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 (5) الطاهر رواينية

معرجعقوم مرصقدا موادقينماألسرج مسـد ماظروائقي ماظؽؿوبي مسي ماظؿورؼخ مادؿـؿور ؼشؽؾ
سموأالمؼـغؿ،مررمعـماٌوضلاظروائقيمأنمؼؿقالمؼؽودمأيمسؿؾمعـمأسؿوظفمإذم،معفقؿـو

إديمحقارمم_مسيماظغوظىم-حقٌمؼؿققلمػذاماظؿلعؾم،مبطرؼؼيمعومسيماظؿلعؾماظؿورخيل
،مأومممومتردىمسيماٌكقؾيماظشعؾقياغطالضومعـماظقثقؼيماظؿورخيقيم،مبنيماظقاضعمواٌؿؽـ

مأوض موعـمخؾؼ ماظقجقد مخرؼطي مردؿ مإسودة ماظروائلمعـ مايقار مػذا مجدؼدةمميؽـ وع
مع مذاتمؿكقؾي متورخيوغقيأو مظؾؿورؼخم،مريقالتمعرجعقي مضراءة مإسودة معو مبطرؼؼي تعد

وػقمعومؼمطدهمخطوبماٌـوصصيمسيماظصػقيمم1"بقصػفموضعوماغلوغقومذامعدظقلموجقدي"
ماأل مطؿوبماألعرلخرلة مظغالفمرواؼي مظقسمػوجلوصفلم، ماظؿورؼخمألغف متؼقل مال والم،
تلؿـدمصؼطم،مسمذظؽمعـمعفوعفوماألدودقيصؾق،مؾورػواألحداثمواظقضوئعمالخؿمكؿؼصت
مإديمإذورةاٌودةماظؿورخيقيموتدصعمبفومإديمضقلمعومالمؼلؿطقعماظؿورؼخمضقظفم"وسيمػذاممإدي

2جعؾمسالضيماظـصمواظلقوقمممؽـي"مإديمتلوؼؾماظؿورؼخمو"
وبوظؿوظلمإديمشؾؾيماٌؿكقؾم  

ماٌوضلم موادؿدسوء م ماظؿلوؼؾ مسبق ماظـزوع محقٌممت ماظؿورخيقي مايؼوئؼ مسؾك اظروائل
،مـؿؿلمإديمعرحؾيماألزعـيمايدؼـيوإسودةمترػقـفمعـمعـظقرمحضوريموثؼوسيمجدؼدمؼ

حقٌمؼؽقنماظردمبقادطيم،ماألعرلمعرحؾيمعومبعدماالدؿعؿورمبوظـلؾيمظرواؼيمطؿوبوػلم
مظؾماظؽؿوبي مواظؿقثقؼعؿفووزا مظؾشفودة مايؿقؿقي مـزسي معـم، مسقاعؾمايقار وسوعالمعـ

اظؽوتىماظروائلموػذامؼؼؿضلمعـم،مقؾماظقسلمبوآلخرمحضورؼوموثؼوصقوأجؾمإسودةمتشؽ
مإ مؼؿققل مبوحٌمصقؾأن محقارامقدي مععفو مؼؼقؿ ماظؿورخيقي ماظقثقؼي مؼؼرأ معو مبؼدر ظقجل

مسؾكمسقاملم ماظيتمؼـػؿحمعـمخالظف ماظصراع مبالشي مإممؽـيمهؽؿفو ديمخطوبمتلؿـد
مواإلضـوعاظ مواظلفول مواٌقاجفي معـػ م، مػذهموؼؾدو متؾـك مضد ماألسرج موادقين أن

ديمدلماظؾفقءمإب،محقارمحضوريمثؼوسيمضوعياًطوبقيماظيتمتلعكمإديمإماالدذلاتقفقي
ماظؽالعل ماالحذلاب ماظؾال، متلعك مإحقٌ ماىدؼدة مومموردشي مأدوات ماضذلاح وتمدي

                                                                                                                                        
(5)  Université Badji Mokhtar, 23000, Annaba, Algérie. 
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مبنيماظػقاسؾماٌؿقاجفيخطوبقيمو ماهلقة م،ملر مأنمايربماظؽالعقي ممورديمبوسؿؾور
م مسي مجقػرػوبالشقي مإ، ماٌقاجفيتفدف مواحؿقاء ماىلدي ماظعـػ مذبووزة جلدممدي

مبؽؾؿي مطؾؿي طقنمايروبمواٌقاجفوتمسيماٌؿكقؾماظروائلمػلم،مجبلدمسيمعقاجفي
مأوالموضؾؾمطؾمذلءمحروبم مإ،مضؾؿقيطالعقيمأو ماظؿقجفمؼعقدمأدودو ديماظؿلثرلمموػذا

ماٌـووؼؾماظؿػوسؾقيم مو مبدراديموصؾلػوتماظقسلماظقادعمظؾـظرؼوتماظؿداوظقي اظيتمتفؿؿ
مربددةبوسؿؾواًطوبم مشوؼي مسبق مودوئرا معقجفو مره متػوسؾقوم، مظغقؼو مسؿال وبوسؿؾوره
معـمض مجعؾمعلوءظيموادقين،مؾؾمصوسؾمربددموضؿـمدقوضوتمربددةعـفزا معو موػق

موزبؿؾػي مجدؼدة مظؾؿورؼخ ماألسرج موربوورةم، مايضورات محقار مسي م"درس مإدي أضرب
شموغوبؾققنماظـوظٌمبنيماألعرلمعـمجفيموعقغلققمدؼؾق،مدالمبنيماٌلقققيمواإلطؾرلةم

سودةمتشؽقؾموسلمطؾماظذؼـماغغؿلقامسيمحروبمتػضلمإديمإواظيتم،معـمجفيمثوغقي
ماظؿودعمسشر موادقينمم"اظؼرن معـمخال_حقٌمؼؾدو مماظيتماالدذلاتقفقيل م_تؾـوػو

مبوالغؼطوسوتماإل ماظيتمعقزتمعؿلثرا مأوربوؼدؼقظقجقي ماظؼرنمماًطوبماظدؼينمسي عـذ
ماٌقالدي مسشر ماظلوبع م، متلثرلػو موطون محيوول مظقؾرلاظل مخطوب مانوز مسي أنمطؾرلا

وضدموجدمػذاماًطوبمسيمعروغيمورقاسقيماًطوبم،مؼذؼىمطؾماظـزوسوتماظدوشؿوئقي
ادؿـؿرهموادقينم،مؼدؼقظقجقوتضحماًطوبوتموحقارماظـؼوصوتمواإلذبوالمظؿالماظروائل

واألحداثماألسرجمسيمإسودةممتـقؾماظلقوقماظؿورخيلمعـمعـظقرمبؼدرمعومؼعؿينمبوظقثوئؼم
م موايقارات ماظرزلقيواظشكصقوت ماظذيم، ماظعفوئيب ماظشعيب ماٌكقول مسؾك ؼـػؿح

ما مظالدؿعؿور ماألعرل معؼووعي مضصي مداخؾف مظػرغللصرخً متالضحم، مخالل معـ ظقشقد
اظؿورخيلمبوٌؿكقؾمغصومروائقومبؼدرمعومؼقظلماٌرجعمأػؿقيمخوصيمؼـػؿحمسؾكمصضوءاتم

مبوظؿكققؾ ماظؿورخيقي مايؼقؼي ماظؿكققؾمعوزجو ماٌوضلمعـمخاللمأرروحوتم، ربوورا
م.اظراػـموإطراػوتف

مشعرية العتبات.م

مغصقيموؿعموتمظػمبنيماظلرليمواظؿورخيلمادذلاتقفقيادؿـدتمػذهماظرواؼيمإديم
ماظروائل مواٌؿكقؾ ماظقادعي، مايقارؼي معـ مغقع مإنوز مسي مبذظؽ معلفؿي مخاللم، عـ

إديمعػفقمم،متشؽقؾمخطوبلمحيوولمأنمؼؿفووزمعؼقظيماىـسمواظـصماٌؿػردمواٌؿعوظل
ماظؽؿوب م)طؿوبماألعرل(، ماظرواؼي مسـقان مدفؾف معو موػق معـ، ماظغوؼي مسوم معػفقم موػق

ماىـس متؿعدىمحدود متقزقػف مواًقول، مايؼقؼي معػوػقؿ مسي ماظـظر موتعقد واظذاتلم،
حوصيماظؿورؼخموحوصيم،متؾغلمايوصوت"عـمخاللمطؿوبيم،مواألغومواآلخرمواٌقضقسل،
م"اٌؿكقؾ مايروبم، مذقدتفو ماظيت ماألدقار متلؼط مأن مهوول مطؿوبي أي

مواإلؼدؼقظقجقوت مذؽؾم، مسي موثؼوصقو مبـقؼو ماٌـغؾؼي ماإلبداسقي ماٌؿوردوت وترذيؿفو
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ماالحذلاب معؾدأ مإعدلارقرؼوتمعـماظؼطوئعماظيتمحيؽؿفو مأنم، مؼؾدو ماٌـظقر وعـمػذا
مبلخرىمأدطقرةم ماظؽؿوبمأنمؼلؼطمبطرؼؼيمأو وادقينماألسرجمحيوولمعـمخاللمػذا

ماألجوغى معـمأدوررلمذاتمعرجعقوتمس،مطره مبفو مؼرتؾط مأوموطؾمعو مضقعقي مأو ؼدؼي
،م3"وذظؽمأغفم"سيمايربمالمتقجدمحدودمٌؿورديماظعـػ،معؿعؾؼيمبظوػرةماالدؿعؿور

م ماألعرل م"طؿوب مؼعد مم–حقٌ ماألسؿول مأحد مايدؼد" مأبقاب ماظيتمعلوظؽ اظروائقي
دقاءمتعؾؼماألعرمحبربم،مادؿطوسًمأنمتـؼؾمسدوىمصقضكماظعـػمإديمصضوءماألدب

أوممبقاجفؿفمظؾؿـشؼنيمسؾقفم،مىققشماظػرغلقيماظغوزؼياألعرلموعقاجفؿفمظؼقةموسـػما
محقٌ،مأومبوظلفولماظذيماغطؾؼمبعدمععوػدةماالدؿلالم،مواٌؿقوظػنيمععماالدؿعؿور

عقبيمدؿعؿورؼيمإديمحربمعـماظصبشلنمحرؼيماألعرلمداخؾماظلؾطيماالالمدهقلماى
ؼدؼقظقجقيمسـصرؼيمتعدمترذييمظطؿقحمبعضماظعلؽرؼنيمإماوأخذمأبعود،ماظؿػؽرلمصقفو
ماظػرغلقنيمو ماالغؼالبوتماظلقودقيإدي مطـرة مغؿقفي ماظلؾطي مادؿؼرار مسدم متؾـكم، وضد

وادقينماألسرجمعـظقرامؼؿكذمعـمصقتماظؽوتىماظذيممؼعقدمضراءةماألحداثمواظقثوئؼم
مبذظؽمؼؼقمم،مفاظؿورؼخمضقظوؼدصعمبفمإديمضقلمعوالمؼلؿطقعم،مواٌقاضػماٌؿـوضضي وػق

مصقتم معقاجفي مسي مصقتماظؽوتىموطؾؿؿف ماألدبلمحبقٌمؼصؾح ماظؼقل متؼققؿ بنسودة
ماظؿقجفمضربمعـماى،مورؼخوطالمماجملؿؿعمواظؿ اظؽوتىمعـمالمؼؿؽػؾمبفمدوسيمػذا

أجؾمتشققدمسوملممممؽـمؼؿفووزمإطراػوتماظؿورؼخموؼؼػزمسؾكمتؾعوتفماظراػـيماظيتمعوم
م معشققغي ماالتزال مواالبلدؾوب ماظلقودل مواالحذلاب مجؿؿوسلخؿالف مصنغ، مفوظذظؽ

وماظشكصقوتمواٌقاضػمبوألحداثممؼسؾكماظرشؿمعـمشزارةماٌودةماظؿورخيقيمواظيتمتؿعؾ
مسي موادقينماٌـؾي مععفو متعوعؾ مواظيت ماٌؿعددمماظقثوئؼ ماظؾوحٌ متعوعؾ األسرج

وعؾؿؼكمًطوبوتم،مغصومذيعومخؿصوصوتماٌعرصقيمصفوءمطؿوبماألعرلمغؿقفيمظذظؽاال
وظؽـفمسيمطؾماٌقاضػمطونمالمؼؿكؾكمسـم،معمععرصقيموإغلوغقيمذؿكضودعيمعـممأصؼو

اظؽوتىماظروائلمماظغوزيميقوضمغصفمواٌؿؾؾسمبشكصقوتمسوٌفماًقوظلمإديمايدم
اظذواتموحيؾماألغومسيماآلخرمعـمخاللمعرآةمذاتماظؽوتىماظيتماظذيممتؿداخؾمصقفم

