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حوارذاملتخيلذ .شعروةذالكتابةذالروائيةذعندذواسيينذاألعرج
ذواملعريفذواهلامشي

ذذ(7)ذالطاهرذرواونية

تؿؿقزماظؽؿوبيماظروائقيمسـدموادقينماألسرجمبـزوسفومسبومإنوزمربكمروائيمميؽنم
مايؽوئقي مبوإلعدلارورؼي مempire diégétiqueموصػه ماظروائقيم، مأسؿوظه مذبؿل طون
اٌفوجرةمعنمزبؿؾفممأجـوسمعؿعددةمعنماًطوبوتتشؽلمبطرؼؼيمأومبلخرىمعؾؿؼىم

واإلثـقيم،مرخيقيمواىغراصقيمواإلؼدؼوظوجقيغصوصماظـؼوصيميفمدقوضوتفوماظؿكققؾقيمواظؿو
مواظػـقي ماظعـف، مبلزعـي ماظؿورؼخممذاتماظصؾي معن ماظرسىماظؼودم مػذا مإن مؼؼول وطلغه

واظذيمؼدلسممبودؿؿرارمودونمتوضفميفمحقوتـوماٌعوصرةمالمميؽنمأنمؼذلكمذبوالمظلؾطيم
عومؼػلرمتعؾقمموػو،ماٌؿعيمواظؿكققلمأنممتورسمصعؾفومخورجمصضوءاتهموأزعـؿهمورؼوده

ماظؿورخيقي ماظذاطرة مبؿوػٍ ماظروائقي مطؿوبوته مبوظغيم، مبؾغي ماظوجود ممتزق مسن وتعؾرلػو
آخرمصودقيمصـقيمعؿقوظيممترمعنمذؽلمعؿؿردمإديممتؿؽوعلميفمذؽلممموردوت،ماظعـف

ماجملولمألودعمادؿـؿورمدالظيموضقؿي.
نميفمررؼؼؿفوميفموظذظكمصننمأػؿقيموصعوظقيمأسؿولموادقينماألسرجماظروائقيمالمتؽؿ

وإمنوميفمإسودةمادؿدسوئهمعنم،متؼطقعماظواضعيموإسودةمادؿـؿورمسؾىمعلؿوىماظؿكققل
مأدوررلؼي مأو متورخيقي مأزعـي موعن مصضوءات م، مذعؾقي مػوعشقيأو مأجـوسم، معن أو

ماشلوعشمواالخؿالفمعنم مذاتمعرجعقوتمعؿـوسيموؿعموتمظفمبنيمبالشي خطوبقي
أطـرمعـهم،معوضوسومأومخطوبومعلؽوطوموعلؿـلكوأجلمإسودةمترػقـهمبوصػهمحدثومأوم

محؼقؼيمدوبؼيماظوجود.
ًطوبوتمإذمؼودعمذبولمادؿـؿورهمٌكؿؾفمأجـوسماواٌالحظمأنموادقينماألسرجم

مؼعرفمبوظؿداخلم معو معنمزبؿؾفماظـؼوصوتميفمإرور مواٌفوجرة ماٌؿلوضطي مأو اٌلؿدسوة
م متلفمماظؾغيماظروائقيميفمواظؿقوورمواظؿؼورعماًطوبيمواألجـوديمبوصػهمعـفزا بـوؼو

أنمأيمتعؾرلمم؛مؼدركمجقدامؾقيإؼوهمعنمسالئؼهماظلقوضقيماٌوضؾمغصقومزبؾصيهؼقؼهم
وػوم،مذػرةمععطوةمأومعضؿونمعؿعوضدمسؾقهؼظلمشرلمواضحممتوعومعومملمؼرتؾطممبرجعقيم

مظؽيمؼؿوشلميفمأدشولمغصوصماظـؼوصيمواظؿورؼخم مطونمحيػزهمعنمغصمروائيمآلخر عو
موأنمؼؿوشلمأطـرميفمصضوءاتماظـصوصماظلردؼيماظعربقيماشلوعشقيماظؼدميي،مواجملؿؿع

عنمأجلمادؿقعوبمبـقوتفوم،ماظيتمتلؿؿدمدفالتفومعنماظؿورؼخموعنماظؿكققلماظشعيب
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وذظكمعنم،ماظداظيموصقوشؿفومبشؽلمؼؼدمماعؿداداتماظذلاثميفماظواضعماٌؿكقلمواٌرػن
ماًطوبوت مظؿداخل ماجملول مصلح ماٌكؿؾػيممخالل مواظـؼوصقي مذاتمايؿوالتماٌعرصقي

ؼلؿحمظؾصقوشيم،مظؽيممتورسمحضورامحوارؼومسدلمممورديمغوعمعنماظؿقرؼفماظدالظي
اظلردؼيماىدؼدةمظألحداثماظؿورخيقيمأوماألدوررلؼيمأوماظعؼدؼيمأنممتورسمغوسومعنم

وردوتمأوممم،مأومأنمتؿؾؾسمبهمطلحداثمووضوئع،مايضورماجملوزيميفماظزعنماظراػن
مودقودقي مإؼدؼوظوجقي ماظعـفم، مأن مرعزؼو مومتـقؾفو مروائقو مإغؿوجفو مإسودة معن ؼؼصد

واظػؿـيميفمواضعـوماظعربيماإلدالعيمؼشؽالنمضدرامخيذلقمحدودماظزعونمواٌؽونموؼؿعذرم
متطوؼؼه.

وسؾقهمصنغـومميؽنمأنمغدرجماظؽؿوبيماظروائقيمظوادقينماألسرجمضؿنمبالشيمجدؼدةم
ماالبؿدا مسؾى مربدداتمواالدؿـلوخمعتؼوم مبلؼي ماالظؿزام مآظقي معن مواالغعؿوق صودقوم،

حبقٌمؼؾدومعنمخاللمسؿؾقوتم،ماجملولمأعوممسؿؾقوتماظؿداخلماًطوبيمواألجـودي
معنماظؿقديم مطلغهمميورسمغوسو مواٌؿعورضي ماٌكؿؾػي مودعٍماظعـوصر اظؿففنيمواظصفر

اٌؿكقلماظلرديمحيوولمموعنمخالل،مظـظرؼيماألدبموظلؾطيماىـسماٌفقؿنمواٌؿػرد
،مأنمؼؿؿردمسؾىمذبؿوعماظلؾطماظؿورخيقيمإلعدلارورؼوتماظعـفماٌؿـودؾيميفمايوضر
موعؿعددةم مصضوءاتمعؿكقؾي مسؾىمتشققد ماظروائقي مأسؿوظه معنمخالل مؼعؿل وظذظكمصنغه
تؿؽرسمداخؾفومػفـيمتعؾرلؼيموتعددؼيمأجـودقيمودبققؾقيموصوتقيموسدلمػذهماظعواملم

مسؾ متؼوم ماٌعورضيماظيت معن مغوسو ماألسرج موادقين مميورس مواالخؿالف ماظؿعددؼي ى
م ماظعربقي ماظلقودقي مظؾـظرؼي اظؾرلوضرارقيممظإلعدلارورؼوتواظؿقديماظرعزيمواظؿكققؾي

