمسؾكم
مطؾمذلء،م ماٌـفؽ.../مػلمذيماظؼرؼي،مظؼدمتغرلمصقفو ماظؾؼؾؼماٌذسقر مططوئر ذروتفو

ابيمدقديمتلعقنمدـيمطوصقيمظؿغقرلمطؾمذلء.../معؽونمواحدمبؼلمسؾكمحوظؿف،مُضرَّ
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مبفوم متعؾؼ مال مرػؾي، مظؾؿؽون ماظقضور،طون مجؾؾـو موضد مدخؾـوػو ماظصوحل، ماظقظل سؾل
اىدرانموالماظلؼػموالماألرض،موظؽـمروحماظقظلماظصوحلماظيتمطوغًمهؾؼمؼبماٌؽونم

م49صؿؿألهمرفراموغؼوء"

،مؼصؾحمبذظؽماظػضوءماٌمررمؼبماٌوضل،مؼقاجفـوموؼؿقنيمؼبمايوضرمبؽؾمعالربف
اظزعـمالمؼذلكمأعرامسؾكمحوظف،موػقماألعرماظذيمؼعدمإذورةمإظبمايـنيمٌوضمشرلمأنم

مهقلمبعدهمطؾمذلءمحؿكماألعؽـيمماظيتمتػرغمعـمحضقرػومودالالتفوم.

معـمدوحيماظصراعمداخؾماظقضوئع صقعقدمسؾكماظؿورؼخم،مالمتلؿؾعدماظرواؼيماظػضوء
مسؾ،ماىزائريماظؼدؼؿ ماظؼدؼؿ كماألرضموعومضبدثمؼبموضبوولمأنمؼربطمبنيماظصراع
ماظلرد معلور ماٌؼطع:"تؾعدم، مػذا مؼب ماظروعوغقي ماٌدن مسؾك ماظؿطرق مؼب مايول مػق طؿو

ماإلعدلارقرم مزعـ مبـقً مروعوغقي معدؼـي مػل مو معقال، مبلربعني مدطقػ مسـ طقؼؽقل
مسددمعـماٌعوبد،مومربؽؿيموعلرحمؼؿلعميقاظلمثالثيمآالفم اظروعوغلمغرلصو،مبفو

مح مطقؼؽقل مسؿؾقيمعشوػد...وؼب متؿؿ مطوغً محقٌ ماظؾوتلؿور مععؾد مبف معلققل ل
م50اظؿـصرل"م

محفيم مدقى مظقلً ماىزائري ماظؿورؼخ معـ ماظلققؼ ماٌوضل مإظب ماظعقدة مػذه إن
مإذم ماظقاصدؼـ؛ مواظروعون ماألصؾقنيم"األعوزؼغ" ماىزائر مبنيمدؽون ماظصراع مإظب ظؾعقدة

متوطػورؼـوس مؼقشرري، مأعـول: ماٌـوضؾني معـ مسدد مإظب ماظلرد معـمم،ؼشرل وشرلػو
مظؾقفقدمم ماجملدي موشرل ماٌرؼر ماالجؿفود مإظقفو مثغرة مصؿح ماظيت ماظؿورطبقي اٌعؾقعوت
واظـصورىمحبـومسـمجذورػؿمؼبماٌـطؼي،موطؾمػذامظإلذورةمإظبمسؿؼماظصراعمايضوريم
موعـم ماظػرغلل مبني ماظصراع مؼب ماٌؿشؽؾ موايوضر ماظلققؼ ماٌوضل مبني مؼصؾ اظذي

مطبؿػقنمخؾػفمواىزائري.

ماىزائريمإم مبني مجدؼد معـ ماٌشفد مصقف مؼؿؽرر مواظشرف ماألرض مسؾك مصراع غف
واظػرغلل،محقٌمتظفرماألرضمعػورضيمايؾؿماظػرغللمؼبماىزائر؛مإذمالمروابطمبنيم

ماألرضنيمتؾقحمشلومذظؽ،مطؿومؼشرلمػذاماٌؼطع:م

مرابح م"غفضمدل مصقرةم، مسؾك مبلصعؾف مأذور ماٌقدؿوش... ماظعربل صـفضمععف
م مسؾقفو مػلمععؾؼي ماظقرضي مػذه مسؾك معردقعو متراه معو مطؾ موضول: مبوظػرغلقي، طؿوبي