تؿقرطمػذهماظذاتمسيممتؼدؼؿمجموتمظػمإديمحدمميؽـمصقفمأنمبؼدرمعومتعؽسممتـؾمموتد
م معؿقاره ممبغتلوؼؾ مضصدؼيؼرتؾط موظطي م، م"خطوبماهلقؼي مجيعؾ معو مػذامم_وػق سي

مسيماٌعوغلم_اظلقوقم موبوػؿزاز مسيماظدالالتمواظؼقؿ مؼشلمبلزعي معؿقرريم. متغدو واظؾغي
مؼصؾحمػقماجملولماٌعؾـ،مسؾكمأطـرمعـمصعقد األزعيممسـمػذهمواىلدماظـورؼمبفو

                                                                                                                                        
3 Murat, Michel (2003), « Polémique et littérature », in la parole polémique (ouvrage 

collectif), Paris, honoré champion éditeur, p.11. 
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مواظؿقرط" ماالػؿزاز م4وسـ م، ماظؿصدؼر مسؿؾي مظعؾً ماالدؿشفودؼنيمم_وضد مخالل عـ
مماٌؼقدؼـ متمرران مٌقغلقـققممبزدوجؿني مإدي موغلى مبوظعربقي ماألول مصقغ خطوبني
أسؿؼدمأغفمصورماظققممعـمواجيبماإلغلوغلمأنم،مغؿظورماظؼقومممبومػقمأػؿا"سيم:ردؼؾقشم

سيمغصرةمايؼمووهمػذاماظرجؾموتدلئؿفمعـمتفؿمخطرلةمأظصؼًمبفممأجؿفدمبودؿؿوتي
معدةم مايؼقؼي ماظيتمشؾػًموجف ماظدطـي ماظغؿقضمواغؼشوع مبنزاظي ماظؿلرؼع مورمبو زورا

مرقؼؾي" ماظؼودر، موغلىمظألعرلمسؾد ماظػرغلقي مبوظؾغي ماظـوغل  si tous les"م:وصقغ

trésors du monde étaient déposés à mes pieds et s'il m'était donné de 

choisir entre eux et ma liberté, je choisirai la liberté"5سيماظشعرؼوتموػؿومم
سؾكم،ماظؼوغقغلايدؼـيمعـمعشؿقالتمخطوبماظؽوتىماظذيمميـقفماظؼدرة،مبوٌعـكم

مواظؽؿوبي مؼؿضؿـم_م6اظؼقل متلوؼؾ متؾـك مإعؽوغقي مسبق مظؾؼراءة معقجفو سؾكمم-مدورا
ماظؿقارمم_األضؾ معـ مأدغك محدا معـم، مؼعد مادؿشفود معـ مؼؿضؿـف ممبو ماظؿصدؼر طقن

صنغفمؼشؽؾمعرطزم،ماآلخرؼـاظؽالممماعقاضعوتماظؽؿوبيمواظؿلظقػمحؿكموإنمجوءمتؽرار
ماظؼورئ،مثؼؾمسيمعقزانماظؽوتى مطالم مبفو ماظيتمؼقاجف وؼعؿؾمسؾكمتقدقعم،موطؾؿؿف

ؿمععمعومؼرؼدمأنمؼؿؾـوهماظؼورئمعـمتلوؼالتمأصؼفماظـؼوسيمعـمأجؾمبؾقرةمعقضػمعـلف
وظذظؽمصننموادقينماألسرجمؼؿكذمعـمػذاماظؿصدؼرمبقوغومميفدمإلعؽوغقيمضقومم،مممؽـي

مواظؿورؼخ مبنيماظراػـ معصويي موصعؾم، ماظؽؿوبي مبنيمصعؾ ماٌقاجفي مخالل معـ وؼعؿؾ
مواٌمغلـ ماٌعؼؾـ ماظلفول معـ متؾينمغقع مسؾك ماظؼراءة متق، مسؼد مإدي مبنيماصؼلؿـد ؾل

معع مؼـلفؿ ماظـصماظؽوتىمواظؼورئ مأصؼ ماظعـػم، مخطوب موووز مضرورة مإدي وؼدصع
مسيمذؽؾمتصويل.واحؿقاءماٌقاجفيم

موػلم وضدمضػزموادقينماألسرجمسؾكمأطـرمومأذدمعؽقغوتماهلقؼيمسـصرؼيموتطرصو
مإاظؾغي،ماظيتمتشؽؾمررص مسيماظعالضو مأدودقو موثؼوصقو مأومؼدؼقظقجقو مواآلخر يمبنيماألغو

ماظذاتقي ماظغرلؼيمبني مو ماظؾـققؼيم، مخصوئصف مؼلؿؿد مطالعل مإنوز مطؾ مأن وذظؽ
ماالمواظؿشؽقؾقي ماجملؿقسي مإنوز معـ مؼواظـؼوصقي ماظيت ماٌؿؽؾؿمجؿؿوسقي مإظقفو ـؿؿل
قؼرضوتماظيتمأيمأنم"اظػ،ماظؼدراتماظذاتقيموخصقصقيماظؿفربيماظػردؼيبوإلضوصيمإديم

مع مذبؿقسي مظؽالم ماظـؼوسي ماظعومل منمتقز ماظؾلون"و مسي مسـفو ماظؿعؾرل مميـؾمم7د اظذي
                                                                                                                                        

مم4 ماظدؼـأصوؼي، مغقر مواالخؿالف،مسيم،(1988)ربؿد مواهلوعشماهلقؼي ماظؽؿوبي ماٌرأة، ماظؾقضوء،، إصرؼؼقومماظدار
 .55م.اظشرق،مص

 .6م.اظرواؼي،مصم5
،م5.،مص5دارمتقبؼولمظؾـشر،مطماظدارماظؾقضوء،م،ماًطوبماٌقازيمظؾؼصقدةماظعربقيم،(8007)غؾقؾعـصر،مم6

 .Antoine de compagnon, la seconde main, p. 319غؼالمسـم:م
ممخؾقػيم،اٌقلوويم7 م(8004)عورس م، ماظػرد ماظطؾؼيم–خطوب ماظؾغيمخطوب مسي ماٌؿؽؾؿ مضضوؼو مغدوة مأسؿول ،

م،مغؼالمسـم:73-78مص.واًطوب،مطؾقيماآلدابمواظعؾقمماإلغلوغقيمبوظؼرلوان،م
Bachmann, C. (1981), langage et communications sociales, Paris, Hatier, p. 123. 
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/مخطوبلمبؼدرمعومؼعدلمسـموبوظؿوظلمصننمطؾمإنوزمطالعلم،ماظرصقدماظؾغقيمظؾؿفؿقسي
ماجملؿقسي معشوشؾ مسـ مؼعدل معو مبؼدر مبصؿؿف موحيؿؾ ماظػرد موسـممعشوشؾ اظؾلوغقي

ػقؼؿفوم:موطؾمربووظيمالغؿقولمظغيماظغرلمؼعدمضربومعـماظؿففنيماظـؼوسيمؼؿعورضمععم
ماألورو ماظؿػؽرل مععف مؼؿعوعؾ ماظذي ماألدالف متورؼخ موعع مضقؼيماٌوضل مطؿرجعقي بل

اظؿقاذٍماظعؿقؼمبنيمذاتقيممسـمومطوذػو،موػقمأؼضومعومسدلمسـفمراجومرا8ظالبلؿؿقظقجقو
ؿعؾرلماظيتمتعؽسماًصقصقوتماظـؼوصقيماظعؿقؼيمظؾذاتمواجملؿقسيماظؾغيموخصقصقيماظ

ماظؾلوغقي مس، ماالوععذلضو مبعد مبعضمذبؿؿعوتمعو مربووظي مادؿقعوبمظغيمؾك دؿعؿور
ماظؿعؾرلم مسي ماٌلؿعؿر ماظـؼوصقياآلخر مسـمخدلاتفو مظق، م"تـؼؾمسدلمظغي مأن لًموسـده

مروحؽ" مظقلً ماظيت ماظروح موادقين 9ظغؿؽ محوول مأموضد مإذؽوظقيماألسرج مؼذلجؿ ن
سدهماظـوضدماظؿقغللمربؿدماظؼوضلم"تعؾرلامشرلم،مدؿقعوبمػذهمعـمعـظقرمزبؿؾػاال

وميؽـمأنمؼؽقنموادقينم،م10غػؿوحمسؾكماظغرل"وماالعؾوذرمسـماألرحيقيمورحوبيماظصدرم
ماظؿكققؾمسـم،ماألسرجمأرادمأنمخيرقمطؾمايدودموطؾمايوصوت وأنمؼعؾـمعـذمبدء

غزسيمحقارؼيمذاتمصؾغيمحؾقظقيمتؿـودخمسيمصضوئفوماظذواتمواظؾغوتمعشؽؾيمأررادوم
مغصقي ماظلؾؿل، ماظؿعوؼش معـ مغقسو موربؼؼي ماظقاضعلم، مظؾؿرجع مبوظـلؾي مؼعد وظؽـف

متعوؼشماألذؾوحمالماألرواح.

ماًقورماظذيمؼؿؾـوهموادقينماألسرجم بوبماظػؿـيممطؿصدؼرمظـصفمؼدخؾمسيإنمػذا
ماظؾلوغني موسشؼ ماظؾعؾيم، معلؿقى مسؾك ماألضؾ مسؾك ماآلخر مسبق ماظعؾقر مسي واظرشؾي

مواجملؿؿعوتم ماظـؼوصوت مإرور مسي مواظغرلؼي ماظذاتقي مالدؿقعوب متلعك ماظيت اىؿوظقي
ماٌػؿقحي م، مإرور مسي مربصقرة متؾؼك ماظرشؾيواظيت ماٌـؼػني، معـ ماظؽـرل مأن موذظؽ

ماال ماٌغوربقنيماظذؼـمؼعقشقنمػذه مبودؿؿرار م"واسقن ماظؾغقؼي ماٌذلتىمبزدواجقي وًطر
م مادؿـؿور مثؼوصقيماظؾغيسـ مطقدقؾي مؼغرلمم11)اظػرغلقي( مأن ماظـوضد مسؾك محيؿؿ معو وػق
مععؿدل ماٌقدقؼلاظـصماٌزدوجماظؾغماعـظقره مغظر معـموجفي معـوظقو اظيتمميؽـمأنمم12ي

م."تـػؿحموتلؿقسىمأغغوعوموإؼؼوسوتمعـمزبؿؾػماظـؼوصوت
  

                                                                                                                                        
،مترذييمد.ماظردمبوظؽؿوبي،ماظـظرؼيمواظؿطؾقؼمسيمآدابماٌلؿعؿراتماظؼدميي،م(8006)بقؾموآخرونم،أذؽروصًم8

 .67م.،مص5عرطزمدرادوتماظقحدةماظعربقي،مطممبرلوت،ذفرتماظعومل،ماٌـظؿيماظعربقيمظؾذلذيي،م
 .74م.،مصاٌرجعمغػلفمم9

مم10 م"اظدرادوتمم،(8008)ربؿداظؼوضل، ماظؾقٌ موحدة ماٌرجعل، مدبققؾ مسي مدرادوت مواظؿورؼخ، اظرواؼي
 .555م.،مص5جوععيمعـقبي،مودارماٌعرصيمظؾـشر،مطممتقغس،اظلردؼي"،مطؾقيماآلدابمواظػـقنمواإلغلوغقوت،م

11 Gontard, Marc (1981), Violence du texte, la littérature marocaine de langue française, 

Paris / Rabat, l'Harmattan / ISMER, p. 11. 
12 Ibid, p. 12. 
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مسرتاتيجية احلكيواقعية املاضي التارخيي وإم.