موتؽرسماالغلفوممبوظعـف.،ماظيتمترصضماٌعورضيمواالخؿالف
م مسؾى موادقينماألسرج مسـد ماظروائقي ماظؽؿوبي متعؿل مواٌـظور ماظلقوق مػذا إغؿوجمويف

ذعرؼؿفوماًوصيمذاتماظصؾغيماظدميؼرارقيماظؿعددؼيماظيتمؼؿضوصرمداخؾفومصـقوموميؿزجم
مواألدوررلي مواظؼقؿيماظشعري مواظلقودي مواظؿورخيي محؽوئيعواٌ، مطل مداخل ،مريف
ؿلمركمأنماظؿداخلماظلقؿقوئيمؼؿقحمظؾعطوغهمؼد،مسؾىمتشققدهؼعؿلموادقينماألسرجم

وسدلماظؿوزقفماظرعزيمواالدؿعوريمظدوالموخطوبوتمماظروائيمعنمخاللمظؼوئهمبوظؼورئ
تـؿؿيمإديمأغظؿيموجودمزبؿؾػيماظؽشفمسنماٌضؿونماٌلدوويمظؾواضعمعنمخاللمعومػوم

معؿكقل ماظ، مأسؿوظه مصدور معـذ موادقينماألسرج روائقيموؼؿفؾىمذظكمعنمخاللماووه
،موشرلػؿومإديم2وؼي"رعلماٌم–و"صوجعيماظؾقؾيماظلوبعيمبعدماألظفم ،1األوديم"غوارماظؾوز"

ماظعربي ماظلردي ماظذلاث مسقون مادؿـؿور ماظعربقيم، ماظرواؼي متلصقل مإدي مؼلعى وطلغه
مدبققؾقي مدردؼي مبـصوص موربطفو مغورخيقيم، معرجعقي مأو مسفوئؾقي مصؾغي ذات
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،متضوػيماظرواؼيموتعوغدػومعنمحقٌمرولماظـػسماظلرديموتعددمصضوءاتفو،محؼقؼقي
وظؽـهمملمماظرواؼيمطؿغرؼؾيمبينمػاللموأظفمظقؾيموظقؾي،وعشوطؾؿفومظعواملموتعؼدمسواٌفوم

ؼؽؿفمبفذاماٌـوالماظلرديماظذلاثيمحؿىمالمؼؿفممبوٌوضوؼيموسؾودةماظوثنمواظرشؾيميفم
متؾؼىم،مايؾولمواظؿؾكرمداخلمػوؼيمثؼوصقيموذيوظقي مبدتمثرؼيموعؿـوسيمصنغفو عفؿو

متؾوؼن موذات مربؾيمتراثيمربدودة مواتل، موتـوع مبـراء ماظلردمضقودو مصضوءات وع
ماإلغلوغي م، محدود مؼؼفمسـد مال مايدؼـياظذي ماظغربقي ماظرواؼي مأذؽول متعدد وإمنوم،

اظيتمتشؽلمحضورامخوصوم،مؼؿفووزػومإديمأصوشلوماألوديمممـؾيميفمرواؼيمدونمطقشوت
مؼعودمإظقهماظؽوتىميفمأطـرمعنمسؿلمعنمأسؿوظهماظروائقي وخبوصيميفم،موعـواالمدردؼو

،ماظيتمتشؽلمتوظقداموإسودةمترػنيمألزعـيموأحداثمتورخيقي،م3ل"رواؼيم"حورديماظظال
موضصصمعؿكقؾيموأخرىمسفوئؾقيممتوصرمتغذؼيمارووسقيمألزعـيمايوضرماظرػقى.

معع ماالتلوع ميف ماظؿوجه مػذا مادؿؿر محدودممأسؿوظهمبؼقيموضد مظقؿفووز اظروائقي
ماظعربيمواظغربي وؼؿقولمإديمظعؾيمصـقيمعدلذبيمبنتؼونم،ماألرروحيماظذلاثقيمبراصدؼفو

مسـ ماظروائقي ماظؽؿوبي متوجه مإدذلاتقفقي موصق متـؿظم مسبوموحذر ماألسرج موادقين د
مسؾى موثؼوصقيماالغػؿوح مذيوظقي معؿـوسيموتورخيقيمضقم موإؼدؼوظوجقي مجيعلم، معو وػو

بلمتؿؿردمسؾىمعؼوظيم،مالمتدؼنممبؼوظيمصػوءماىـس،مغصوصهمغصوصومإذؽوظقيموعـؼػي
مـوسماألدبقيجاأل متودقعمحدودػو، موتعؿلمسؾى ماظـصوصمايدؼـيم، مذلنمطل وػذا

موععؼدة موادعي مصـقي مبؾعؾي ماٌعقورؼي ماظؼقم مظؿعوؼض متـزع ماظيت ماظؿؾودلم، مسؾى تؼوم
مواظؿقوؼلمواظؿعؾقواالدؿ مواٌـوضؾي ماٌعرصيممعورة اظـصيمواالغػؿوحمسؾىمزبؿؾفمحؼول

قورؼيمصورعيموذاتمعرجعقيمأجـودقيمؼعدم؛مطونماالظؿزاممبلؼيمععمواجملؿؿعمواإلغلون
ماظؽؿوبي محرؼي متؼققد معن مضربو ماظـصوصمصضوءاتمعـػؿقيم، مػذه معن مجيعل معو وػو

ذلماالدؿـؿوراتماظصقغقيمواظؼقؿقيماٌؿعوظقيمواشلوعشقي.تلؿوسىمط

ممممالتناصذوالتعلقذالنصيذيفذرواوةذنوارذاللوز

م ماظؾوز م"غوار معنمسـوانماظرواؼي تغرؼؾيمصوحلمبنمم–ؼعؾنموادقينماألسرجماغطالضو
ماظزوصري"، موتضودمسوعر معػورضي مسالضي مسن ماظؾوز"م، م"غوار ماألصؾي مبنيماظعـوان تؼوم

مواألعل مبوًصى مؼوحي ماظذي مسوعرم، مبن مصوحل م"تغرؼؾي ماظػرسي ماظعـوان وبني
ماظزوصري" م، ماالدؿؼواظذيمؼوحي موسدم مراربوالرهول مواظضـك، ماظػؼر موحبقوة وػيم،

ماظعؿقؼيم ماالصذلاضقي ماٌوضوسوتقي ماظؾـقوت مإدي مسدلػو مغؾٍ مغصقي مسؿؾي متشؽل عػورضي
مظؾعـوان،ماٌشؽؾيمٌلؿوىماحملوؼـيماظـصقي موتودقعو أومآظيم،مطونماظـصمؼعدماعؿدادا
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ماظعـوان مم4ظؼراءة م،مJ. Ricardouحبلىمجونمرؼؽوردو مأؼضو بطقؽيمأوممإواظقيوظؽـفو
؛مU. Eco  طؿومؼرىمإؼؽو م5اضؿصودؼي،مهقومسؾىمصوئضماٌعـىماظذيمؼـفزهماظؼورئ