ػـومبوظضؾطمأرضـوماىزائر،مومػـومأرضمصرغلو،مومبقــومحبر.م/محبر،مبقــوم،ماألرض
51حبر،موعوماظذيمجوءمبفمالءماٌالسنيمإظقـو"

هددماظرواؼيمأنمطالمعـماظػرغللموماظقفقديمطوغومؼؾقـونمسـمحؾؿمالمأصؾمظفمم
وسـمعدؼـيمأثرؼيمضدمتؽقنمصقفومعالعحمحضورتفؿ؛مإذمؼشرلماظلوردمؼبم،ماثومالمعرل
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موراءم مؼقم مطؾ مؼؾفـون مػؿو مو موسلعقن مصراغؽق ماٌقدؿوش ماظعربل م"تذطر ماٌؼطع ػذا
مؼؾقٌمسـم مطؾ موظقسموػؿو؟ محؾؿ مػق مأعؼران مؼؾقٌمسـف معو مؼؽقن مػؾ أوػوعفؿو،

مجذوره، مسـ مأرضف مؼؾقٌمؼب مأعؼران مأن ماظقحقد ماظػرق مسـممحؾؿف، مؼؾقـون وػؿو
م52درابمؼبمارضمػؿومصقفومعـماظغربوء"

مؼؼقممتقزقػماظػضوءمبؿقرؼؽمخؾػقوتماٌؿؾؼلمومتؽـقػمدالالتماظقضوئعم ومػؽذا
صالمضبؼمإالمظصوحىماألرضمأنمضبؾؿمؼبمأرضف،موػقمذؽؾمعـمأذؽولم،موماألحداث

ملمربددة.اظعداظيماظيتمؼػرضفوماٌؽونمضؾؾمأنمهرطفوماظشكصقوتمسدلمأضقالمومأصعو

ذاإليديولوجواذوذالتارخييذيفذالروايةذ

مذاتفم مؼب ماظؿورؼخ مػدصف مؼظفر مال ماظروائل ماظـص مبقـي مداخؾ ماظؿورؼخ مإدراج إن
ماظؿغرلاتم مو ماجملؿؿعوت معوضل مسـ معقضقسقي ماألطـر مواظشفودة ماظقثقؼي بوسؿؾوره

عـقروماالدذلاتقفقيماظيتممترمبفو،مومالمسـمخصقصقؿفومايضورؼي،مصفذامؼعدمدورام
بوٌمرخماظذيمؼؾؿصؼمبوٌوضل،مأعومعفؿيماظرواؼيمأثـوءمادؿدسوئفومشلذاماظؿورؼخ،مصفلم

ظؽـفوم،مإغؿوجمذفودةمعقازؼيمظؿؾؽماظيتمأضرػوماٌمرخ،متلؿـدماظرواؼيمسؾكمػذاماٌرلاث
محدثمصـ معو مأجؾ موظقسمعـ مأجؾماٌؿؽـ معـ مصفلمذفودة مصقف. متـقصر "عشؽؾيمال

ره.مصفذامذلءمالمميؽـفمأنمؼػعؾمدقاه.ماٌشؽؾيمػلمؼبماظؽوتىمظقلًمؼبم"تؼدؼؿ"مسص
أنمتؽقنمطويقاري،مطؾماألذقوءمظؽؾماظـوس.مأنمتصؾمٌومبعدماظقاضعمإظبمايؼقؼي،م
م.53أنمتصؾمٌومبعدمايوضرمواٌعوصرمإظبمتؾؽماٌظوػر.مصؿومػقمحؼقؼلمدقؾؼكموؼؿؽرر"

موضو معـ ماخؿوره معو ماظروائل مبف ماظذيمؼطرح ماٌـظقر معومظذظؽمؼعد مػق متورطبقي ئع
مربطـوم مطونمضؾؾف.موإذا ؼشؽؾمذفودةمخوصيموممقزةمتـؿؿلمإظبمسوملماظرواؼيمالمإظبمعو
مورحؾيم م"حقبف مرواؼي مؼب ماظؿورطبقي ماالحداث مدرل ماظيتمحؽؿً مبودذلاتقفقي ذظؽ
ماىزائريمبنؼدؼقظقجقوم ماظروائل متؼقد مأن مغالحظف مصؿو ماٌـؿظر"، ماٌفدي اظؾقٌمسـ