ماٌؿكقالتم معـ مظؾؽـرل معرجعقي مرؾقعي مذات موعودة مععقـو مدائؿو ماظؿورؼخ ذؽؾ
ماظلردؼي/اظروائقي م، مذي ماًطوب م"طػوءة معـ ممتـقؾماغطالضو مسؾك ماظؼصصل اظشؽؾ

سؾدم،موضدمادؿـؿرموادقينماألسرجمػذهماظؽػوءةمسيمربووظيمظؼراءةمتورؼخماألعرلم13اظقاضع"
ما ماظقثوئؼ مذبؿقع مخالل معـ ماىزائري مبداؼيماظؼودر محؼؾي مسـ مظدؼف متقصرت ظيت

ماألعرلمواغؿفًمبودؿلالعفماال ماظيتمضودػو ماظشعؾقي مواٌؼووعي ماظػرغللمظؾفزائر دؿعؿور
ماىزائر مظؾؾده ماظغوزؼي مظؾؼقات موتعددم، مشزارة مجوغى مإدي ماظؼراءة مػذه مطوغً وضد

م ماظؿورخيقيمأضربمإديمطقغفو متورخيقيمعراجعفو مضراءة معؿلدبيمعمدىيمعـمطقغفو ضراءة
شوؼؿفومتقثقؼموتػلرلماألحداثمواظعؿؾقوتماظؿورخيقيم؛موضدمأذورموادقينماألسرجمسيم

إديمأنمسالضيم،مسيمآخرمصػقيماظغالفأطـرمعـمعقضعمبدءامخبطوبماظعؿؾيماإلذفورؼيم
شققدمسوملمعؿكقؾمظؿورخيقيمسيمتػذهماظرواؼيمبوظؿورؼخمتؼػمسـدمحدودمادؿـؿورماٌودةما

معػورضيمهلذامميؿ موصؼمرؤؼيمحداثقي ماٌوضلماظؿورخيلمعـمأجؾمهققـف حمعـمواضعقي
ماٌوضل مسـف، معـؼطعي مظقلً موظؽـفو مواظشكصقوتم، ماألحداث مدعٍ مسؾك تعؿؾ

م معطرد مطؾ مسي ماٌوضقي ماظؿفوربماإلغلوغواٌقاضػماظؿورخيقي معع ماظزعونممقيؼؿعوغؼ سي
وذظؽمأنمخصقصقيم،م14قظفمذبؿقعماىؿؾماظيتمؼؿضؿـفو"ؼ"وؼؼقلمأطـرمممومت،مواٌؽون

بـوءمايؾؽيمواظؿؿـقؾماظرعزيمظؾؿؿقاظقوتمواٌؼورعماظلردؼيموصؼمإدذلاتقفقيمحؽوئقيم
م.عومميؽـمظؾغيماظؿعؾرلمسـفمحدوزماٌـػؾؿيمضدمتؿفوعومؼلفؿمسيمإضػوءمروضيمعـماظدالظيم

اؼيم"طؿوبماألعرل"مبوالدؿـودمؼؿؿمسيمػذاماظلقوقمإسودةمبـوءماٌوضلماظؿورخيلمسيمرو
ماظيتمسؿؾًمسؾكم ماظؿورخيقي موسؾكمإديماٌعرصي ماٌوضلماظقاضعلمعـمغوحقي تقثقؼمػذا

م ماظؿداللماظيتمؼعؿؾماحملؽلماٌؿكقؾمسؾكمإسودة متؼقؿمقإحوزقػي مسـدعو موبعـفو وئفو
أعوماظلمالماٌؿعؾؼمبنسودةم.مةمسالضيمبنيمسوملماظـصموسوملماظؼورئمعـمغوحقيمثوغقياظؼراء

م معصطؾحمحضقر ممبدظقل مؼؿعؾؼ مصنغف ماظؿورخيقي ماٌعرصي مبقادطي ماظقاضعل اٌوضل
ماظؿورخيلم"اظقاضعل" ماٌوضل مبف مغلؿ ماظذي مإديم، مؼشرل ماظلمال مػذا معـ واىقاب

ماٌؿكقؾاالخؿالفمبنيماظؿورؼخم ماٌؿكقؾمبويؼقؼيماظؿورخيقيمأوم،م15و حقٌمالمؼفؿؿ
مصعال محدث ممبو مواظؿلعؾموإ، ماإلدراك مسي ماٌعطوة م)اظؿورخيقي( م"اٌودة مؼقزػ منو

                                                                                                                                        
ماظلردؼي(،م"5999)واؼً،مػقدنمم13 ضؿـماظقجقدم،م"اظزعونمواظرعزمسيمصؾلػيماظؿورؼخمسـدمرؼؽقرم–معقؿوصقزؼؼو

اظعربل،ماٌرطزماظـؼوسيمبرلوت،ماظدارماظؾقضوء،م،مصؾلػيمبقلمرؼؽقر،مترذييموتؼدؼؿمدعقدماظغومنل،مواظزعونمواظلرد
 .585م.،مص5ط

 .590م.،مصاٌرجعمغػلفم14
 .Ricœur, Paul (1985), Temps et récit III, le temps raconté, Seuil, p. 203م15
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سؾكموػقمعومأحلممسؾقفمدائؿوموادقينماألسرجم،م16وخيؾؼمعـفومذقؽومجدؼدا"،موؼطقسفو
مظؾرواؼي ماظعوم ماظلردي ماٌلور معدى ماٌودةمموذظؽ، مبؿقثقؼ معشغقال مطون معو مبؼدر أغف

طذظؽمبشكصقيمعقغلقـققرم،ماظؿورخيقيماٌؿعؾؼيمبوألعرلمسؾدماظؼودرموبلرلتفماظشكصقي
وإدفوعفمسيمإرالقمدراحفموصوءم،مدؼؾقشمأدؼػماىزائرموسالضؿفمبوألعرلمسؾدماظؼودر

م مإدي ماألعرل مؼعقد مأال معؼوبؾ مسي ماالدؿعؿورؼي مصرغلو مضطعؿفو ماظيت عؼووعيمظؾعفقد
وػذام،مصنغفمطونمععـقومأطـرممبؾءماظػفقاتماظؿورخيقيممبومملمؼؼؾفماظؿورؼخ،ماالدؿعؿور

عـمأجؾمم17اظعؿؾمؼدخؾمسيمإرورم"متـقؾماألحداثماظؿورخيقيمواضعقومسيمخطوبمرعزي"
مايوضرم مسي مظقؿـودؾ ماٌوضل محدود مؼؿفووز ماإلغلوغقي مايقوة مسؾك مععـك إضػوء

مواٌلؿؼؾؾ مد، مدرلورة موظقشؽؾ مبنيمالظقي ماٌلؿؿر ماظؿػوسؾ مخالل معـ مظؾذلػني ضوبؾي
،موسيمػذاماظلقوقمؼشرلمبقلمرؼؽقرمإديم18ضصدؼيماظـصموضصدؼيماظؼورئموضصدؼيماٌمظػ

،م19أنم"ضصدؼيماٌمظػموععـكماظـصمؼؽػونمسـماظؿطوبؼمواظؿؿوزجمسيماًطوبماٌؽؿقب"
اٌؿكقؾمميورسمظعؾيماظقصؾمواظػصؾمبنيممفأيمأنماٌمظػموػقمؼـشهمغصفموؼشقدمسوٌ
خورجفمصقفماظـصموؼعدلمسـمعـطؼماألذقوءماٌرجعلمواٌؿكقؾمإديمايدماظذيمؼلؿؼؾم

م ماظرعزؼي ممتـقالتف معالءعي متضؿـ م"اظيت ماٌمذرات مسؾك مربوصظؿف ماألحداثمعع عع
مسـفو" مؼؿقدث ماظيت م20اظقاضعقي مواظؿققؼؾم، ماظؿطقؼع مسؿؾقوت مخالل موعـ وظؽـف

م مايقوةمظؾؿراجع معـ معؿؿقزة مصقغ مضؿـ موتؽققػفو ماظؿورخيقي مواظقضوئع اظقاضعقي
اظؿورخيقيمخورجمحدودمسوملماٌوضلماظقاضعلموػقمعومجلدهموادقينماألسرجمسيمطؿوبم

معمظػف مأصؼ معـمحدود مؼـػؾًمبودؿؿرار ماظؼصي مأصؼ مصنن ماألعرلم؛ مؼعـقفم، "وؼصرلمعو
م محنياظـص ماٌمظػ مؼعـقف مطون مممو مأطـر ماتلوعمم،21مطؿؾف"اآلن معـ ماغطالضو وػذا

طقنم،معقدقسيماظؼراءةماظيتمضدمتصؾحمععفومضصدؼيماٌمظػمذبردمبعدمعـمأبعودماظـص
وعـمػذاماٌـظقرم،مادؿؼالظقيماظـصمضدمتلفؿمسيمتشقؼشماظعالضيمبنيماظقاضعيمواٌعـك

بؾم،مسؿقؼي،مؼصؾحم"أيممتـقؾمدرديمظألحداثماإلغلوغقيمػقمعغوعرةمصؾلػقيمجدؼي

                                                                                                                                        
 .800م.م.مس،مصم،عقؿوصقزؼؼوماظلردؼيػقدنمواؼً،مم16
 .805م.،مصاٌرجعمغػلفم17
اظدارماظؾقضوء،م،مترذييموتؼدؼؿمدعقدمبـؽراد،ماظؿلوؼؾمبنيماظلقؿقوئقوتمواظؿػؽقؽقيم،(8000)أعدلتقإؼؽق،مم18

 .83م.،مص5اٌرطزماظـؼوسيماظعربقطبرلوت،م
مبقلم19 ماظؿلوؼؾم،(8003)مرؼؽقر، مغظرؼي م، ماظغومنل، مدعقد مترذيي موصوئضماٌعـك، ماظؾقضوء،ماًطوب اظدار

 .65.،مص5اٌرطزماظـؼوسيماظعربل،مطمبرلوت،
 .805م.،مم.مس،مصعقؿوصقزؼؼوماظلردؼيم،واؼً،مػقدنم20
 .65.صم21
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،مأومضدمتؿفووزمػذامايدمصؿؿؾؾسمبوإلؼدؼقظقجقومإذامعوم22:مأغـروبقظقجقي"ميؽـماظؼقلم
مدؾقؿم متلوؼؾ مألي مععقورا ماٌمظػ مبؼصد مؼؿشؾٌ ماظؼصدؼي م"اٌغوظطي معػفقم مإدي سدغو

مطراويمدقؿقوئلمعـمخاللمذبؿقعماٌمذراتمم،23ظؾـص" أومطونمذؾحماٌمظػمعفقؿـو
م مبوظـلؾي ماظشلن مػق مطؿو مسؾقف ماظداظي معمذراتماظـصقي متربطف ماظذي ظقادقينماألسرج

مدؼؾقش موعقغلقـققر ماظؼودر مبشكصقيمطؾمعـماألعرلمسؾد وضدمجوءتم،موضرائـمطـرلة
معـم ماألخرلة ماظصػقي ماٌصوحىمظؾـصمسؾك ماًطوبماإلذفوري معـ ماألخرلة اظػؼرة

متؼقلمذظؽماظغالف ممعـمخالهلووم، مبوظؼورئمحيوول مصؾي ،موادقينماظعرجمأنمؼعؼد
حقٌمتشرلمػذهم،ماٌمدجلممؼدصعفمإديمتؾينمتلوؼؾمحبدمأدغكمعـماظؿقارموطلغفمؼرؼدمأن

متورخيقو ماظرواؼيمدردا مإديمطقنمػذه مبوإلضوصي مإديمأغف ماظػؼرة م"صققمطؾمػذا، ،مصنغفو
مواإلدالم مطدلىمبنيماٌلقققي مايضوراتموربوورة مدرسمسيمحقار بنيماألعرلمعـم،

تػضلمإديمإسودةمتشؽقؾم،مثوغقيجفيموعقغلقـققرمدؼؾقشموغوبؾققنماظـوظٌمعـمجفيم
م.24وسلمطؾماظذؼـماغغؿلقامسيمحروبماظؼرنماظؿودعمسشر"

مت ماألعرل مطؿوب مرواؼي مبلن مجدال مغلؾؿ مايضوريمضد مايقار معـ مبعضو ضؿـً
،متؾدومعـمخالظفماظذات/األعرلمعلؿؾؾيموعـؾفرةمبوآلخرمايضوريمواظعؼدي،معؼديواظ

اٌغؾقبمعـموإنمطونمػـوكمعـمدرسمسيمحقارمايضوراتمصفقماظدرسماظذيمؼؿعؾؿفم
ماظغوظىمحيوولمأنمؼؿؼـعمبؼـوعمإغلوغلمعزؼػ،مخيػلموراءهم،ماظغوظى وإنمطونمػذا

وبوظؿوظلم،موػقمايؼمسيمايقوة،مطؾمبشوسوتفمواغؿفوطفمألبلطمحؼمعـمحؼققماإلغلون
رمايضوراتم،أومأنم"تعدماألحداثماظيتمظقسمعفؿومأنمتعدمػذهماظرواؼيمدردومسيمحقا

عومؼفؿمػقمػؾمميؽـماسؿؾورػوم،متؼقممبقزقػيماٌراجعماٌؾوذرةمظؾلردمواضعقيمأومعؿكقؾي
م.25إغلوغقيمبصقرةممنقذجقي"

حوولموادقينماألسرجمعـمخاللمتؾـقفمإلدذلاتقفقيمحؽوئقيموؿعموتمظػمبنيم
حؼؾيمزعـقيمعـمتورؼخماىزائرماظلردماظؿورخيلمواظلردماًقوظلمعـمأجؾمإسودةمبـوءم

موادؿلالعف،مايدؼٌ ماظلرلورةم،مػلمحؼؾيمعؼووعيماألعرلمسؾدماظؼودر مراصؼمػذه وعو
مربووظيم مخالل معـ موإغلوغقي مواجؿؿوسقي مدقودقي موتداسقوت مأحداث معـ اظزعـقي