وانماظذيمحيددمررائقم،موػذامؼعينمأنماظـصمعرتفنمبػعلمضراءتهموهؼقؼهماىؿوظي
ماظـصمثمم مؼػذلضه ماظذي ماظؼورئ مػو ماظـصقي موسدل ماظـصقي مسالضوته موذبؿوع اذؿغوظه

إذمبوادطؿهمؼؿقؼقماالذذلاكماظؿلوؼؾيم،ماظـصقيماالدذلاتقفقيؼدلربهمطلػممعؽونميفم
بنيماظـصمواظؼورئم؛موظذظكمصنغـومإذامعومتلعؾـوماٌػورضيمأومسالضيماظؿؼوبلمواظؿضودماظيتم

مبنيماظعـوانماألصؾيمواظػرسي متؼوم مسؾىمعلؿوىم، متدلسم ماظعالضي مأنمػذه مند صنغـو
م معشؽؾي ماظعـوغي ميفصضوء معؿؿرطزة متـوصقي ماظلقؿقيممسالضي مأو ماٌعـوؼي اظوحدة

وعنم،معنماظلقوقماًطوبيماظذيمتردمصقهواظيتمتلؿؿدمضقؿؿفوماظدالظقيم،م"تغرؼؾي..."
مسؾىمعلؿوىمصعلماظؼراءةم ميفمهؼقؼفو ذبؿوعماإلحيوءاتمواالدؿدسوءاتماظيتمتلفم

ماىؿوظي مواظؿؾؼي مآثورػو، معن موأثرا ماظؼراءة ماظؿـوصمغؿوج مجيعل معو موػو ميفم، وظؽـه
،موحيؿؿلمأنمتؿقؽمميفمسؿؾقيماظؿلوؼل،مًمغػلهمؼشؽلمزوػرةمتوجهمضراءةماظـصاظوض

ماًطقي موػيمسؽسماظؼراءة معنم، مرصدػو مميؽن مبالشقي مآثور معن مدائؿو متـطؾق طوغفو
حقٌمميؽنمظػعلماظؼراءةمم،6زلكموحفمموعراجعمحوضرةمداخلماٌدوغيماألدبقيخاللم

ووزمأليمععـىمميؽنمأنمؼؽونمبنيموعؿف،مأنمؼؿقولمإديمغشوطمعـؿٍمظؾؿدالموظؾدالظي
اظؽؾؿوتموعراجعفوماظؾػظقيم؛مأيمأغهميفمإرورمسالضوتماظؿـوصمؼصؾحماظـصمطالمعنم

مأنمؼـػؿحمسؾىم7اصذلاضوتمغصوصمأخرى ،موؼشؽلمسؿؾوتمميؽنمظؾـصمعنمخالشلو
مغصوصمدوبؼي مأومحؼقؼقيمأدفؿًميفمتشققدػو اظعؿؾيمموميؽنمظػضوء،مسواملمخقوظقي

ؿىمأومح،منمإذوراتمأومسالعوتمعفوجرةيفمرواؼيمغوارماظؾوزممبومؼؿضؿـهمعماظؿـوصي
مطؾؿوتمعؽررة متشؽلم،مذبرد مداخلماظلقوقماًطوبيمم–ظؽـفو عنمخاللمحضورػو

أنمتعدمسؿؾيمتؾٍماظؼراءةمسدلػومإديمم،8غوسومعنم"اٌؼووعيماظدالظقيمأوماظـقوؼي"م–ظؾـصم
مً ماظـص مؼلؿدسقفو مواضعقي موأخرى مخقوظقي مسوامل مغوع ماظدالظيمؾق ماظؿشوطل عن

واظلقؿقوئيمبقـفوموبنيماظعوملماٌؿكقلماظذيمؼشقدهماظـصم؛مودبؿؾفمػذهماظـصوصم
وذظكمسؾىماظرشممعنماظوزقػيم،محبلىمعلؿوىمحضورػوموتػوسؾفومععمغصمغوارماظؾوز

واظيتمتشرلمإديمسالضيماظؾقوقمواظؿعؾقماظـصيم،ماإلذفورؼيماٌفقؿـيمسؾىمصضوءماظعـوان
وطلنموادقينماألسرجمميورسماالخؿالفمواظؿلصقلم،مارماظؾوزموتغرؼؾيمبينمػاللبنيمغو

                                                                                                                   
 .Nouveau problèmes du roman, Seuil, p.148 ,(1978)مJeanم,Ricardouم4
 ,Umberto Eco (1985), Lector in fabula, le rôle du lecteur, traduit par Myriem Bouzaherم5

Grassier et Fasquelle, Paris, p.63. 
 .Voir Samoyault, Tiphaine (2001), L'intertextualité, Nathan Université, p.16م6
 .Ibid, p.17م7
 .Ibid, p.17م8
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،موؼعؿلميفماظوضًمغػلهمسؾىم9"سدلم"تعؾؼهمبوظلرلةمطـوعمدرديمظهمعالربهماظشعؾقي
ماظؿغرؼؾيم مغص موبني ماظروائي ماٌؿكقل مبني ماظػين مواظؿعودل ماٌوازاة معن مغوع إضوعي

مدط متؾوغفو مرشم ماشلالظقني محقوة مسن مخقوظي""وثقؼي م10بؾون مميؽن موظذظك حصرم،
اظـصوصماٌؿداخؾيمواٌؿػوسؾيمععمغصمغوارماظؾوزمضؿنمعلؿوؼنيمعنمسالضوتماظؿػوسلم

ماظـصي مواظعؾور مواظؿعوظي ماظـصي، مواظؿعؾق مطوظؿـوص مجقـقً، مج. مؼعدػؿو محقٌ
G. Genetteمم–م ؛مظؽـهمؼعودمم11سالضؿنيمغصقؿنيمعؿداخؾؿنيمحدماإلربوكم–دوبؼو

،مظقػصلمبقـفؿومعنمخاللمربطماظؿـوصمبوالدؿشفوداتمواظلرضوتمواظؿؾؿققوتم...إخل
مغصم مسن مغصمعؿػرع مطل مؼشؿل مصنغه ماظـصي ماظؿعؾق ماظؿقوؼلمأعو مررؼق مسن دوبق

طؿومػومعؿقؼقم،م،مأوماٌعورضيماظلوخرة12أوماظؿقوؼلمشرلماٌؾوذرمطوحملوطوة،ماظؾلقط
معؾقمبنيمرواؼيمغوارماظؾوزموتغرؼؾيمبينمػالل.سؾىمعلؿوىماذؿغولمعؽوغوتماظؿ

ذالتناص .1

وذاتم،مؼشؿلمصضوءماظعؿؾوتماظـصقيميفمرواؼيمغوارماظؾوزمخطوبوتمعؿـوسيموػفقـي
مزبؿؾػي مأؼصو،معصودر موعؿـوسي مأيمذاتمأصواتموبصؿوتمعؿعددة ميفمػذام، هضر