ودمتصقراتمملمطبرجمسـفومظؼراءةماظؿورؼخمواجملؿؿعموثؼوصؿف،مععقـيمضدمأدرهمؼبمحد
ماظطؾقعقيم ماظؾقؽي مإظب متعقد مأغفو مغدرك موعؾـو ماظيت ماظرواؼي مػذه مؼب مؼؿؽرر معو وػق
ماظؾداؼي،م مؼب ماٌػرط ماإلؼدؼقظقجل ماظؿعؼقد مسـ مبعقدا ماٌؾلط متػؽرله مطقػقي ظؾفزائري

معومتؾؾٌمأنمتعقدمبنيماينيمواآلخرمإظبممنطمع ؽررمظؼراءةماألحداثمالمطبرجمظؽـفو
معؿداولمؼبم مأو معؼؾقل مػق معو محدود ماٌؿكقؾمسـد موبذظؽمضبصر ماظلوئد، ماظؿصقر سـ

ماظـؿقذجماظػؽريماىزائري.

مواإلحوالتم مبعضماٌالعح مخالل معـ معـظقره ماظؽوتىمو مادذلاتقفقي متؿؾع ميؽــو
ي،مدقاءمبؿؼصلماظيتمتؼقدماٌؿؾؼلمإظبموجفيمغظرمععقـيمؼؼرأمعـمخالشلومأحداثماظرواؼ
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مص مخطوبمبعضماظشكصقوت، مأو ماظرواؼيخطوبماظلورد مػذه مذظؽمم-ػل مذطرغو طؿو
م ماظؾلوريمم-دوبؼو مدائرة ماظعوملمايؽوئلموذكصقوتف مبندراج ماظؾداؼي معـ ماظلورد ؼؼقم

متغقرلم مو ماظؿورطبل مدائرة مؼب مإدراجفو مإظب متدرصبقو مؼـؿؼؾ مأن مإظب وايقادثماظعودؼي
إغفومصـوسيماظؿورؼخمعـم.اظؿورطبقيماالجؿؿوسقيمؼبماىزائرذبراػومإظبمسؿؼماظؿغقرلاتم

مجدؼدم..

اظلمالماٌطروحمؼبمػذهماظرواؼي:معوماظػوئدةماظيتمسبصؾمسؾقفومسـدعومغلؿعقدمسدلم
ماظـقرةم مصذلة محؽؿً ماظيت مواظؿورطبقي مواظـؼوصقي ماالجؿؿوسقي ماظـظؿ اظؿكّقؾ

مومإرػوصوتفو؟.

دعًمبفمأحداثماظرواؼيماظؿورطبقيمومشرلػومميؽــومأنمغشرلمإظبمأنماٌـظقرماظذيمض
مومميؽــومأنمسبددمخصوئصفمصقؿومؼؾل:م،مطونمعقجفومبشؽؾمؼؾعٌمسؾكماظؿلوؤل

تؿقوذكماظرواؼيماظذلطقزمسؾكمخطوبمحقبفمإالمؼبمبداؼيمومغفوؼيمطؾمصصؾ،مومػقم
وظؽـفمععمذظؽمؼصرمسؾكمصوسؾقيمػذهماشلقؽيم،مخطوبمؼؿصرفمصقفماظلوردماألدودل

األحداثماظيتمتلردػوم؛محقٌمؼشرلمإظبمذظؽمؼبمعقضعمؼؼقلمصقف:"مظؼدمأطدتمؼبم
معـمغبوعف؟ظلًم مصرع مػؾمػل مداخؾفو، معقجقدة مأغفو مايؽوؼي مبدء مضؾؾ ظلمحقبف
أدريمٌوذامطـًمأراػومطذظؽ؟موظلًمأدريمٌوذامطؾؿومذطرتمغبوعفمتؾدتمظلمعالعحم

م54حقبف"

وضرموتـؼؾمظفماٌوضلمػلمجزءمؼدلمػذامسؾكمأنمحقبفماظيتمتؿقاصؾمععفمؼبمايم
عـفمومادؿؿرارمظف،موػذامعومؼذطرغومحبدؼٌم"ػوؼدجر"مسـمدميقعيماظزعـمواغلقوبف،م