وإسودةمتػعقؾفم،ماظؽشػمسـماظؾـقيماظعؿقؼيمظؾقسلماظؿورخيلماٌصوحىمهلذهماظلرلورة
مطودؿ مسيمايوضر،محقٌمؼؾعىماظؿقؾقؽموبـوئف معو مبطرؼؼي واظؿلظقػماظروائلمؿرارؼي

دورامأدودقومسيمردؿمععوملمسوملمواضعلمملمؼعدمضوئؿومإالمعـمخاللماظقثوئؼمواٌروؼوتم

                                                                                                                                        
 .803م.،مصعقؿوصقزؼؼوماظلردؼيم،ػقدنواؼً،مم22
 .68م.،مصغظرؼيماظؿلوؼؾم،بقلرؼؽقر،مم23
 اظرواؼي،ماظصػقيماألخرلةمظؾغالف.م24
 .م803م.،مصعقؿوصقزؼؼوماظلردم،ػقدنواؼً،مم25
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عـممظألصرادماظذؼـمميؽـمادؿدسوؤه،ماظؿورخيقيمواٌروؼوتماًقوظقيمواظصقرماظـؿقذجقي
ماظعوملمغصقوممتـقالمبـقؼومؼلؿـدم،ماظذاطرةماظؿورخيقي وضدمتؾـكماظؽوتىمسيمتشققدمػذا
صفلمععؼدةموذاتمبـقيم،مطيوإديمتردقؿيمدردؼيمبؼدرمعومتؾدومبلق،مإديمػقؽؾمسالئؼل

م.مذؽوظقيمعصؿؿيمبدضيمعؿـوػقيدردؼيمإ

ػقمماألعرلأولمعومؼؾػًماغؿؾوهماظؼورئمعـمعظوػرماظؿؿـقؾماظؾـققيمظـصمطؿوبممإن
ماظيتمتـ ماًطي ماظؽؾقي ماهلقؽؾقي ماظؾـقي مخطوبممl'armatureؿظؿ مبـقي مسي واجمللدة

متؾدأ مواظيت ماٌقازي ماظـص مأو مماٌـوصصي م"طؿوب ماظرئقس واظعـقانمم"األعرلبوظعـقان
موتؿؽقنمعـمثالثيمأبقاب،مثؿماظعـووؼـماظداخؾقي،ماظػرسلم"علوظؽمأبقابمايدؼد"،

صدرمطؾمبوبمأعرلؼوظقيمؼؿمواٌفوظؽ،وبوبماٌلوظؽممبوبمأضوسمايؽؿي،مبوبماحملـ،
مؼؿضؿـماظؾوبماألولمزيسموضػوت،مأعرلؼوظقيمرابعيمتؼقممعؼوممخومتيماظرواؼيمبوإلضوصي
وؼؿضؿـم،معـزظيماظؿدوؼـ(-علوظؽماًقؾي-عداراتماظقؼني-عـزظيماظؽؾرل-ػومو)عراؼوماأل

موضػوت مأربع ماظـوغل ماظشؼقؼنيماظؾوب ماظؽدلى-)عقاجع ماٌفووي ماٌ-عراؼو عوبرمضقؼ
موضػوت مثالث ماظـوظٌ ماظؾوب مؼؿضؿـ ماظلؾقؾ(طؿو موضقؼ ماظرؤؼي )دؾطونماغطػوء

ماظزائؾي-اجملوػدة ماألحقال م-صؿـي مضقدني مأدغك(ضوب مأو ماًوصقيم، مطـرل حقٌ
ماهلق ماظؾـقي مسؾقفو ماظيتمتؼقم ماظعـووؼـ مػذه ماظيتمتغؾػمذبؿقع مظـصماجملوزؼي ؽؾقي

وخبوصيمعـمطؿىمماظذلاثماظصقسي،مةمعـمطؿىطؿوبماألعرلمإديمأنمػذهماًطيمعلؿؿد
ماإلؼدؼقظقجلم محقٌماظؼصد معـ ماظؿورخيقي ماظؽؿوبي معع ماظيتمتؿشوبف رؾؼوتماظصقصقي

مم.26اظعوم محقٌمسـوؼؿفو معـ ماظرواؼي مػذه معع اٌروؼوتماظؿورخيقيممبودؿؼصوءوتؿؼورع
م ماٌؿعؾؼي ماظؾقعيمواظشعؾقي مصوحى موعو ماىفودي مومبلوره ماظؼودر مسؾد ماألعرل بؾقعي

موخقارق،واىفو مطراعوت معـ موعوممد مأعؾقاز مضصر مسي ماظعومل مسـ معؽرػو ماغؼطوسف ثؿ
غؾفمعـمأعقرمتلعؾمروحلموهؾؾمعـمطؾمعومطونمؼشومصوحىمػذاماالغؼطوعمعـماغػصوم

ماألعي، مووحدة مسيمماىفود ماظذاتماظذيمأوضعف مسؾك ماالغؽػوء معـ مأصقىمبـقع وطلغف
ماظزائػ، مبؿعفداتفوممإديماظقسل مصرغلو متػل مبلن مإدي مؼفؿؿ مال مصقف مأصؾح ماظذي ايد

مسؾقفومم؛مووػف ماظيتمؼلؿـد مواٌرجعقي ماظؾلقطي ماظدالظقي ماظؾـقي ماٌعـكمؼشؽؾ وػذا
مظؾؿراجعماظقاضعقيممإغؿوجربؽلماألعرلمعـمأجؾم مواٌؿفووزة ماٌؿدرجي ماظدالظي طؾمعـ

مواظؿورخيقي.

                                                                                                                                        
،م5اظعربل،مطاٌرطزماظـؼوسيماظدارماظؾقضوء/مبرلوت،م،متـظرلموإنوز،مدؼـوعقيماظـص،(5987)مربؿدم،عػؿوحم26
 .535م.ص
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يمؼؿؽررمأربعمعراتموؼلتلمعـمحقٌماظرتؾيماظذمأعوماظعـقانماظػرسلم"األعرلؼوظقي"
م ماظـالثي ماألبقاب مسؾك موؼزؼد ماظؾوب مطػضوءبعد مجوء مرابعي موسؿؾيممبلعراظقي عقارب
عؾوذرامسـممإسالغوميؽـمسدهمم،545،م544خؿوعقيمعلؾقضيمبؾقوضمادؿغراقمصػقؿني

اظؼلطـطقـقيمملممإدياظلػقـيمعؿففوممبفمدراحفمورطقمإرالقاطؿؿولمضصيماألعرلمصؾعدم
اظلردمتقضػًموسؾقفمأنمؼلذلدممآظيأومأنماظراويمأحسمأنممؼعدمػـوكمعدلرمظؾلرد،

أغػودفمظقضعمخومتيمعـودؾيمهلذهماظؼصيماظيتمجوءتمسيمذؽؾممتـقؾمدرديمدراعلم
ماظؿلوؤالتم معـ مبوظؽـرل مأحقطً مظؾفزائر مايدؼٌ ماظؿورؼخ معـ مويؼؾي ظشكصقي

ماٌؿضوربي، مؼؼؿضمواظؿلوؼالت ماظػعؾموػذا مضصدؼي مبني ماظؿؿققز مضرورة ماٌؿؾؼل معـ ل
ؼؿلثرمبؼضوؼوم-عـؾمطوصيمأذؽولماظؽؿوبي-"اظـصماظؿورخيلموذظؽمأنموضصدؼيماظؿؾؾقغ،

ماظلوئد"ماظعصر، ماظـؼوسي مبوٌـوخ مسيم،27وؼؿؾقن ماظؾقوضمؼدخؾ مػذا مأن مخطيممأو إرور
ماٌمظػمواظؼورئم مؼشغؾ مأن تلفؿونمسيمم 28غصقؿنيمطودذلاتقفقؿنياظـصماظذيمميؽـ

ماظؿقارم، معـ مأدغك محبد ماظؿورخيقيممتلوؼؾف ماٌرجعقوت مذات ماظـصقص خبوصي
مإديممواظلقودقي...اخل، ماظؼورئ مدصع مإعؽوغقي مإدي ماظؾقوض مػذا مؼشرل مأن مميؽـ طؿو

ماظؼراءةم ماخؿصوصوت مضؿـ متدخؾ معلورات مضؿـ ماظؼصي مطؿوبي معقاصؾي مسي اٌشورطي
طماظـفوحماجمللدةمغصقومعـمأجؾمإؼؽقماظؼورئماظـؿقذجلمػقمذبؿقعمذروحقٌمؼعدم

خرمغؿعوعؾمآظؽــومميؽـمأنمغذػىمعذػؾومم.29ي"قأنمحينيماظـصمسيمأودعمروضيمعضؿقغ
اٌدلذبيمسؾكممdisjonction30معـمخالظفمععمػذاماظؾقوضمطضربمعـمضروبماظػصؾ

ػؿوممعلؿقىماظـصمظؾقصؾمواظػصؾمبنيمضصؿنيمتشؽالنمعلورؼـمدردؼنيمعرطزؼني،
معقغلقـقق مضصي ماظؼودرر مسؾد ماألعرل موضصي مدؼؾقش مضصؿون، معـطؼمموػؿو حيؽؿفؿو

وتعدمضصيمعقغلقـرلمدؼؾقشمضصيمعؿققظيمسـموزقػيم،ماظؿقازيم؛متؿطقرانمبوظؿـووب
ماٌـقال ماظؼصي مواظؿلررلمإدي ماظؿؼدؼؿ متشؽؾم، مؼؿقضػم؛ مغفوؼؿفو موسي ماظلرد مؼؾدأ عـفو

إلسودةم،م"معـطؾؼومظؾلردموصضوءمٌرادقؿمادؿؼؾولمرصوتمعقغلقـققرمدؼؾقش"األعرلاظقيم
ميؽـمسدمضصيمسقدةمرصوتمعقغلقـققرم.مدصـفومبوىزائرمبـوءمسؾكمرشؾيموتقصقيمعـف

معـمأحداثمضصيم،مدؼؾقشمإديماىزائرمبعدمدصـفومسيمعلؼطمرأدفمبؾقردو مراصؼفو وعو
ماإرور مطـرل، موحؽوؼوت مضصص مبفو موأحورً معـفو محقوتفمتػرسً مسؾك ماغػؿقً ة

موعلدوتف مظؾفزائر، مسوعو مأدؼػو مسني مأن معـذ ماألعرل، مضصي مأحداث معع ،موتؼورعً

                                                                                                                                        
،مسالعوت،مذبؾيم"اظـصماظؿورخيلمبنيماظدالظيماظؿؼرؼرؼيمواهلرعقـقرقؼو"م،(8004)مإبراػقؿاظؼودريمبقتشقش،مم27

 .34م.،مص56عؽـوس،مسددم
28 voir U. Eco (1985), lector in fabula, le rôle du lecteur, Paris, édition Grasset et fasquels, 

p.75. 
29 Ibid, p.77. 
30 voir Wolfgang, Iser (1985), l'acte de lecteur, théorie de l'effet esthétique, Bruxelles, Pierre 

Mardaga éditeur, p. 318. 
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ألشؾؾفومخبوصيموأنمعقغلقـققرمدؼؾقشمملمؼذلكمذوردةموالمواردةممموموذؽؾًمعـقاالم
موذيعفو مإالمأحصوػو ماألعرلموادؿلالعف مؼؿعؾؼممبؼووعي مإديمغوبؾققنم، مردوظؿف وضؿـفو

ماظعػ مظطؾى ماظؼودراظـوظٌ مسؾد ماألعرل مسـ مق ماألحداثم، مػذه مذبؿقع مأدفؿً وضد
وايؽوؼوتمسيمتدسقؿماٌقـوقماظلرديماظذيمدعكموادقينماألسرجمعـمخالظفمإديمإضـوعم
اظؼورئمبلنمهقؼؾمعومدوغفماٌمرخقنموعومحػظؿفماظذاطرةمعـمأحداثموذطرؼوتمدبصم

يمدراعوماٌؼووعيمواظصراعماظغقيمعـفمإحور،معؼووعيماألعرلمسؾدماظؼودرمإديمربؽلمروائل
ممبعـكمإغلوغلمؼؿفووزمأيمععـكمميؽـمأنمؼؼقظفماظؿورؼخ.