متؾؿققوت مأو مطودؿشفودات ماظػضوء موتػلر، موتمرر متؼدم مغصوم، موتلقٍ متعطل أو
مدبققؾقو مػوؼؿه، مضراءة مطل مسدل مظؿؿـقه موهفمبه ماىؿوظقيم، مبصؿؿه وتؽشفمسن

واظـؼوصقيماًوصيم؛موإذامعومحووظـومأنمغؼقممجلورمتواصلمصقؿومبنيمػذهماًطوبوتم
ماٌوضوسوتقيم ماٌػورضي مسؾى ماظؼوئؿي مبوظعالضي مبدءا ماظروائي مبوٌنت مواحملقطي اشلفقـي

ظعـوانماظرئقسم"غوارماظؾوز"مواظعـوانماظػرسيم"تغرؼؾيمصوحلمبنمسوعرمواألجـودقيمبنيما
ماظزوصري" م، ماظرواؼي مػذه معن موعل ماظشعؾقيمواظيت ماظـؼوصي مسوامل مسؾى عشرسي
ممـؾيميفمتغرؼؾيمبينمػاللم؛موضدمجوءمخطوبمصوهيماظرواؼيمجوععوموعمظػوم،ماشلوعشقي

مزؼـىموبودم ماظعزؼزؼن م"إدي م: مبنيمخطوبماإلػداء ماٌشوارعع. مآخر مإدي مو وادقينم.
مواظؿوضرلم13األسرج" ماجملوعؾي مسؾى ماظداظي ماٌؿوردوت مضؿن مؼـدرج مخطوب موػو ،

ماظرعزيمبنيماظؽوتىموضرائه ،مصؾغيمريقؿقيوػومػـومحيؿلم،مواظؿواصلماظعورػيمأو
مواٌمازرة ماٌشورطي معمطدا مأضربوئه ماظؽوتىمإديمأسز مبه مععـىمؼذلددمسؾىم،مؼؿوجه وػو

عدىماٌلورماظلرديمظؾرواؼيم؛موؼؾيماإلػداءمعؾوذرةمعقـوقماظؼراءةموطلنماظؽوتىمؼعؿلم
                                                                                                                   

معنماجلموسيمجدؼدمبوظذلاث،م،ماظدارماظؾقضوءم/مبرلوت،ماظرواؼيمواظذلاثماظلردي،م،(7882) ؼؼطني،مدعقدم9
 .98.،مص7طم،اٌرطزماظـؼويفماظعربي

متدوغس،م،مذعرؼيماظرواؼيماظعربقي،محبٌميفمأذؽولمتلصقلماظرواؼيماظعربقيمودالالتفدومم،(2001)اظزعرظي،مصوزيم10
 م.761.عرطزماظـشرماىوععي،مص

 .Samoyault, Tiphaine, L’intertextualité, p. 20م11
 .Palimpsestes, la littérature au second degré, Seuil, p. 8-14 ,(1982) م.Genette, Gم12

 .1.،مصرواؼيمغوارماظؾوزم13
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سؾىمإدؼوطمايدودمبنيمعومػومذاتيموريقؿيموعومػومشرليمطونماظؼراءمأػلماظؽوتىم
خاللمخطوبوتفمم؛موأضربوءهماظرعزؼنيماظذؼنمالمؼؿقؼقموجودهماىؿوظيمإالمبفمموعنم

ماٌ مػذا موعؼوصدهويف معراجعه مؼؽشفماظؽوتىمسن مقـوق ماظؿوجقهم، معن وميورسمغوسو
اٌؿعوظيمواٌؾطنمبـوعمعنماٌعرضيماظلوخرةمممومردكؿهماظـؼوضيماظعوٌيميفموسيماظؼراءم

وعنم،ماظيتمأبدسًمروائعماظـصوصماظلردؼي،معنمادؿففونمظـصوصماظـؼوصيماشلوعشقي
موػومبفذا،ميمإديمضراءةمغصماظؿغرؼؾيبقـفومدرلةمبينمػاللم؛موػومبفذاماظؿوجهماظداس

اظؿوجقهماظداسيمإديمضراءمغصماظؿغرؼؾيمحيقلمبطرؼؼيمصرحييمسؾىماظؿشوطلماظلقؿقوئيم
مواظرواؼي ماظشعؾقي ماظلرلة مبنيمسوٌي مواضعم، معن مسؾقه مؼـػؿح ممبو ماظؿغرؼؾي مسومل وأن

قمععمؼلؿؿرمحوضراميفمسوملماظرواؼيماٌؿكقلماظذيمضدمؼؿطوب،ماىوعمواظؾمسمواظعـف
ماظراػن ماظعصر ميف ماٌعقش ماظواضع ماحملطيم، مصضوؤػو ماظيتمذؽل ماىزائر ميف خبوصي

ماظغرب ماشلالظقنيمسبو معلرلة ميف ماألخرلة مأػمممواظيت، ماظؾوز مغوار مرواؼي معـفو تؿكذ
:م"اضرأواموػومعومؼػلرمإيوحماظؽوتىمسؾىمضرورةمضراءةماظؿغرؼؾيم،مدفالتفوماظلردؼي
مبينمػالل متغرؼؾي محؿؿو. موبمدؽممدؿفدون مىوسؽم مواضقو متػلرلا مبقــوم. مؼزال عو

ماشلالظيم مزؼد موأبو ماظزشيب موذؼوب مدرحون مبن محلن ماألعرل مػذا موضؿـو وحؿى
،مإذمأنمضراءتفومتـػؿحمسؾىمدـدمعرجعيمبنعؽوغهمأنمؼلفمميفمتلوؼلم14واىوزؼي)...("

بـصمذبؿوعماظعالعوتمواالدؿشفوداتمواظؿؾؿققوتمذاتماظصؾيماٌؾوذرةموشرلماٌؾوذرةم
ماظؿغرؼؾي.

ماأل معنمطؿوبم"إشوثي مواٌلؿعور ماظذيمؼذؼلماظػوهي مخطوبماالدؿشفود عيميفمأعو
م"ظؾؿؼرؼزي مإديمايٌمواظؿقرؼضمسؾىمصنغ،مطشفماظغؿي مأدؾوبماظؿوجقه مؼؿفووز ه
ماظرواؼي مضراءة مواظرواؼيم،مضرورة م؛ ماظؽؿوبيمومبقـوقماظؼراءة ألنماظؿلعلمعرتؾطمبشعرؼي

متلؿطقعمأنمتصـعم مميؽنمأنمؼؿؿوثلمععموحدػو موسوٌو موتورخيو عنمايدثمدرلورة
وػومعومجيعلمػذاماالدؿشفودمؼمدسم،ماظعوملماظواضعيميفمدرلورتهماظؿورخيقيماٌؿقوظي

متـوصقي معنمخاللمخطوبماظؼراءةمظعالضي موظو ماظؾوز مغوار مأنم"ادؿؿرارم،مععمرواؼي إذ
ميفماظؿـوصمعن معفؿو وجفيمغظرمعقشولمماظعؿلماألدبيمبوادطيماظؼورئمؼششؽلمبعدا