ؼظؾمعلؿغرضومؼبمحضقرهم،مصـ:"اظزعونمذاتفمميضل،مشرلمأغف،موػقمميضلمبودؿؿرار
عـمحقٌمػقمزعون.مصوظؾؼوءمؼعينمسدمماظؿالذلمواظزوال.موبوظؿوظلماالدؿؿرارمؼبماظقجقدم

م55عومصؿهمؼؿؼدم."ماظذي

ماإلميونماظذيمؼرزلفماٌؿكقؾماظروائلمحبقبفمبوسؿؾورػومادؿؿرارؼيمؼبماظؿورؼخم ػذا
مأحقوغوم ماظؿعورضمععفو مأو مأحقوغو مخطوبفو محصر معـمعرة مؼبمأطـر اىزائريمؼصودره

ممومصبعؾـومغؿلوءلمسـمعدىمدطقةمػذامم-طؿومجرىمذطرهمؼبمبداؼيماظؿقؾقؾم–أخرىم
مؼعقشفماآلن،موعـماإلميونمؼبماظربطمبني ماظقرـموعو معوضلماألحداثماظؿورطبقيمشلذا

ػـومغؾدأمايدؼٌمسـمترطقزماظقضوئعماظروائقيمسؾكمتؼدؼؿماظؿورؼخمبؽؾمعقضقسقيمدونم
مربطفمبليمعظفرمععوصرم.

مػذام متؼدؼر مإظب ماظلردي ماٌنت مداخؾ مؼذػى متـوضضمعقارب ماظرواؼي مداخؾ ؼدلز
موادؿعودتفموؼدصعفمظؾػراغظؽـفمؼعقدمظقضربمج،ماظؿورؼخماٌقضقسل طؿوم،مفقدمدرده
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معـم ماظـوغل ماىزء ماظؼودم مظؼوئـو مؼب محقبف مظل م:"دذلوي ماٌؼطع مػذا مؼب مايول ػق
مظقم محؿك مأسدائف، مسؾك موتػقضف ماظعربل ماغؿصور مسبق متلرلمبفو مأن موأرجق ايؽوؼي،
مطونم موظق مؼممل معو مأزلع مأحىمأن مال ماظؿورطبقي، مايؼقؼي متدوسمسؾك اضطرتمأن

م ماٌؼفقرؼـ..."حؼقؼي، مطؾ معع مبؾ مصقلى، ماظعربل معع معؿعورػو مػذام56وظلً .
ماظؼورئماال مصبعؾ مايؼوئؼ معع موتعورضو موػؿو موظق محؿك مبوالغؿصور ماىزائري ػؿؿوم

ماظـؼطيمعـماظلرد مؼذطرمبعدمػذه بوإلضوصيمإظبمطقغفمدظقالم،مؼؿلوءلمسـمعصداضقيمعو
بفوماإلغلونماىزائريماظذيمسؾكمذؽؾمععنيمظؾقسلماالجؿؿوسلمبوظؿغرلاتماظيتمميرم
معفؿومطوغًمدرجيمضؾقظفمؼبماظقاضع وعفؿومتعدىمذظؽمحؼوئؼمؼعؾؿم،مؼؿؿلؽمبلعؾمعو

مجقدامأغفومصقققي.

ؼؼدممظـوماٌؿكقؾماظروائلمأؼضومروابطمعؿعددةمععماٌؿكقؾماظعومماظذيمؼربطمعـظقرمم
مدوػؿًمؼبماظؿلث مأومذكصقوتمععقـيم مععقـي مععقـيميقادثمتورطبقي رلمؼبمعبوسي

مؼمطدماظػوسؾقيماظيتمتربطم معـماظؿطقراتماظيتمميرمبفومذبؿؿعمبعقـف،مممو عرحؾيمعو
ماظرواؼيم ماٌؿكقؾماظػرديمععماٌؿكقؾماظعوممجملؿؿعمعو؛محقٌمتؿعؿد مؼـؿفف بنيمعو
اخؿقورمظغيمبلقطيمتؼعمسـدمحدودماظققعلمدونماظؿكؾلمسـمصصوحؿفومظؿؼدؼؿماظؿورؼخم