ادبذتمعـماألعرلاظقيمغؼطيمارتؽوزموصضوءمبمريمموضدمطوغًمػذهماظؼصيماإلرورماظيت
ؼعقدمإظقفماظلوردمجقنمعقبلمبعدمأنمتؽقنماألحداثمواظقضوئعماظؿورخيقيمواٌؿكقؾيمضدم

شوبؽيمسيماظؿطقرمواظـؿقمسيمحرطيمبؼدرمعومتؿؼدممإديمأخذتمعلوراتمدردؼيمعؿعددةموعؿ
م مبنيماألعوم موؿع معؿقضعي مشرل مزعـقي مهرؼػوت مهدث مأو ماظقراء مإدي تعقد

م ماظرواة مذبؿقع مخالل موعـ ماظؽوتى موطلن مواالدؿؾوضوت مأوماالدذلجوسوت اٌؿؿوثؾني
بوإلضوصيمإديمعصطػكمبـماظؿقػوعلماظذيمؼؼقممبؿلفقؾمدرلةماألعرلمماٌؿؾوؼـنيمحؽوئقو

مواظردوئؾم مواىرائد ماظصقػ معـ ماألحداث مجيؿع ماظذي مدؼؾقش معقغلقـققر أو
وايقاراتمععماألعرلمسؾدماظؼودرمأومععمأسضوءماجملؾسماظـقوبلماظػرغللمأومععمبعضم

دردمبعضماظقضوئعمماللمخمأومعـ،ماىـراالتماظذؼـمذفدوامعؼووعيماألعرلمسؾدماظؼودر
واظذيمحيوولمأنمؼردؿمعلوراتمدردؼيم،ماظؿورخيقيماظيتماغؿصرمصقفوماألعرلمأوماغؽلر

اغلقوبقيمتؿففمسبقمتؿقؼٍماألحداثمبـفوؼيمعؿقضعيمطنرالقمدراحماألعرلمعـمدفـفم
مإعؾقاز مبؼصر موظؽـفوم، معلدووؼي محقوة مدؼؾقشمبعد مطؿقتمعقغلقـققر مشرلمعـؿظرة أو

مبوظ واظرشؾيمسيماظؿلوعحمحؿكم،مؿضققيمعـمأجؾماٌلؿضعػنيمواٌؾفقصنيطوغًمعؾقؽي
،ماألحداثمسبقماألعوموظؽـفمطونمخيططمسيماظقضًمغػلفمظؿعطقؾمتدصؼم،مععماألسداء
مبلعراسحقٌم ماألحداثمعشدودة ممطوغًمذبؿقع مإردوء مسيم،مزعؽوغقيإديمغؼطي ممـؾي

فوؼيمظؾؼصيماإلرورؼيماظيتماألعرلاظقيماظيتمعـفومؼؾدأماظلردموسـدػومؼؿقضػمطؾداؼيموغ
بـقيمزعـقيمدائرؼيمتلفؿمسيمإنوزمدميقعيمدائرؼيمعؿؿرطزةمسيمميؽـموزلفومبلغفومذاتم

م ماظراػـ متربيماظزعـ مرعود مبعـر مأن مبعد ماظذي معقبل مجقن مواظلورد ماظلرد مزعـ وػق
وطذظؽمأطوظقؾماظزػقرمطؿومأوصوهمعقغلقـققرمعقغلقـققرمدؼؾقشمسيمسؿؼمحبرماىزائرم

سؾفمؼطػهم"ػؽذامطونمدقديمؼشؿفلمأنمؼؾعـرمرعودمتربؿفمسيمطؾماألررافم:دؼؾقشم
ماظـوسم..." مسيمأسؿوق ماٌشؿعؾي م31اظـرلان مؼـؿظر، ماظصقودمموضػمضربماألعرلاظقي رصؼي
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متلؿغرقمماٌوظطل مأال موميؽـ م؛ ماىزائر معقـوء مإدي مرصوتف ماظيتمهؿؾ ماظؾوخرة وصقل
ماظلو مأو ماظلوسي مؼؿفووز مزعـو ماالغؿظور ماظؼؾقؾيدميقعي مسوت مطوغ، ماظذطرؼوت مًوظؽـ

مواظؽكبيم مبوظؿقتر مواٌصققب مايوضر مداخؾ مظؾؿوضل ماٌـؼطع مشرل ماىرؼون تلؿـرل
مواغؼضوئف مايوضر معرور مدون محيقل ماظذي موايزن ماظزعـم، مجرؼون مؼؿقضػ حقٌ

وظؽـمػذهماظدميقعيماظدائرؼيمتـػؿحمسؾكمأزعـيم،مبقادطيمسقدةماظصقرمايؿقؿقيمغػلفو
وأدوررلؼيمودرلؼيمتؿضؿـمعومالمحصرمظفمعـماظذطرؼوتموايقاراتماظداخؾقيمتورخيقيم

موعقغلقـققرم مذكصقيتماألعرل مظؾشكصقوتموخبوصي مايؿقؿل مأو ماظعوم ذاتماظطوبع
وتدصعمبفوم،مدؼؾقشمسيميظوتماظؼقةمواظضعػمواالغؿصورمأوماالغؽلورمواظـػلمواالغؿظور

مشؽؾماٌػوصؾماظزعـقيمظرواؼيماألعرل.داخؾمعلوراتمدردؼيمتورخيقيمودبققؾقيمعـفومتؿ

ماظرواؼيم ماظدائرؼيمايوضـيمجملؿقعمأزعـي ماظزعـقي ماظدميقعي حيؾقموعـمخاللمػذه
مطؽوتىم مؼؿدخؾ مأن ماظزعينمظقادقينماألسرج ماظـظوم مػذا مخؾكؾي مسؾك مسوعال واضعل

مزعـقيمم مضػزة ماظؽوتىمربؼؼو معع ماٌؿؿوػل ماظراوي مذعقر مال محرطي مخالل اظدائريمعـ
مادؿؾو مصقفو مؼشرل مضقي مأرضف مإدي مأؼضو ماألعرل مرصوت مسقدة مدؿؽقنم:إدي "أسرفمأغؽ

متلؿعمأغف مسـدعو ماظؾشرمعـؾماظطققرمالم،مطذظؽمسودمإديمتربؿفماألوديمػقمدعقدا ػؽذا
مورػقظؿفؿ" مأحالعفؿ ماظيتمسفـً ماألودي ماألعؽـي مسي مإال مأرواحفؿ موبفذهم32تففع ،

سيمزعـموصضوءمالمضدمبرعٍمظؾرجؾنيمظؼوءمأبدؼومضقيمؼؽقنموادقينماألسرجموؾؿاظؼػزةماالد
م مواظعد مظؾقد ماألبدؼيخيضعون موصضوء مزعـ مػؿو ماظزعـقيم، ماظؼػزة مػذه مخالل وعـ

مظزعـمتورخيلمدوبؼمواٌدذـيمظزعـم آخرمالحؼمتـػؿحماٌدوغيماظروائقيمسؾكماٌؿفووزة
مواأل ماظؿورخيقي مبنيماظلرلورة محقارا مظؿؼقؿ ماظؼراءة موسؾكمزعـ ماظؽؿوبي ماألدبلمزعـ صؼ

م،33اظذيمؼرزلفماظـصموهؼؼفماظؼراءةموػقمعوم"جيعؾمسالضيماظـصمبوظلقوقمممؽـي"
ػومميؽـمظؾؿمظػمأنمؼقزػماظؿورؼخمبطرائؼمصـقيموعؾمعومحدثموطلغفمضربموسدل

ػذاماالدؿؾوقمؼعؼدماظؽوتىمظؼوءمموسدل،ماظؿقضعماظذيمؼلؾؼمزعـمحدوثفأومعـمايؾؿم
مأنمؼؿقدثمسـم سيماظعوملماٌؿكقؾمبنيميظؿنيموزعـنيمورجؾنيمادؿطوعمطؾمعـفؿو

م مبعدمسدوه معو مآداب متؽردفو مأن مهوول مظؾؼورئ مردوظي موػل م؛ مواحذلام بؿلوعح
م ماظػفقة ،م34اظؼوئؿيمبنيماظعقاملاظؽقظقغقوظقيمذاتماٌـقكمسدلماظـؼوسيمعـمأجؾموووز

ايقارمؼـؿصرمسؾكمعؾدأماظؼطقعيمواظرصضمواظؽراػقي.موجعؾمعؾدأ
  

                                                                                                                                        
 .555.اظرواؼي،مصم32
 .836.،مترذييمخوظدةمحوعد،مصايؾؼيماظـؼدؼي،ماألدبمواظؿورؼخمواهلرعقـقرقؼوماظػؾلػقيم،دصقدطقزغزػقي،مم33
 74مبقؾمأذؽروصًموآخرون،ماظردمبوظؽؿوبي،ماظـظرؼيمواظؿطؾقؼمسيمآدابماٌلؿعؿراتماظؼدميي،مصم34
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تؽؿـمخصقصقيمرواؼيم"طؿوبماألعرل"مسيمظعؾيماظؿـوضضمواظؿؿوػلماظيتمؼدلذبفوم
مظؾعالعوتموادقينماألسرجمسؾكمعلؿقىماظؿؾػظم معـؿفو مدقؿقوئقو اظلرديمبقصػفمراوؼو

مظؾفققماظلؿػقغل،ماظـصقي ماظـصلمموضوئدا اٌؿعددماألصقاتمواإلؼؼوسوتمداخؾماظػضوء
صوٌمظػمػقمعـم،موسؾكماظرشؿمعـمسالضيماظؿعوضدماظيتمتؼقممبقـفموبنيماظراوي،مظؾرواؼي

ظؽـمػذاماظراويمالمؼلؿطقعمأنمؼؿكؾصمعـمحيددمعقضعماظراويماظذيمدرلويماظؼصيم
ظؾؿقؽلماظذيمؼروؼفمأنموالمميؽـم،ماآلثورماٌكفؾيماظيتمؼذلطفوماٌمظػمسؾكمعالربف

وػقمعومحيؿؿمسؾكماظؼورئمأنمحيلـماإلغصوتم"وإنم،م35خيؾقمعـمآثورمصضقلماٌمظػ
م ماظؼراءة( محيلـ م)عـ ماإلغصوت محيلـ ماظؽوتىعـ مصقت مؼدرك موأن مالبد صقتم،

،موسيمبعضماألحقونمحؿكمصقتماٌؼدم،مصقتماظشكصقوتموصقتماٌؿؾؼل،ماظراوي
وطؾماألصقاتم،مظإلغصوتمػقماظصقتماإلغلوغلموإنماظؾعدماٌفؿوصقتماٌصدرم)...(م

معلؿقىمآخر ماألخرىمتؾؼكمسي مثوغقي"، م36علؿقى موادقينماألسرج مسؿؾ موضد سؾكم،
إذمعـمخاللم،مإسطوءماألػؿقيمهلذاماظصقتماغطالضومعـمتعددماألصقاتموتعددماظؾغوت

أوم،مصقتماظؽوتىموطالعفؼؿضؿـمصقتماظراويماٌمررمظؽؾقيمايؽلمواظلردمواظذيم
،معـمخاللماظؿلؿقيماٌؿػردةمظؾراويماٌؿؿوثؾمحؽوئقومواٌمررمظؼصيمعقغلقـققرمدؼؾقش

معقبل مجقن ماظـوغقؼني، ماظرواة معـ مشرله مأو ماألسؿك، مطوظؼقال ماظرؤؼوم، مأصقوب أو
صنغـومغلؿعمصقتومذيعومالمغفوئلموشرلمربددم،مواٌـوعوتمطلقديماألسرجم...موشرلػؿ

م مصداه مسؾكمعدىماظـصؼذلدد ماألصقاتم، موؼمظػمبنيمػذه معؿؿوثال،مجيؿع ،مؼؾدو
وؼشؽؾمعـفوم،محيوولمأنمؼؾؿؼطمععوغلمأصقاتماظعومل،موععمذظؽمصفقمعؿعددموزبؿؾػ

،م(والمػقمأصقاتمعؿعددةموزبؿؾػيواظصقتماإلغلوغلمظقسمصؼطمصقتوم)صقتومإغلوغقوم"
مذكصقو مطالم"،موالمحؿكمصقتو معـمأجؾمهؼقم37إغف ماظالزم معـ مأطـر ؼمؼؼقلمدائؿو
سؾكمتعددماظرواةمواٌؿـؾنيماظؾعؾيماظلردؼيماظؼوئؿيمحقٌمتلفؿم،مضقؿيمإغلوغقيمعضوصي

مواظؾغوتمسيمإسودةمهدؼدمبـقيماحملؽلماظروائلمطؼقؿيمظؾؿؾودلموايقارم.