؛مم15وميؽنمأنمجيؾومعػورضيمزعـقيمعؿعؾؼيمبذاطرةماظؼورئ"،مM. Riffaterreرؼػوترلم
مربقطم معن ماظعؾور معن ممتؽـه معمذراتمطـرلة مؼؿضؿن ماالدؿشفود مػذا مند مطـو وإن

مؼشقده ماظذي ماظعومل ماظـصمإدي مػذام، متلعل م"عن معوجزا ماٌؼرؼزي مضوظه معو مأن وذظك
سؾممأنمعومبوظـوسمدوىم،موسرصهمعنمأوظهمإديمشوؼؿه،مؼؿهغفوايودثمعنمبداؼؿهمإديم

                                                                                                                   
 .1.،مصاظرواؼيم14

 .Samoyault, Tiphaine, L’intertextualité, p. 16م15
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م)...(" ميفمعصوحلماظعؾود ماظـظر مسن موشػؾؿفم موايؽوم متدبرلماظزسؿوء معوم16دوء موػو ،
مغصوم متؽون مأن متعدو مال ماألعي موطؿوبمإشوثي مواظرواؼي ماظؿغرؼؾي معؼؿـعنيمبلن جيعؾـو

وإدذلاتقفقوتمالمدبؿؾفمأسقدتمطؿوبؿهموتدوؼـهموصقمرؤىم،مواحدامػوم"غصماظغؿي"
مواظؼورئماظذيمتؿوجهمإظقه وذظكمأنم،مإالمعنمحقٌماظلـدموجـسماًطوبمواظعصر

م ماظيتمأًٌ مظؾغؿي م"اعؿدادا متعد ماظروائقي ماظشكصقوت مضرونمشؿي معـذ ماظعربقي بوألعي
م؛مم17خؾًم" موادقينماألسرج مسـد ماظروائقي ماظؽؿوبي ميف مأثرلا مذؽؾًمعوضوسو موضد ؛

مغ معـفو مخيؾو مأدؾوبمػذهموأرروحي مرد مسؾى م،اظيتمتعؿل ماٌكؿؾػي مغصوصه صمعن
ماظغؿيمإديمدوءمتدبرلمايؽوم.

وإذامعومدظػـومإديمصضوءماظعـووؼنماظداخؾقيموجدغومأنمسـواغيماظػصلماألولمواظػصلم
"تػوصقلمصغرلةم"وم"غوسماظدلارؼك"مؼـغردونميفمتربيماًطوبوتمدماظـوغيماٌودوعنيمب

مايقو مبفو متضٍ ماظيت ماظشعيبماحملؾياظواضعقي مبعدػو ميف ماظقوعقي مة محقوةم، خبوصي
حقٌمؼشؽلماظػصالنمدفؾنيمحوصؾنيم،ماظػؼراءماظذؼنمرقـفمماىوعمواظؾمسمواظظؾم

بؾغوتماظلردماظشعيبموبلصواتهموبطرائقماظؿعؾرلماظقوعقيمذاتماظصؾيمبعوملمصوحلمابنم
موأحالعه موبودؿقفوعوته ماظزوصري مسوعر ماظ، متوزقف مسؾى ماظراوي مؼعؿل ذخرلةمحقٌ

اظؾغوؼيماالجؿؿوسقيم"اًوصيمبوىؿوسيماالجؿؿوسقيماظيتمؼـؿؿيمإظقفومصوحلممبومصقفوم
مسواملماظـؼوصيماظشعؾقيم،م18عنمصقشموصضوضي" مبودؿدسوء مؼؼوم مبومهػلمبهمعنمطؿو

ماظطرلم.." مسقـنيمآ مؼو ماظزؼنم.. مصوحلمآ م"ؼو معنمضصصمم،19عؼورعمذعرؼيمشـوئقي أو
غصماظؿغرؼؾيموذكصقوتفوماظيتماطؿلؾًمصؾغيمأدطورؼيميفموخراصوتمتؿفووزمحدودم

ماٌكقولماظشعيبمطشكصقيماىوزؼيموظونوموشرلػؿو.
وؼؾدومأنماحؿػولموادقينماألسرجميفمرواؼيمغوارماظؾوزمؼعودمإديمضـوسؿهماظشكصقيم
بلنماظؿػردمواظؿؿقزمالمؼؿقؼقمإالمعنمخاللماظغوصميفمأسؿوقماشلوؼيماظـؼوصقيماحملؾقيم

م ماظلقؿقوئقوتماألغـروبوظوجقيوإسودة مغظر موجفي معن مضراءتفو ميفم، مسؿقؼو اظيتمهػر
مواظعرضقي ماظـؼوصقي ماًصوصقوت ميفم، ماشلوربي ماألصقؾي ماظدالظي ماظؽشفمسن مأجل عن
وإديمأنمخصوصقيمسوملمغوارماظؾوزمتؼؿضيمعـهمأنم،مأسؿوقماظذاتمواظؿورؼخمعنمغوحقي

مو مواٌطقوغني ماظػؼراء مؼوعقوت ميف مأطـر مواٌفربنيؼؿغؾغل ماٌشردؼن مأبلطم، واظؿؼوط
وربووظيم،ماظشواػدمواظعؾوراتمواألحداثماٌعدلةمسنمعػورضوتماٌعقشماظقوعيماظواضعي

ماٌلوءظيموهرضمسؾىم متـزعمسبو موإمنو مالممتؿفنماشلفوء مبؾغي ماٌلدووؼي مسواٌه شزو

                                                                                                                   
 .6-1م.،مصاظرواؼيم16
 .766.ص،ماظعربقيذعرؼيماظرواؼيمم،صوزيم،اظزعرظيم17
 .18.ص،ماظرواؼيمواظذلاثماظلرديم،ؼؼطني،مدعقدم18
 8.،مصاظرواؼيم19
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مثوغقي معنمغوحقي ماظؿفووز مبهماظرواؼيماظالتقـقيماىد،مإعؽوغقي متؿػرد ماظيتموػومعو ؼدة
ماٌوروثم ميف ماٌؿفذرة ماىؿوظقي مبلرروحؿفو ماٌؿلثرؼن مأحد ماألسرج مودقين مأن ؼؾدو

مووحشقؿهموسفوئؾقؿه ماظشعيبماظقوعيمبؽلمبلورؿه وؼؿفؾىمذظكمعنمخاللمسـوانم،
اظػصلماظـوظٌمظرواؼيمغوارماظؾوزم"احؿػوالتمعوتمشرلمععؾن"ماظذيمؼشرلمبطرؼؼيمعومإديم

تمععؾن"مظغوبرؼولمشوردقومعورطقزم؛مػذاماظؽوتىماظذيمسـوانمرواؼيم"دردمأحداثمعو
ماٌوضيماٌقًماظظفورم موحيوولمصقفو مواظعفوئؾقي ماظواضعقي ماظروائقي تؿداخلميفمأسؿوظه

محي مأسؿوظهمم20طقوضر مزبؿؾف مسدل محيؼؼه مأن ماألسرج موادقين محيوول معو موػو ؛
م:م"صفق،ماظروائقي ماظؾوز مغوار لماىقودمحقٌمؼوعهمسـوانماظػصلماظرابعمعنمرواؼي
إديمذظكموؼلؿدسقهمعنمخاللمربطماٌقـوقماظلرديميفمرواؼيمغوارماظؾوزمبوٌقـوقماٌؿعؾي"م

حقٌمؼشيمصفقلماىقودماٌؿعؾيمبؼربمغفوؼيماٌلورم،ماظلرليميفمتغرؼؾيمبينمػالل
ماظلرديميفمطلمعنماظرواؼيمواظؿغرؼؾي.