تؼدؼؿمرأيماىزائريمؼبمذكصقوتمصـعًماظؿورؼخممظؾؼورئ،موتعؿؾمعـمخالشلومسؾك
مؼبم مسؾوس مبػرحوت ماىؿقع ماظؿؼك ماٌؼطع"علوء مػذا مؼب مايول مػق مطؿو اىزائري،
صقدظقؿف،موضدمدؾؼفؿمويؼمبفؿمحشدمطؾرل،مظؼدمدؾؼمادؿمصرحوتمسؾوسموعقاضػفم
عـمصرغلوموعقاضػفمعـمايرطوتماألخرىمؼبماىزائر،مدؾؼًمحضقرهمإظبمدطقػماظيتم

مبفو"اخ مظقلؿؼر ماٌدن مبنيمطؾ معـ ماظيتم57ؿورػو ماظػرغلقي ماظـؼوصي مإظب مإذورة مػل مو ،
صؼؾًمتقجفمػذهماظشكصقيماظيتماسذلضماحملؽلمسؾكمضراراتفوموعقاضػفومعـمصرغلوم

مبؼدرمعوماسذلضمسؾقفوماىزائريمؼبمتؾؽمايؼؾيمومرمبومأطـرمعـمذظؽمبؽـرل.

ائرؼيمظؾؿطوظؾيمبويؼققمظقصؾحمؼلؿؿرمػذاماشلفقممسؾكماألحزابمواظلقودوتماىز
خطوبمأبلطمذكصقوتماحملؽلماظيتمتلؿشعرمػشوذيماًطوبماىزائريمبوظـظرمإظبم

ماظشعى مرؿقحوت مظلونم، مسؾك ماظلورد مؼقرده ماظذي ماٌؼطع مػذا مؼب مايول مػق طؿو
مػذام:"اظعربل" معو مدوئال: مؼقدػماظروج مبشؿول ماٌقدؿوشممملؽو "تقضػماظعربل
ماشلؿ مأؼض، مأخرى مالمعبعقي مرؾقعؿـو مػذه موعبعقوتـو؟/ مأحزابـو مطـرة مؼب مصالحـو و؟

م58سبلـمإالماالغشؼوق،مطؾمواحدمؼلعكمأنمؼؽقنماظؼوئدمواظزسقؿ"

ػذاماألعرماظذيمؼربطمأؼضومبنيمحؼوئؼماٌوضل،موعومهرطفماألحداثماظيتمؼـؿففوم
بطماحملؽلموؼـظرمعـمخالشلومإظبماٌلؿؼؾؾ،مؼؽقنمسؾكمضورئمعومأنمضبلـمضراءةماظروا
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ماألولمإظبم ماظرواؼي؛محقٌمتشرلمؼبمجزئفو ماظيتمتـؿففو ماالجؿؿوسقيمواظؼقؿ بنيماظؼقؿ
ماألرضم مو ماظلؾطي، مأجؾ معـ مبقـفؿ مظؾعروشمواظصراسوتماظيتمتـشل ماظعودؼي ايقوة

ؼومذقخماظعربمالمتربقفؿمم-بوظؼقةم؛مإذمندمػذاماظؼقلمسؾكمظلونماظؼوؼد"سؾوس":"
سؾكمهديمصرغلو،مٌوذا؟مإغفوماظؼقة،مظؽـمتصقرمظقمالحظمالمأحدمصبرؤم،مإالمبوظعصو

تؿلوعحمععفؿمضؾقالمدقعصػقنمبفومؼبميظوت./طونمذقخماظزاوؼيمضدمأطؿؾمرعوعفمأوم
طود،معدمظلوغفمهًمذػؿقفمصبؿعمعومسؾؼمػـوكمومغبؾمإغوءماٌوءموضؾؾمأنمؼعىمعـفم

متؾوظغمؼبماظؼؿع،موأخشكمأنمالمؼؿقؿؾماظـوسمأطـرمعـم ػذا،مظقالمضول:حؿكمصرغلو
م.59ذظؽمعومصرمأوظؽؽماظشؾون،مومعوموضعًمثقرةمبرؼؽيموسنيمتقتيمواألوراس"