ماظؿؾػظماظلرديمسيم"مطؿوبماألعرل مظعؾي ممتؾدأ طؾعؾيمظإلسالممحيددمعـمخالهلوم"
ماظزعوغلمواٌؽوغلم اظذيمؼـطؾؼمعـفماظلردمسيمصقغيماظغوئىموعـمعقضعماظراويماإلرور

                                                                                                                                        
 Voir Vladimir, Krysinski (1981), Carrefours de signes, Essais sur le roman moderne, laم35

Haye, Paris, New York, Mouton éditeur, p. 105. 
مروطوم36 م(5988)مأودؽور مأصقاتماظرواؼي، مسدد ماألطودميلمواىوععل، مايقار محلؿلمعصطػك، مترذيي ،م4،
 .50.ص
 .50.اٌرجعمغػلف،مصم37
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قضقعمدردهموخبؾػقوتفماظؿورخيقيمسورفممبخورجمحؽوئلمؼؾدومصقفماظراويمرائقوموظؽـفم
اظررقبيماظـؼقؾيموايرارةماظيتمتؾدأمسيموضًم،مصفرام5864جقؼؾقيمم88":،مواإلغلوغقي
م م)...( معـؼؾمبوظلػـمواألحداثمعؾؽر مظؾقر مإالماظصؿًمواظؿؿقجوتماهلودئي المذلء

م ماألعرلاظقي")...( ماٌوظطلمؼؼذلبمعـمحوصي ماظصقود معقبلمزورق مرأىمجقن م.38سـدعو
ماٌؿؽؾؿ موسل معع متؿؿوػك ماظغوئى مصقغي مجيعؾ معو موػق م، موسلموؼؿققل مإدي اظراوي

اظراويم/مأومإديمصقتمدرديمطؾماٌمذراتماظـصقيموعؾفمحيقؾمسؾكماظؽوتىم،مدورد
كصقيمسـمذوممومعومؼزالمربػقزومواٌؾدعمظـصفمعـمرحؿماظـصقصمواظقثوئؼماظؿورخيقيم

ماظشعؾقي ماظذاطرة مسي ماألعرل ماظعورفم، ماظؾوحٌ معقضع معـ ماألحداث مؼلرد واظذي
مواظلقودقي مبوٌرجعقوتمواًؾػقوتماظؿورخيقي مواألحداثم، ماظقضوئع مبـوء واظذيمؼعقد

م ماحملؽل مدوال مؼـؿؼل معرطزي موذطوء مووسل متصقر موصؼ مسيمواظشكصقوت وميقضعفو
ماٌـودؾيمبعـوؼيمتوعي ماظؽؿوبيماظروائقيممعقاضعفو مواحذلاصقيمتؿققلمععفو تـؿمسـمخدلة

محبٌ مإدي معـمم، مزبزوغف موطؾ معفوراتف مطؾ ماٌمظػ مصقف مؼضع موورؼى وادؿؼصوء
وطذظؽمؼػعؾموادقينماألسرجمسيمرواؼيم،مسيمخدعيماظرؤؼيماظيتمؼؿؾـوػومععورفموأصؽور
ماألعرل" م"طؿوب مطصقتم، مأصقاتمطـرلة معع معؿؿوػقو مصقتف مغلؿع مأن حقٌمميؽـ

ماألعرل مدؼؾقش، معقغلقـققر موصقت مبوظرواؼيم، متؿؽػؾ ماظيت ماألصقات معـ وشرلػؿو
متعؾؼماألعرمحبرصيماظؽؿوبيموععوغوتفو سبسمبشؾقفمؼطؾمموغؽود،مواظلردمخبوصيمإذا

سؾقـومبنيمأدطرماظرواؼيمالمسؾكماٌلؿقىماظؿؼينمصؼطموإمنومسؾكمماٌلؿقىماإلؼدؼقظقجلم
مخؾػمبعضماألرروحوت،مأؼضو مبعؼقبيماإلسدامم،محقٌمندهمعؿؿذلدو ؼصرخمعـددا

واظؿلوعحم،معؿؾـقومايقارمعؾدأمحضورؼو،موبويفزمواظـػلمواظؿطرفمعفؿومطونمعصدره
،موػؽذامػقم"اٌمظػماظعظقؿمالمؼقجدمحصرامسيماظعـوصرماظؿؼـقيم،شوؼيمإغلوغقيمضصقى

صقصػمػذهماظعـوصرمواإلذورةمإديمرتؾفوموصفؿمآظقوتفوم،موظؽـفمالمؼقجدمطذظؽمخورجفو
وعـمخاللمصقتفموطالعفماىؿعمتؿـودؾمأصقاتمم،39ظرمبومطونمأنعماظطرقمٌعرصؿف"

اظرشؿمعـماخؿالفماظؾقنمواظؾغيمسؾكم،مزبؿؾػيموتؿقاظدمظغوتمعؿعددةمطقدوئطمظؾققار
مواظدؼـمواظؿورؼخ.

ماظراويماظعؾقؿ مؼلتلمػذا مبداؼوتم، معؿصدرا موطقػمؼؿؽؾؿ مؼؿؽؾؿ اظذيمؼعرفمسؿو
معـم معؿدرجي مععؿورؼي موػـددي مخطي موصؼ ماظـصل ماظػضوء معدى مسؾك ماٌقزع اظلرد

ماظقضػوت ماألعرلاظقوتمإدي ماألبقابمإدي ماٌداخ، ماألعرلاظقوتممبـوبي مسد ؾمحقٌمميؽـ
ماظػصقل مواظقضػوتممبـوبي ماظؿؿفقدؼي ماظلردم، محبوضر مسضقؼي مبعالضي ماٌداخؾ ترتؾط

موايؽل مصقفم، مذرع ماظذي ماظزعـ معـ ماظػصقل ماظقضػوتم/ مسي ماظلرد محنيمؼـطؾؼ سي
                                                                                                                                        

 .م9.اظرواؼي،مصم38
 .50.،مصأصقاتماظرواؼيأودؽورمروطو،مم39



 جدل التارخيي واملرجعي يف كتاب األمري لواسيين األعرج

 

209 

مسـماألعرل مدصوسو مطؿوبف م/ مردوظؿف مدؼؾقشمسيمهرؼر مارتدادؼيم،معقغلقـققر سيمحرطي
ماظؿورخيق ماظقثوئؼ معـ ماغطالضو مصقفو مدؼؾقشمؼـػؿح معقغلقـققر موحقارات مواظردوئؾ ي

ماٌؼو مبودؿلالممووذطرؼوتماألعرلمسؾكمزعـ معؿعؾؼي مأزعـي معـ متالػو مأو مدؾؼفو موعو عي
مأعؾقاز مضصر مسي مودفـف ماألعرل ماظيتمؼؿلدسمعـفوم، ماظزعـقي ماٌػورضوت وسدلمذبؿقع

معوررؼؼيم،ماظزعـماظـصل ماألحداثموتؼدميفو مو ماألخؾور لـدةماظراويماظعؾقؿمسيماغؿؼوء
وتؽرارم،مواٌؾوسدةمبقـفو،مبشفوداتموووربمذكصقيموتقارؼخمترتؾطمبقضوئعمربددة
متغققؾفو مأو مأخرى موإضصوء مواألخؾور مبعضماألحداث مسؾكم، مواٌؿطقر ماظرؤؼي وترطقز

غـصًمخاللمصقتموطالمماظراويماظعؾقؿم،مبعضماٌقاضػمواًؾػقوتموووػؾمأخرى
حضقرمعقضقسلمم_مذواتمهلومسيماظغوظىم/ماٌمظػمإديمزبؿؾػماألصقاتماٌلـدةمإدي

مإظقفو متـؿلى موػقؼي موتورخيل متورخيقي، مذفودة مؼعد مأن مميؽـ موطالعفو مسؾكم، أو
مإغلوغل معقضػ مسـ متعؾرلا ماألضؾ ماظـؼوصقيم، ماًصقصقوت مبعض مإدي مإحوظي  أو

مسؿؼودؼيماظيتمؼؿؿقزمبفوماٌكقولماظشعيب.االمو

مسي ماظـصل ماظـلقٍ معلؿقى مسؾك ماألصقات مػذه مخطوبنيمتلفؿ موإنوز ،متشققد
ؽـماسؿؾورهمحقاراماظؼودرمطؾطؾمظؾؿؼووعيموماظـوغلمميمأحدػؿومؼمررمذكصقيماألعرلمسؾد

م.وجدالمبنيماظذاتمواآلخرم

مم ؼشذلكمسيمإنوزماًطوبماٌمررمظشكصقيماألعرلمطؾطؾمظؾؿؼووعيماظشعؾقيم.
أومؼؼقعقنم،مؼـشروغفواٌلوسدؼـماظذؼـمؼؿـوضؾقنمأخؾورهمومظالدؿعؿورمذبؿقسيمعـماظرواة
مواخؿالضف مبعضفو مبنغؿوج مصؾيم، مظف معو موبؽؾ مواٌـوعوت مبوألحالم مؼؿعؾؼ معو وػق

سؾكمأدوسم،مبوًطوبوتماظعفوئؾقيمواألدوررلؼيماظيتمتلفؿمسيماإلسالءمعـمذلنماألعرل
،مواظذيمتؿقصرمصقفمطؾمصػوتماظؾطؾماًورق،مأغفماظؾطؾماٌكؾصمووارثمدرماىفود

م ماظشعيب ماظؼقال مظف مردؿ ماظذلاثموضد معرجعقوت مطؾ مسؾك معػؿقحي ممنقذجقي صقرة
رجؾم.م"رجؾمدقلتلمودقؿألمصقؿفماظدغقومضورؾي:وعلؿؾفؿيمظصقرةماٌلقحم،ماظعؼدي

مرؼىمصقف مال مظقسمعلققو. موػق معرؼؿ مبـ ماٌلقح مؼشؾف مرجؾ مطؿوم. ماظلوسي معقدي ػق
م.40ؼؼقظقنموطؿومؼؼقلماظؼقالمسيماظلقق"

مأن مهقؾمسيمعلؿقىممواٌالحظ مسيماظلقق( ماظؼقال مؼؼقل موطؿو مؼؼقظقن م)طؿو سؾورة
ماظرواة معـ مسؾكمدؾلؾي ماظؿؾػظ ماٌمظػ، م/ ماظراويماظعؾقؿ مأوهلؿ ماظؼقال، موثوغقفؿ ثؿم،

ماظرواة معـ مشرلمربدودة مدؾلؾي مإدي ماظؼقل مؼلـد ماظؿعظقؿم، معـ مػوظي مإضػوء مأجؾ عـ
مز،مواظؿؼدؼسمسؾكماظذاتمعقضقعمايؽلمواظلرد إديمحدمؼصؾحم،معـماظلردتؿفووز
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ماظرواة معـ مسيمدؾلؾي محؾؼي مبوظؼقلمذبرد ماٌؿؾػظ ماظراويم/ مصقف ظقلًمسيمايؼقؼيم،
دقىمحؾقيمصـقيممتؽـماظؽوتىمعـمأنمؼؿؽؾؿمدونمأنمؼرىم؛موأنمؼـقعمعصودرمطالعفم

ماظؾطؾ موتلثقٌمصقرة مبـوء مسي ماظيتمؼلؿـؿرػو موععرصؿف مايفوجم، مسؾك متؼقم بطرؼؼي
مواإلضـوع ماألغؾقوءماغطالض، مسـ معـوظقي متصقرات معـ ماظشعؾقي ماٌكقؾي مسي متردى مممو و

مواظصويني مواألوظقوء مظف. مواًضقع مبوظؼوئد ماإلميون متصدؼؼ معـ مبفو مؼرتؾط ،موعو
وظؿعضقدمػذاماظؿصقرممبومؼؽؿؾفموؼقدعفمحؿكمؼؽقنمأطـرمإضـوسوماظـزوعمسبقماظؿعفقىم

مواإلشراب م، ماظذلابط مسؾك ماظؼوئؿ مأنموتؾينمأدؾقبم"ايفوج مهلو مطون معو بنيمأذقوء
م.41تؽقنمعذلابطيمبدءا"

وضدمجوءمحؽلماظراويم/ماظؼقالماألسؿكمذبلدامهلذاماظـقعمعـماظؿؿـقؾمايفوجلم
مواظؿصدؼؼ ماإلضـوع مسـصري مؼلؿؿد ماظذي ماٌكقؾيم، مسي ماظدؼين مبوًطوب محيػ ممو
مخورضي مطراعوتموأصعول معـ ماظشعؾقي ماظصوي، مواألوظقوء مواظصقوبي نيمتـلىمظألغؾقوء

اظذؼـمؼفؾقنمسـدمايوجيمظرصعماظغنبمواظدصوعمسـمايؼم:م"اظشوبمػذامؼومدودةمؼوم
،مسقدهمعـؾماظدلاق.مسؾقفمبرطيمدقديمسؾدماظؼودرماىقالظلمواألوظقوءماظصويني،مطرام

ماألسداء محيوصره مسـدعو مظؾلؿوء محصوغف موؼطرل محدةم. معـ ماظدلق مؼطػه ماظؾؿور دقػف
مٌعوغف مؼد. ماظؼؾىموسي مسي مؼـوماظؼرآن ماألرضموال مإدي مؼـزل ماظذيمال مدقػف ماظقؿـك .مه

.مسيمعقضعيموػرانمخالصمظفماظؾورود.مغورهمعومتروحمسيماظػراغ.مودودؾقمعومخيقغفمأبدا
صؿًماظعدوم،مرصدمسصوهموحػـيمترابموضولمربلمأسينموغقذـمصقبمسدوهموصؿحمؼده

م.42اظؾلمطونمضؾوظؿف"