ماظؿـوص مالذؿغول مبوظـلؾي متلقفؾه مميؽن معو ميفمموإن مؼؿؿـل ماظؾوز مغوار مرواؼي يف
إديمحدمأصؾحمععهماظـصم،ماالتلوعمواظشقوعماظؿـوصيمسؾىمعلؿوؼيماظؿعؾرلمواحملؿوى

مواظعالعوت مواظؾغوت مظؾـصوص معؾؿؼى ماظروائي ماظؾغويم، مواظدعٍ مظؾؿؿوػي وعؽون
،مواًطوبيماظذيمهولمإديمزخرصيموتطرؼزمإخيوئيمنمذيمصؾغيمتصوؼرؼيمادؿعورؼي

ماٌلؿ مػذا مويف ماحملؿوى مظؿؿظفر معؽوغو ماظؿـوص ماسؿؾور ماٌـطؼي معن ،ماإلحيوئيوى
وبوظؿوظيمصننمدراديماظؿـوصمجيىمأنمتؼوممعؼومماظـصموػذامالمؼمديمإالمإديماظؿقػقزم

وػومعومجيعؾـومغصرحمبلنماٌوضوعماٌعطىمػوماظـصم،مواظؿقرؼضمسؾىمععرصيماظـص
عومؼدلرهمسؾىمعلؿوىماظؾـقـيمموػومطالممجيدم،21واٌوضوعماٌؾـنيمواٌشقدمػوماظؿـوص

اظيتمتعدمخطوبومتـوصقومعؽؿـزاموعػؿوحوميفم،مواظؿشؽقلمواظصقوشيميفمرواؼيمغوارماظؾوز
وذاتمعلؿوؼوتمعؿدرجيمعنماظعوعيماظدارجماظلرديم،مسؾىمظغوتمعؿعددةاظوضًمغػلهم
يتمواظ،مإديماظؾغيماٌؿػوصقيمواٌؿعوظقيميفمصقوشوتفوماظلردؼيمواظشعرؼي،معـهمواظشعري

ماظيتمالمميؽنمأنمتوظدمإالميف،متـصفرميفمطلمخطوبيمميؽنموزلهمبوحملؽوةماظلوخرة
مصقهمعؿضكممإديمحدماٌػورضيمواظوػم.سوملماظغؿيمواظضـكم؛مسوملمطلمذيءم

مالتعلقذالنصيذ .2

مسوعرم مصوحلمبن مبم"تغرؼؾي مواٌودوم ماظؾوز" م"غوار ماظػرسيمظرواؼي ؼوعقهماظعـوان
تؿفووزمحدودماظؿضوؼفماظؿـوصيمبنيم،موتػرؼعموهوؼلاظزوصري"مبوجودمصؾيموصلم

                                                                                                                   
وبوغومسؾدماٌـعم،ممترذييمصوحلمربؿد،م،اظرواؼيماألعرؼؽقيماظالتقـقيماىدؼدةم،(1990) صوؼـطقس،مطورظوسم20

  .12.اظدارماظؾقضوء،معـشوراتمايوارماألطودميي،مص
 Intertextualité », in Introduction aux études littéraires, Méthodes du » ,(1987)م.Somville, Lم21

texte, Paris, Duculot, p. 116-117. 
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ماشلالظقي ماظشعؾقي ماظلرلة م/ ماظؿغرؼؾي موغص ماظرواؼي مغص مالدؿـؿورم، ماجملول ظؿػلح
معنمرحمم ماشلالظقي مسؾىموادقينماألسرجمأنمؼؾؿعٌمغصماظؿغرؼؾي دالظيموضقؿيمحؿم

ماٌغوربي ماظشعيب ماظذلاث موض، موذيوظقي مصـقي مغظر موجفي معن مطؿوبؿفو قؿقيمظقعقد
مراػـي موإؼدؼوظوجقي مواٌعورضي، ماظلوخرة ماحملوطوة موؿعؾني ماالدؿعؿولم، وإسودة

معؿداخؾنيم مربؽقني موجود ماإلجراء مػذا مسؾى مترتى موضد م؛ مواظؿقرؼف واٌـوضؾي
ؼـؿظؿفؿومعـطقماظؿوازيمواظؾقوقماظـصيم؛مؼؿكذماظلوبقمعنمدرلةمبينم،موعؿػوسؾني

عـذمخروجفممعنمندمإديمخؾدمذطرػمموعنماٌكقولماظشعيبماظذيم،مػاللموتورخيفم
موادؿؼرارػم موصوشلم مشوؼي مإديم، ماغؿؼوشلم مرحؾي ميف موذؼوئفم موتشرذعفم متػرضفم ثم

مسوعرم مبن م"صوحل مربؽي م: ماظالحق ماحملؽي مأعو م؛ مدردؼو موعـواال مدـدا إصرؼؼقو
تـوصقيمتؿضؿنمإذورةماظذيمؼمدسمسؾىمعلؿوىماظؿلؿقيماظؿلؿقيمسالضيم،ماظزوصري"

مإدي معؾوذرة مسوعرذؾه مبن ممػالل مجدم، مأغه مسؾى مأشؾىمعروؼوتماظلرلة حقٌمتؿػق
وحدتمسؾىماظرشممعنمأغفممطوغوامأخالرومعنماظؼؾوئلماظـفدؼيماٌكؿؾػيم،،ماشلالظقني

وػوماٌضؿونم،موعومراصؼفومعنمذؼوءموبمسموجوع،مبقـفممزروفماظرحؾيمسبوماظغرب
قميفمتشققدمسوٌهماٌؿكقل؛مؼلؿـدمإظقهماحملؽيماظالح،ماٌشذلكمبنيماظرواؼيمواظؿغرؼؾي
ؼومآخرمدالظيمبينمػاللممأؼفوماظؼؿحماظؾؾقوغيمبداتم،مؼؼولماظراويم:"عوذامؼومصوحل

وتلؼطمعنمسقـقكمطلماألذقوءماىؿقؾيماظيتمأغؾؿفوميفمضؾؾكماظشفداءم،متؿػلخمعرشؿو
عوذامبؼيمظكمعنمأبيمزؼدماشلالظيمشرلمإرثماظلقفماظذيمالمؼعرفم،مودػرمعنمايزن