متؾؽماظػذلةم مؼب ماىزائريماظؾلقط مسؾكماٌـظقر ماٌؿؾؼلمظؾؿلطقد ماظرواؼي مهؿؾ طؿو
اظؿورطبقيمظؾغربلماظـصراغلمواظقفقدي،مواظػرغللمسؾكموجفماًصقص،موتردىمػذهم

ماجمل مؼب مطـرلا متؿغرل ممل ماظيت مبوئليماظصقرة مصقرة متظفر محقٌ ماىزائري؛ ؿؿع
مدقداوؼي ماظغربم، معـ ماظػرغللموشرله ماىزائريمدؾىمهوعؾ معـمخالشلو مؼػفؿ ال

مسؾقفمومتؽوظؾفمسؾكمأرضف،مومغقردمػـومػذاماظـؿقذج:

"ظطوٌومدللمغػلف:معـمػؿمومعـمصرغلوم؟موعومسالضؿفومبفؿ؟موٌوذامػلمػـومتؼؿعفؿم
ضراػؿمصؿػرضمسؾقفؿمعومترؼد،متـزعمعـفؿمأبلطمعوممبويدؼدموماظـور،موتدػؿمجققذفو

ميؾؽقن،موتؿؼودؿمععفؿمشالتفؿماظشقققي؟موػؿمظقلقامدقاء،معالعحموظغيمودؼـو،مطؾؿوم
ذطرمطؾؿيماظـصورىمواظقفقدمؼبماظؼرآنمإالموتذطرمضقلمععؾؿفمؼبماظؽؿوب،مإغفؿومصرغلو،م

مبوآلؼي معلؿشفدا متعؾقؼف متذطر مامو موال مترضكمسـؽماظقفقد متؿؾعم"وظـ ظـصورىمحؿك
60عؾؿفؿ""

م. 

مإجوبوتمؼبم مسـ مؼؾقٌمشلو مأدؽؾي مإظب مؼؿققل مثؿ ماظقسلمبشؽؾمدوذج مػذا ؼؾدأ
عوضقفمأومحوضرهموواضعفماٌعوش،مدرسونمعومتؿققلمبعدمذظؽمإظبمسوصػيمعـماظقسلم
تفددموجقدماآلخرمؼبمأرضف:م"ؼومإخقانمؼبمعـؾمػذاماظققمماحؿؾًمصرغلوماظظوٌيمأرضـوم

غفزاممظقسمسقؾو،ماظعقىمػقماالدؿلالم،مصبىمأنمغظفرمظؾػرغلقنيمأغـوماظعزؼزة...ماال
ظـمغرضكمبؿقاجدػؿمبقــو،موػذامؼؼقممعـذماآلنمسؾكمعؼورعيماظعؿؾمسـدػؿ،موعؼورعيم
مظغيم مإال مؼػفؿقن مال مػمالء ماظـقرة، ماظـقرة مصقتمشوضى: موضورعي مو../ مبؾ دؾعفؿ،

اظيتمتلتلمطؿومؼؾل:"واهللمؼومأخلم.موؼضقػمإظبمذظؽمضـوسؿفمومتصقراتفمظعدوهم61اظؼقة"
ماٌقدؿوشم مجؾسماظعربل ماظشؼراوات./ مبني ماظشؼراء موضوسً ماظطرق، اخؿؾػًمسؾقـو
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مدرقم مظصمؼعقدمعو مأخلمحلون،مالمؼقجدمؼبماظدغقو ضؾوظؿفموضول:ماظطرؼؼمواضحمؼو
م.62بنرادتف،مصفؾمتعؿؼدمأنمؼعقدمػمالءماظؾصقصمورـومؼشؾفماىـي؟مصدضً"

ذاماٌـظقر،مؼشؾفمادؿعودةمتعؾؽيماظؼورئمبوٌـظقرمغػلفماظذيمإنماخؿقورماظلوردمشل
خصمبفماظشعىماىزائريمضؾؾماظـقرةمومأثـوءػو،مظؽـماٌؾػًمظالغؿؾوهمؼبمػذهماٌرحؾيم
اظـفوئقيمعـماحملؽلمػقمسقدةماظلوردمإظبمتؼدؼؿمخطوبمخالؼبمععمعومتؼدعفم"جقبف"،م