م ماظيتمتلفؿمسيمردؿ ماٌؼورعماظلردؼي ماظؾطؾماظـؿقذجم؛موسؾكمتؽررتمػذه صقرة
ماظراويماظعؾقؿم/ماٌمظػ وؼقجففوم،ماظرشؿمعـمأنمخققطماظؾعؾيماظلردؼيمؼؼؾضمسؾقفو

مؼشوء مطقػو مهلقؽوتمدردؼي، متـلىمأؼضو ماٌؼورع مػذه مأن مإدي مغشرل مأغـو مإال رواةم،
موعؿـقسني معؿعددؼـ ماألسؿكموممـؾني ماظؼقال مإدي مصؾوإلضوصي م؛ مواظقظلم، ماإلعوم ػـوك

م مخطوبمدقدي مؼؿضؿـف معو موػق موشرلػؿ ماألعرل مواظد ماظدؼـ مربل مودقدي األسرج
سيماٌؼدعيموخطىمسيماظـوسمهًمأعطورمثؼقؾيم"بعدمصالةماظظفرموضػماإلعوممم:اظراوي

مضؾقالمعومتلؼطمبفذهماظؼقةمسيمغفوؼوتماًرؼػم:

                                                                                                                                        
اًطوبيمم–ايفوج،مأررهموعـطؾؼوتفموتؼـقوتفمعـمخاللم"عصـػمسيمايفوجم(،م"5998)م،سؾدماهللصقظي،مم41

،مإذرافمريوديمأػؿمغظرؼوتمايفوجمسيماظؿؼوظقدماظغرؼؾيمعـمأردطقمإديماظققمظؾرلٌونموتقؿقؽون،مضؿـمماىدؼدة"
جوععيماآلدابمواظػـقنمواظعؾقمماإلغلوغقي،م،م5تقغسمصؿقد،مصرؼؼماظؾقٌمسيماظؾالشيموايفوج،مطؾقيماآلداب،م
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مأبشرطؿمأن،مايؿدمهللماًرلمبدأمؼـزلمسؾقـو،مإنماهللمؼلؿعمعـماٌمعـنيمآالعفؿ-
معـم مدقـزل مبلؾطون موبشرػؿ ماظدؼـ مربل مودقدي ماألسرج مدقدي مسؾك موضػ ػوتػو

م.43صقفمعـمروحماهللموادؿؿوتيماجملوػدموزليماألغؾقوء،مصورسمالمذلءمؼشؾفف،ميؿفؿ

مسيمبملمؼؽؿػموادقينماألسرجم متؾؾقرممنقذجفو مطؿو ماظؼودر ماألعرلمسؾد رصدمصقرة
،مظقؿفووزمعومػقمروحوغلموسفوئيبوإمنومودعمعدىمحبـفم،ماٌكقولماظدؼينماظشعيب

واظيتمذؽؾًمضربومعـماظؿففنيمإذمبوإلضوصيمإديماظؾغوتمواًطوبوتماظشعؾقيمواظدؼـقيم
وايقارؼيمظفمإؼؼوسفماًوصمداخؾماظرواؼيمادؿـدمإظقفماظؽوتىمطؿلورمدرديمؼدصعم

ماٌقسقد ماظؾطؾ ماألحداثمالطؿلوبمصػي مواجفي مبوألعرلمإدي مبشرتمبفم، معو وهؼقؼ
اظدؼـقيماٌوورائقيماٌـدرجيمسيمدقوقماظؽراعوتمواظـؾقءاتماظصقصقيمذاتماٌـقكمماظرؤى

مندموادقينماألسرجمحيوولمأنمؼـزلمذكصقيماألعرلمسؾدماظؼودرماظعفوئيبم؛م صنغـو
م محداثلداخؾ معـظقر ماالخؿالف، مدائرة مداخؾ ماظشكصقي مبفذه مؼدصع وظذظؽمصنغفم،

مص مواًالصي ماظؾقعي مضؾقظف معـ ماظرشؿ مطـرلماظؿلوؤلمغفنسؾك معذلددا مبدا ممبؾدأم، عمعـو
ماظرشؾيمسيماظزسوعي،موحؼققماإلغلونمواظلؾطيماٌدغقياالخؿالفمواظدميؼرارقيم ،موسدم

وإدراطفمظؾؿطقرماظرػقىماظذيم،مبـظومماظدوظيمايدؼـيمووووزماظـظومماظؼؾؾلموتعقؼضف
وضدمحػؾم،ماظعدوحصؾمسيمذيقعماٌقودؼـموسؾكمرأدفوماآلظيماظعلؽرؼيماظيتمميؿؾؽفوم

اٌـظقرماٌلورماظروائلمظؽؿوبماألعرلممبقؽقوتموعشوػدمحقارؼيمطـرلةمسدلتمسـمػذام
ػذهماألرضمملم":ػذاماٌؼطعمايقاريموػقمعومؼعدلمسـفم،مايداثلماظذيمؼؿؾـوهماألعرل
المؼعرصقنمأنماظدغقومتغرلتموأغـومسؾكمحوصيمسوملمسيمررؼؼفم،متعدمسيمحوجيمأليمأحد

المخقورمظـومإالمأنمغػفؿفموغـلفؿمععمزروصفم،مبرأدفإديماظزوالموسوملمؼطؾمخبشقغيم
ظؼدم،مأومغظؾمغغينموالمأحدمؼلؿعمأصقاتـومإالماظذؼـمغرؼفؿماهلزائؿماغؿصوراتمدائؿي

ػؾمدقػؽرونم،مخذماىدأخذتمطالعفؿمعلدلظًمأئؿيمصوسموملمؼؼـعقغلموععمذظؽم
م.44أبعدمعـمرؼحماظؼؾقؾيم؟"

ماألعرل ماظؿورخيلمظشكصقي ماٌلور صنغفم،مإنموادقينماظعرجموػقمحيوولمأنمؼردؿ
،م45ؼمعـمبلغفم"ؼلؿققؾمسؾقفمعؼووعيممنطمعـماًطوبماظلرديمظؿؿـقؾمعومحيدث"

وظذظؽمندهمؼقدعمذبولمحقارماظؾغوتمواًطوبوتمإديمحدمؼصؾحمصقفمطؿوبماألعرلم
ماظؽقنم" مسيمبـوء مأخرىمتلفؿمذيقعو ماظؿورخيلمععمسـوصر ماظعـصر مصقف مؼـصفر أتقغو
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مظؾرواؼي" مًصقصقيمم46اظؿكققؾل مزعـقي مدرلورة مذات ممنذجي مبؿؼدؼؿ ماسؿـً اظيت
م ماإلغلوغقي مظاظؿفربي ماظؼودرألعرل مسؾد ماظؽؿوبيم، معع ماًقوظل ماظلرد مصقفو تداخؾ

ماظؿورخيقي م، ماًط م"ميقق مأن مسؾك موععوغوة محبرصقي مؼعؿؾ موادقين مإن اظػوصؾمبؾ
،موظذظؽمصنغفم47طوبوتماظرعزؼي"بقـفؿومبوإليوحمسؾكمأنمطؾقفؿومؼـؿؿلمإديمعؼقظيماً

اظؼقلمصقفم:مإغفمؼعقدمالمجيدمصرصيمدوسبيمظؾؿكققؾمإالمرطؾفومإديمايدماظذيمميؽـم
مجدؼد معـ ماألعرل مصقرة متشؽقؾ مواػؿؿو، مذاتف ماظشكصقيموإدؼوط مػذه مسؾك عوتف

حقٌمؼصؾحم،ممبقلؿفماًوصوػقمبذظؽمخيذلقماظـصماظؿورخيلموؼطؾعفم،ماظؿورخيقي
معـماظؼرآنمواظلـي،ماألعرلمبوإلضوصيمإديمعرجعقوتفماظدؼـقيمواظػؽرؼي ،مواظيتمؼلؿؿدػو

م مخؾدون مالبـ مضراءاتف ماظؿقحقديمووعـ ماظذلاثماظصقسياوأبلمحقون مسربلموطؾ ،مبـ
م ماظذاتموإداغؿفوصنغفمالمجيد مإديماغؿؼود ماظذيمؼذػىمصقف مسيمايقار معوغعو واظؼؾقلم،

وػقمؼعؾؿمأنماالدؿعؿورماظػرغللمظؾفزائرمطونمدقودقومواضؿصودؼوم،ممبؾدأمحقارماألدؼون
بؼدرمعومطونمصؾقؾقوم؛موػذامميؽـمسدهمضراءةموتلوؼالموترػقـومظؾؿورؼخمعـمعـظقرمعؾوظغم

مخر.واالغؾفورمحبضورةماآلسيماظؿلوعحم؛م

مجدل الذات واآلخر م

مواظذاتمواآلخرإنمايدؼٌمس مواهلقؼي م حدؼٌمالمميؽـمإالمأنمؼؽقنم،مـماظؾغي
واظيتمتصؾمبـومسيم،موؼشؽؾمعغوعرةمالمميؽـماالغػالتمعـمدؾطؿفوماٌرجعقي،معمدىو

م،مضػوفماٌقؿوصقزؼؼوبعضماألحقونمإديم معوممسؾكماظرشؿ ماظؾغيماظيتم"بؼدر عـمودوري
بؼدرمعومميؽـمأنمتؿؽشػمظـومطقدودموطنحوظيمظؾعدمآخرم،متشؽؾمأصؼـوماظقحقدمظؾؿػؽرل

سؾكماسؿؾورمأنمػـوظؽمدوعومداخؾمزبؿؾػمأذؽولماظقدوريمإعؽوغقيمظؾؿقاصؾم،مشرلػو
مأخرى" مإدي مظغي معـ مسوٌفم48وظؾؿـؼؾ مؼشقد موػق ماألسرج موادقين مأدرطف معو موػق ،

مم،اظروائل ماظروائل مغصف مداخؾ ماظؾغوت متعدد مؼؽـ ممل مٌؿورديمإذ موادعو مصضوء إال
ماالخؿالف ماآلخر، مسبق مواظعؾقر مظؾققار مجلقر مبـوء موربووظي مإدراطـوم، معـ اغطالضو

ماآلخر مثؼوصقيمصقلى،ميدودماظذاتموحدود مظغقؼيمأو ،موػذهمايدودمظقلًمدائؿو
مإديمعؾؿؼكم مسـماآلخر ماظيتمسبؿؾفو ماظـظرة مؼؿفؾكم،مررقمإذؽوظلحقٌم"تؼقدغو طؿو

مبؽػوؼيمظـشوروتمذبؿؿعمعمدجل" معضقؽي ماآلخر(مطظوػرة مغـطؾؼمسيم49)ػذا ،مأيمأغـو
مسالضوتم مهؽؿف محضقرا مواآلخر ماألغو معرجعلمؼشؽؾمداخؾف مصضوء معـ طؾماألحقال
                                                                                                                                        

 .550م.،مصاظرواؼيمواظؿورؼخم،ربؿداظؼوضل،مم46
 .595م.،مصعقؿوصقزؼؼوماظلردم،ػقدنواؼً،مم47
 .87.،ماظؽؿوبيمواهلوعش،مصاهلقؼيمواالخؿالف،مسيماٌرأةم،ربؿدمغقرماظدؼـأصوؼي،مم48

49 Bouguebina, Fouzia (2006), « le roman beur entre l'identité et l'altérité », in le roman 

moderne ; écriture de l'autre et de l'ailleurs, sous la direction de Daoud, Mohamed, Oran, 

édition CRASC, p. 39. 
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مؿعورضاظ متورة، مواظصراع ماٌقاجفي مأو مأخرى، مواظؿؽوعؾ ماظيتمغصـعفوم، م"اظصقرة إذ
مغػل مغوحقي معـ مػل ماآلخرمظمخر مهلذا موظػضوئفم، مظألغو ماعؿداد مثوغقي مغوحقي وعـ

م.50اٌرجعل"

موادقينماألسرجمبنيماظذوات ماظذيمبرذبف ماظقادع مايقار ماظلقوق مؼـدرجمسيمػذا
ماظعوملماظروائلمظؽؿوبماألعرل،مواظـؼوصوتمواظؾغوتم وأضػكمسؾقفمصؾغيم،مواظذيمعقز

معظوػر مطؾ مإداغي ماألسراج موادقين مخالهلو معـ محيوول مواظؿطرفممخوصي اظعـػ
مواظعؼدي مواظعرضل ماالدؿعؿوري ماألعرلم، مبني مايقار معشوػد مخالل معـ وحيوول

،مأومبقـفموبنيمعقغلقـققرمدؼؾقش،مأومبقـفموبنيمضودةمايربماظػرغلقني،موأصقوبف
واظذيمالمؼـزعم،موػقمايقارماألػؿماظذيمؼؿقؼؼمعـمخالظفماىدلمبنيماظذاتمواآلخر