ماظؼولميفمصقغي22واظػوغطوزؼو"،مواىوع،مواظؿفرؼىم،اظغؿد خطوبمم،محقٌمؼردمػذا
ماظشكصقوت ماظشعيبمحنيمخيورىمإحدى مخطوبماظراوي مخيؿؾفمسن مال ،معؾوذر

وػذامؼمطدماظعالضيماظؿذاوتقيمبنيماظراويماظشعيبموعضؿونمموطلغهمؼؿكقؾفومعوثؾيمأعوعه،
وضدمادبذهموادقينماألسرجمصقغيمدردؼيمظؿؿؿنيماظعالضيمبنيماظلردماظلرليم،محؽقه

ماظروائي مواظلرد مواظرواؼ، ماظلرلة مبنيمسوٌي مودقؿقوئقو مدالظقو متشوطال ميظقؼقم اظذيم،
مععه مؼصعى ماالغلفوم معن مدرجي مإدي معظمؼصل مبني مفراظؿؿققز ماالخؿالفمي

مواالذذلاك مبنيماظـصنيم، ماٌؼوبؾي مإدي مغعؿد ممل ماٌػورضوتمعؿؾعو مأدؾوب مذظك ـنيميف
ماظلردي ماظعؿود معؽنموادقينماألسرجمعنمجعلم،مواظؿقرؼػوتماظزعـقيموطلر معو وػو

ػوم،مسوٌيماظلرلةمواظرواؼيمعـػؿقنيموعشرسنيمسؾىمبعضفؿوموعشقدؼنمظػضوءمعشذلك
واظذيمتؿممسدلهمسؿؾقوتماٌـوضؾيمواظؿقوؼلممبروغيم،ماٌؿكقلميفمرواؼيمغوارماظؾوزماظػضوء
ماٌوضي،مؾؼوئقيوت األعرماظذيمضدمؼؿعذرمم؛م23متؽنمايوضرماييمعنمادذلجوعمحقوة

مأيمبنيماظشكصقوت،مبنيمذكصقوتماظرواؼيموذكصقوتماظلرلةععهمأحقوغوماظؿؿققزم
                                                                                                                   

 .8.اظرواؼي،مصم22
 .12م.،مصاظرواؼيماألعرؼؽقيماىدؼدةم،صوؼـطقس،مطورظوسم23



 الطاهرذرواونية

26 

وماٌؿـؾيمسؾىمعلؿوىماٌلورماظلرديماظروائيموبنيمتؾكماظشكصقوتماٌلؿدسوةماظػوسؾيمأ
ماظلرلة مسومل معن مواٌلؿؾفؿي موأن، ماظؿعؿقدممخبوصي مأدؾوب مؼؿؾـى ماألسرج وادقين

حقٌمؼؿممسدلمأطـرمعنمعؼطعمدرديموسؾىم،موتؼـقيماظؿؿوػيموايؾولمأوماٌؼوبؾيمأؼضو
متوػيمذكصقيماىوزؼيمعنماظلرلةماشلالظقيمععمذكصقيمظونوم،معدىماٌلورماظروائي

ماظػؼراء موحى ماظطقؾي ميف ماظرواؼي معن ماظزوصري مصوحل محؾقؾي مزؼدموذكصقوتم، أبي
الظيموايلنمبًمدرحونموذؼوبماظزشيبمععمرجولماظلؾطيماظراػـيميفماحملؽيماشل

اظروائيميفماالدؿقالءمسؾىمأعوالماظػؼراءمبوظؼوةمواظغصىم؛مأعومأدؾوبماٌؼوبؾيمصقؿفؾىم
إذمسؾىماظغممعنم،مخبوصيمبنيمذكصقيمأبيمزؼدماشلالظيموصوحلمبنمسوعرماظزوصري

إالمأنمصوحلمخيؿؾفم،مضوةماٌواجفيمواالحؿقولاظؿشوبهمبقـفؿوميفماظػرودقيمواٌغؿرةمو
وػومعومؼشرلمإظقهمعضؿونم،ماٌواالةمأوماًضوعمظؾلؾطيماىوئرةسنمأبيمزؼدميفمرصضهم

مأبومسؾي ظلًمأبومزؼدماشلالظيمهرطهميفم.ماٌؼطعمذيماظصؾغيماظدؼوظوحقيم:م"آهمؼو
مإصؾعكمطكومتمدؾقؿون م، مدرحون مبن مايلن مبؼوظي مرقىميف مزبون مإدي )...(مهول

،محقٌمؼلتيمػذاماٌؼطعمعغؾػومبـوعمعنم24صؾقــومدمماظػؼراءمواىوزؼيماظيتمضؿؾًمزؾؿو"
اشلفوءماظلوخرمعنمذكصقيمأبيمزؼدماشلالظيم؛موؼؾدومأنموادقينماألسرجمؼرؼدمأنم
ماظيتمأخذتمبعدام ماظؾطوظي معنمصػي ماظؿوتموؼعرؼفو مورضي ماظشكصقي ؼلؼطمسنمػذه

خاللمػذاماظعدولمواظؿقوؼلماظذيمؼؾقؼهمبشكصقيمموعن،مأدطورؼوميفماٌكقولماظشعيب
عنمخاللم،مؼؽونمبنعؽوغهمإسودةماظـظرميفمدالالتماظلرلةماشلالظقي،مأبيمزؼدماشلالظي

معنمعـظورمضقؿيمؼدؼنمسوملماظلؾطيميفماٌوضيموايوضرمربؿالمإؼوػوم مترػقـفو إسودة
واظػؼراءمواجملوػدؼنميفمسوملم،مسوملماظؿغرؼؾيعلموظقيمتعوديموذؼوءماظػؼراءمواظقؿوعىميفم

م.25اظرواؼي

مملتحوولذيفذفاجعةذالليلةذالدابعةذبعدذاأللفااملناقلةذو

مزعـقو مربدودة متؾدو ماظيت ماٌؿكقؾي ماظؼصي مسؾى ماظرئقس ماظعـوان محيقل طوغفوم،
إحدىماظرواؼوتماٌؿواترةمسنمضصيماظؾشرلماٌورؼلؽيماظيتمتـوضؾفوماظرواةموأذاسوػوميفم

حؿىموصؾًمإديمدغقومزادمصعزعًمسؾىمرواؼؿفومظزوجفومايوطمم،مناألعصورمسدلماظزع
"مسؾىماظرشممعنمسؾؿفومبلغهمبلعرهميفماألزعـيماظراػـيم"ايؽقممذفرؼورمبنماٌؼؿدرمبوهلل

اٌؼدعيمبوادطيماظعـوانممظؽنماظؿوجقفوتماظزعـقيمواظؿـوصقي،مملمؼؽنمعفقؽومظلؿوسفو
ؼؿقولمسدلػوماظزعنماظروائيمإديم،موعؾـومغؾٍمصضوءمروائقومذامأزعـيمعؿداخؾيموعؾؿؾلي