م ماظلورد ماظؿعورضمبنيمإميون مظـو ماظذيمؼظفر مأنماألعر مالمميؽـف بلنماىقؾمايوضر
ؼؾؾغمسظؿيماىقؾماظذيمعضك؛مصفقمالمميؾؽمأغػؿفمومالمطدلؼوئف،مومػقمعومؼؿعورضم
ععمإميونمحقبفمأنمطدلؼوءماىزائريمملمؼؿـوزلمسـفمؼبماٌوضلمومظـمؼؿـوزلمسـفمؼبم
واضعفمايوظلم:م"ظلًمأرىمػذهماظؽدلؼوءمؼبمأدالصـومإالمعـمػذهماىؾول،موظؽـمأؼـم

صقـو؟موتؾػًمإظبمحقبفمأدلشلو:مظؽينمالمأراػومصقـو/متؾػؿًمإظلموؼبمسقـقفومرصضممػل
محنيم مإظب متظفر مال مطوظؽفربوء مخػقي مظؽـفو موأسؿؼ، مأذد مصقـو مػل مبؾ وضوظً:

مطؿوم63االدؿعؿول" مظؾؿلؿؼؾؾ مغظرتفو مؼب ماظؿػوؤظقي ماظشكصقي مرؾقعي مؼمطد معو مػق مو ،
مبوٌفديماٌـؿظر.دؾؼًموصعؾًمذظؽمؼبمإسالنماظلوردمسـمإميوغفوم

اشلدفماظذيمسّقـفم،مغقردمؼبمآخرمحدؼــومسـماالدذلاتقفقيماظيتماسؿؿدتفوماظرواؼي
اظلوردمعـماحملؽلماظؿورطبلماظذيمضدعفمرقالمأطـرمعـمػبلؿوئيمصػقي،موػقمعوم
مؼؾل:م مضقؾمحقٌمؼشرلماظلوردمإظبمعو مغؿلوءلمسـمجدوىمطؾمعو مغلؿغربمو جعؾـو

ً،موهؾؼمبـومخقوالتـومتلذلجعمأحداثومجؾقؾيموضعًم"اغلقؾـومسوئدؼـمؼؾػـوماظصؿ
ذاتمدـقاتمؼبمػذاماظقرـماظغوظل،موغبدتماهللمأنمحقبفمضدمغؼؾؿفومرواؼي،موطونمظلم

م.64صضؾمتدوؼـفومحؿكمالمتضقعمعـماظذاطرة،مصقؾعــوماظؿورؼخموماألجقولماظؼودعي"

إظبمحؼوئؼمالمؼؼقشلومظفممؼبماظقصقلمغفوؼيمزبقؾيمإظبمحدمبعقدمظطؿقحماظؼورئمفوإغ
ظرواؼيماوفًمظؽـما،مؼلؿطقعماٌؿكقؾماظروائلمأنمؼػؿحمأعوعفماحؿؿوالتفواظؿورؼخ،مو

،موػلمأنمؼرضكمسـفماظؿورؼخماٌمظػموحقدةماخؿؾلمخؾػفومشوؼيخبطوبماظلوردمإظبم
مو محؼوئؼ معـ مؼؼدعف مؼـؿظوعو ماٌوضل معـ ماآلتل ماآلخر ماًطوبمأن مضبؼؼ مأن معـف ر

مبف،موؼؾؿاظؿورطبلمو مبؾلورفمػذازم مأنمغعده مميؽــو موموغلػمعو اٌلؿؼؾؾمععومظؾقوضر
وهقؼالمظطؾقعيماظـصماظروائلماظذيمأضوممػذهماظدورةمطوعؾيمظؽلمؼؾؿزمممبومؼؽقنمأنم
مصبعؾم مبوظؾقٌمواظؿـؼقى،مممو ماٌرحؾي متغطلمػذه معمرخمؼبمطؿىمطـرلة مظـو ؼؼدعف

م معػرشي مدورة مأغفو مؼعؿؼد ماٌؿؾؼل ماظذعـ مؼـاالغػؿوح مأن مميؽـ مداخؾمي ماظؿكّقؾ ؿفف
مٌ مسـماظـصماظروائل ماظرواؼي موقى مال محبقٌ متظفر، مأن مميؽـ مطون مسدة ؿؽـوت

ماظدواسلماظيتمدعًمعـمخالشلومإظبمإدراجماظـصماظؿورطبل.
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