ماالخؿالفم معظوػر مإبراز مإديمإدي مطؾمعـفؿو مؼلؿـد مبنيمرجؾلمدؼـ واظؿـوضضمايودة
واظيتم،مهؽؿفمسالضوتماظصدامماظدعقيمعـذمايروبماظصؾقؾقي،متراثمروحلموثؼوسي

م مظؾغرلؼي معػورضي ماهلقؼي مدعقؼيوعؾ مسؼدؼي معػورضي ماىدلمسبقم، مػذا حقٌمؼدصع
م ماالحذلاباظؿلوعح مبدل معـ، مإغلوغقي متؾينمأرروحوت مسي مواظؿؿوثؾ أجؾممواظؿالضل

ماألعسماظؿورخيقني،مهؼقؼماٌصويي ،موظقمسؾكمعلؿقىماٌؿكقؾماظروائلمبنيمأسداء
إسودةمهقنيمظقاضعمو،مظؿلؤؼؾمممؽـموطلغفمؼؿكذمعـمذكصقيماألعرلماٌؿكقؾيمعرجعو

،مظؽـفمضدمالمؼؽقنمعؿعذرا،موػقمتلوؼؾمؼدركموادقينماألسرجمأغفمصعى،مملمؼعدمضوئؿو
م ماظدور معـ ماغطؾؼـو مإذا ماظلرديمخبوصي ماٌلور مداخؾ ماألعرل مذكصقي متؾعؾف اظذي

موسيم،مظؾرواؼي مواخؿالصفمسيماظرأيمععفؿ ماٌؼووعي مبلصقوبفمسيمعرحؾي مسيمسالضؿف دقاء
مأثـوءمعرحؾيتماٌؼووعيمواالدؿلالم،مرؤؼيماألذقوء مبوآلخر حقٌمندم،مأومسيمسالضؿف

ـمعـمخالهلوموادقينماألسرجمضدمرطزمسؾكمذبؿقسيمعـماظشؾؽوتماظدالظقيماظيتمميؽ
مواظغرلؼي ماظؿشوطؾمداخؾماظـصمبنيماظذاتقي أيمبنيمذكصقيم،مرصدمذبؿقعمعظوػر

واظيتمبؼدرمعومتعؿؾمسؾكمإبرازمعظوػرماالخؿالفم،ماألعرلموعقغلقـققرمدؼؾقشمخبوصي
ماظؿؿوثؾ،مواٌػورضيمبقـفؿو مسؾكمإبرازمعظوػر مضقلم،متعؿؾمأؼضو مؼؿضؿـفمأؼضو وػقمعو
وػقمؼشقدمبؿلوعحماألعرلمحؿكمععمأسدائفم:م"سظقؿمأنمم،دؼؾقشماٌؿكقؾعقغلقـققرم

ماظطرؼؼي" مبفذه مخصؿؽ مسـ معقغلقـققرم51تؿؽؾؿ مسـ ماألعرل مأضقال متؿضؿـف معو مأو ،
مدؼؾقش ماإلسفوبم، محد مإدي مبقـفؿو ماٌؿؾودل مواظؿؼدؼر ماالحذلام محدود واظيتمتؿفووز
معؾقازم:ؼؼقلماألعرلمبعدمأنمسؾؼمصقرةمعقغلقـققرمدؼؾقشمسيمعدخؾمضصرمأ،موايى

وظؽــوم،موظـممتقكمأبدا،مذيقعو"طوغًمصقرتؽماظلؿقيمدائؿومعطؾقسيمسيمسؿؼمضؾقبـوم

                                                                                                                                        
50 Ibid, p. 39. 

 .م589اظرواؼي،مصمم51
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،مبؾمإنمػذامايىماٌؿؾودلمدصعم52دعدغومظقجقدػومسؾكمعرأىمعـمسققغـومبودؿؿرار"
:"طؿمماألعرلمإديمضراءةماإلنقؾمإلحلودفمبوظؼربمأطـرمعـمذكصقيمعقغلقـققرمدؼؾقش

وسيمصذلةمإضوعؿؽم.مبدأتمأضرأمطؿوبؽؿماإلنقؾ.مأذؿفلمأنمأحدثؽمسـمطؾمعومجيؿعـو
مجبوغيب مدودتـوم، م)...( ماظغوعضي مبعضماظؼضوؼو مظلممبلوءظؿؽمسـ متلؿح مأن أمتـك

م.53عـؾمػذاماألعرمبدونمأنمخيؿؾمإميوغفؿ"اظؼدعوءمصعؾقام

،ماآلخرمايضوريمواظعؼديػذاماٌقضػماٌؾوظغمسيماظؿلوعحمواظرشؾيمسيماالغػؿوحمسؾكم
ممتلققف مسي ماظرشؾي مإدي مدؼؾقش معقغلقـققر مدصع متؼـقعم، معـ مدبؾق مال مرشؾي وػل

وذظؽمأنمعقغلقـققرمدؼؾقشمػقماألدؼػماظذيمأذرفمسؾكمهقؼؾماظؽـرلمعـم،مصؾقيب
إغفمبؾم،معلوجدماىزائرمإديمطـوئسم:"سـدعومدخؾمسؾكماألعرلمطونمحيؾؿمبؿؿلققف

،موظؽـموادقينم54رةماصطقوبفمظروعوموتؼدميفمظؾؾوبومظؿعؿقده"وصؾمإديماظؿػؽرلمسيمضرو
األسرجمؼلؿدركمسؾكمػذهماظرشؾيمبطرؼؼيمشرلمعؾوذرةموعـمخاللماظقسلماظراويماظذيم
مايداثي مبعد معو مأزعـي مإدي ماظيتمتـؿؿل مأرروحوتمتعوؼشماألدؼون مسـ ،مؼعدلمصقتف

دعومخرجمسيماٌرةمحقٌمتعددتمضـقاتمايقارمواغؿصرتمعؾودئماالخؿالفم:"ظؽـفمسـ
وأنمطؾقفؿومخيدمماظـوسمواهللمبطرؼؼؿفم،مدمسيمعؽوغفأنماألعرلمجقمازدادمؼؼقـو،ماظـوغقي

م.55ورمبومبـػسمايؿوسمواظعزميي"

،مطونمؼػذلضمأنمؼلخذمحقارماألعرلمععماألخرماٌلؿعؿرمعـقكماظؿغوظىمواالدؿعالء
عـمجوغىماآلخرماظؼقيمخبوصيم،موأنمؼـزعمسبقماظؿؾؽقًمواظؼطقعيمواظؿغؾقطمواظؿضؾقؾ

ماٌـؿصر مواٌؽون، ماظزعون مخورج مؼؼػز مأن مأراد ماألسرج موادقين موظؽـ مؼؿفووزم، وأن
مايود ماظؿعورض مسؾك مضوئؿي مطوغً ماظيت مبنيمماألرروحوت مسشر ماظؿودع ماظؼرن سي

ماٌغؾقب مواٌلؿعؿر ماظغوظى ماٌلؿعؿر موحقارم، مؼؿالءم ممبو ماظؿورؼخ مهقني مؼعقد وأن
واٌؿعؾؼم،موأنمؼذؼىمعومؼصعىمتذوؼؾف،مغفوؼيماظؼرنماظعشرؼـمايضوراتمواألدؼونمسي
ماالدؿعؿور محبدث ماظعـػ، مبوظغي مآثور معـ مسؾقف مترتى موعو مدراعوم، مألؼي مميؽـ ال

مصفوئعقيمأنمتلؿقسؾفو.

وٌومطونمػدفمرواؼيمطؿوبماألعرلمالمؼؼػمسـدمحدودمإسودةمبـوءمحؼؾيمتورخيقيمملم
ماظؿورخيقي ماظقثوئؼ مخورج مضوئؿي متعد معشفدمو، معـ مأطـر مخالل معـ مإظقف مأذور معو ػق

حقٌمطونمػؿفمؼـصىمبوظدرجيماألوديمسؾكماظؼقؿماإلغلوغقيم،مأومعؼوممدبوريبحقاريم
وظذظؽمصؼدمأسطكمظؾؿكققؾمدؾطيم،ماظيتمجيلدػومطؾمعـماألعرلموعقغلقـققرمدؼؾقش

                                                                                                                                        
 .439.اظرواؼي،مصم52
 .43.اظرواؼي،مصم53
 .433.اظرواؼي،مصم54
 .433.اظرواؼي،مصم55
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ماظؿورؼخ مسؾك معطؾؼي مبنيماألعرلموخصقعف، مواىدل ماظلفول متقدقع مسي مأدفؿ ،مممو
أومطؾمعـمخيوظػفمسيمأرروحوتفماظلقودقيم،مأطوغقامعـمضودةمايربماالدؿعؿورؼنيمدقاء

ماظدوظي مإدي ماظؼؾقؾي متصقر محدود متؿفووز مواظيت موايضورؼي محؼققم، مسؾك وتـػؿح
ماإلغلون ماالدؿعؿورؼني، محؿكمععماظغزاة ماٌقاثقؼمواظعفقد مإديماحذلام وظذظؽم،موتدسق

االدؿعؿورمعـؾؿومػلمعقجفيمضدمععورضقفمعـمصننمدفوظفموحربفمطوغًمعقجفيمضدم
وػقمعومؼشرلمإظقفمحقارهمععمعقغلقـققرمدؼؾقشم:"طـًمأضوتؾمظقسم،مشالةماٌؿطرصني

ماظيتمطوغًمتصقىمبعضمخؾػوئلم ماظعؿك محوظي مأضوتؾ ماظػرغلقنيموظؽينمطـً صؼط
م.56أغفؿمعالكمايؼقؼيمصقؽػرونموؼؼؿؾقنمعـمؼشؿفقن"صقظـقنم

ؾحمعـمخاللمطؾمعظوػرماظلفولمواىدلماظعـقػيمعـفوماألسرجمؼموضدمزؾموادقين
مواظلؾؿقي مإدي، موعقغلقـققرمموؼلعك ماألعرل موربيت مسؾك ماإلغلوغل ماظطوبع إضػوء
وسيم،موسيماٌقاضػمواآلراء،مسيمععوغيماظـػلمواظؿؼرؼىمبنيمػوتنيماظشكصقؿني،مدؼؾقش
مواظعودظيماغؿصور ماظـؾقؾي ماإلغلوغقي مظؾؼقؿ ما،مطؾمعـفؿو ماظؿلوعحموأسؾكمػذه مضقؿي ظؼقؿ

وػقمعطؾىمضدمالمؼؼرهماظقسلماظؿورخيلماظذيمؼلؿـدمإديمأحداثم،محؿكمععماألسداء
ماٌوضلمسيمايوضر،ماٌوضل تدصعمإديمتؾينم،مألنمطؾماٌمذراتماظيتمتـؿظؿمدرلورة

مسؾكم تلوؼؾمضدمالمؼؼرمأرروحيماظؿلوعحماظيتمحيوولموادقينماألسرجمأنمؼمدسمهلو
،مشرلمعومؼؼقظفماظؿورؼخحقٌمؼؽقنمتلوؼؾماظؿورؼخمذقؽومآخرم،ملعلؿقىماٌؿكقؾماظروائ

وراءمغزوسوتفمموظؽـفمؼـلوق،معؿكقؾمروائلمحيوولمأنمؼؿؿوثؾمععمأحداثماظؿورؼخموطؾ
مواظشعرؼي مواالدؿعورؼي ماجملوزؼي مو، مؼظفرهمصقغؾػ مأن مؼرؼد معو م"خيػل وظؽـفم،

مسؿؼو" مأطـر محؼقؼي مؼـؼؾ مػذا م57بنخػوئف ماظؿكققؾ محقٌمؼدصع موووزم، مإدي اظروائل
ععمأنمعـمصـعقاماٌلدوةم،موالمترؼدمأنمتـلك،ماظقؼقـقوتماإلؼدؼقظقجقيماظيتمالمتفودن

وأنمسوٌومآخرمبدأمؼزحػمبؼقؿفماإلغلوغقيموسالضوتفماظؼوئؿيمسؾكم،مملمؼعقدوامعقجقدؼـ
أدراجممػذاموميؽـممم.أنمغلؿقسىمأرروحوتفموغـلفؿمععفوايقارمواظؿؾودلم؛مسؾقـوم

سيمإرورماظرؤؼيماالدؿشراصقيماظيتمؼلعكموادقينماألسرجمعـمخالهلومإديمإسودةمماظؿصقر
م ماالدؿعؿورؼي مبوٌلدوة مسالضي مهلؿ ماظذؼـ ماألرراف مطؾ موسل اٌلؿعؿرمم–تشؽقؾ

ماظؿكققؾمم-واٌلؿعؿر مسدل موادع مذبول موصلح ماإلضصوء مدقودي موووز مسؾك سوعال
ماظروائل م، ماألغو مبني ماٌؿؾودل ماالدؿقعوب معـ مواآلخرميؽـ مربؾم، مايقار وإلحالل
ماالحذلاب
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 .808م.،مصعقؿوصقزؼؼوماظلردم،ػقدنواؼً،مم57