                                                                                                                   
 .90م.اظرواؼي،مصم24
اىزائر،ماٌمدليماظورـقيمظؾؽؿوبمم،2جم،7،مجصوجعيماظؾقؾيماظلوبعيمبعدماألظف (،1993) األسرجم،وادقينم25
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تضػيمسؾىماظـصماظروائيمعنمخاللم،مصوجعيمتورخيقيمتؿفووزمحدودماظزعونمواٌؽون
وتعوغؼفوم،ماٌلؿدسوةمعنماظؿورؼخموعنماظذلاثماظلرديماشلوعشيظعؾيمتداخلماًطوبم

مأدوررلؼوومتوػق متؾقػو معغؾػي متلتي محقٌ ماًطوبي، ماظـلقٍ ميف م مفو مصقفوم، ؼفقؿن
مواالغؿظور ماظؿوضع مألصق ماٌدلعٍ مواًرق ماظؿعفقى مأدؾوب مظوادقينم، مؼؿقح معو وػو

ماظؿورؼخم مصواجع معلوءظي مظؾكطوبوت موعـظم مظؾعالعوت معـؿٍ مدقؿقوئي مطراوي األسرج
ضصيماظؾشرلمم_لمعومحيؽىمواعؿداداتفومايوضرمعنمخاللمهوؼ،ماظعربيماإلدالعي
م مسؾدمم_اٌورؼلؽي مربؽي ميف ماٌورؼلؽي ماظؾشرل متدخل مخالل معن مواضع معوػو إدي

،مظقفؾومغوممايؽوؼي،ماظرريونماجملدوب،مسـدعومتشرفمايؽوؼيمسؾىمغفوؼيمعػؿوحي
مواألدوررليم ماظؿورخيي مبني موايؽي ماظلرد محضر مسدل مواظؿطوبق ماظؾؼوء مؼؿم وبذظك

نماظؼصيماٌؿكقؾيموؼؿعددمظؿصؾحماظؾقؾيماظلوبعيمبعدماألظفمحقٌمؼطولمزع،مواظواضعي
مؼػقضمسنمأيمهدؼدمأومضقوس.،مشرلمخوضعمألؼيمطروغوظوجقو،مزعـومعطؾؼو

ؼؿؼدمماظرواؼيم،مأعوماظعـواغوظػرسيم"رعلماٌوؼي"مػومحيقلمسؾىمإؼؼوعمأغدظليمحزؼن
ظقؾيموظقؾيم؛ممأظفزالمأغدظلقومعؿكقالموعؾقؼومبوضوصقصموؼشؽلمععماظعـوانماظرئقسم

مؼعودم مأغدظليمعؼؿوع مطـشقد ماظروائي ماظزعينمظؾؿقؽي ماإلؼؼوع مسؾىمخصوصقي حيقل
مواظؿقوؼل مواالعؿالء مسؾىماظؿؽرار متؼوم موصقمإدذلاتقفقيمدردؼي وسؾىمتعددم،مإغؿوجه

م مومتوػي ماألصواتاظرواؼوت مواظػضوءات، مواألزعـي ماًطوبوت موتداخل وتواظدم،
مايؽوؼ ماظؿؾػظ محوضر ميف مبطوتموتـودؾفو مدوىم"عؾدإمواظلرد مؼؼرػو مال معؾؿؾلي رائق

معطؾؼي مصؿـي 26"اظؼصمبوسؿؾوره
ميفمأزعـيم  مطؾقيمعدذبي معؿوصلمظعواملموأزعـي واضؿقوم

،مطلمبداؼيموطلمغفوؼيمتقيمصقفوم،متؾدومعؿفووزةميدودمتعرؼػفو،ماظؽؿوبيمواظؼراءة
وأصؼومآخرمسـدمطلمتؽرارمإديم،موتؽلىميفمطلمعرةمضصيماظؾشرلماٌورؼلؽيمبعدامجدؼدا

متورسمغوسومعنماشلدمماٌؿؽررمظؾزعنموتؿكعرمسؾقهم،معومالمغفوؼيمصؿؿقولمإديمضصيمأزظقي
أومربكمتؿؿوػىمداخؾهماألزعـيم،محؿىمتؾدوموطلغفومدميوعيمبالمزعن،معنمأجلمإظغوئه

موبوتواًط مإؼؼوسه، ماظـصوغيمعـفزة اًوصماظذيمؼصطرعمضؿـهمموهلميفمجلده
مبوٌؿعوظي ماشلوعشي مبوظشعري، مواظروائي مشـوئقي، معوغوظوجوت مذؽل ميف وأحالمم،

معنمغصوصماظؿورؼخمواظعؼقدة،موذطرؼوتموادؿقفوعوت وعنم،موغؿفمخطوبقيمعلدسوة
م_اظـصيمواًطوبيمظؿػوسلمواظؿقوورمحقٌمؼؾعىما،ماًطوبوتماشلوعشقيمواٌؼؿوسي

عنممحداثيماظؿفلقدماظـصوغيمظػؿـيماظلردموايؽيمموبنيمعومتؼؿضقهمـواغنيمبنيماظع
معنمحؼولمععرصقيمزبؿؾػيم ماٌففرة وعنمذبوالتمتداخلمدقؿقوئيمبنيمأغواعماألدظي

دورامعفؿوميفمإضػوءمرؤؼيمسلوظقيموزاعـقيمم_أزعـيمعؿعددةمأؼضوممنوع،مثؼوصقيمعؿعددة
                                                                                                                   

،ماظرواؼيماظعربقيمواضعموآصوق،مبرلوت،مدارمابنمسنمأظفمظقؾيموماظؾقؾيماظـوظـيم(،1981) سؾدماظؽؾرلماًطقيب،م26
 .708.،مص7رذدمظؾؾوسيمواظـشر،مط
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المعنم،محبٌمصعالمسنمدقرمجدؼدمظؾقؽوؼيمظروائيماظذيمؼؾدومأغهسؾىمػذاماظـصما
مصعؾًمذفرزادميفمأظفمظقؾيموظقؾخاللمتوزقفماظلردمضدماٌوتم حقٌمسؿدم،ميطؿو

ؼالبمسؾىمعواضعوتماظلردماغودقينماألسرجمإديمادؿؾداشلومبلخؿفومدغقوزادمويفمذظكم
،موعلوءظيماٌوضيموايوضر،مأدسماظذلاثمخؾكؾيمسبومغوزسوم،موايؽيموسؾىمعقـوضه

مواٌغقؾي م عنمخاللمعومهؽقهمدغقوزادماظيتم،موربووظيمبعٌماألزعـيماٌلؽوتمسـفو
وأنمتؼولمعومطوغًمتلؽًمسـهمذفرزادم؛م،مضررتمأالمتؽونمدابيمظؾقؽوؼيمواظغواؼي

ماظذي ماظلردي ماٌقـوق مخرضً مضد مدغقوزاد متؽون ماظراويمموبفذا مبني ماظعالضي ؼظم
ماظلرو ميف ماظطؾى(اٌلؿؿع مشلذا مواالدؿفوبي م)رؾىماظلرد ماظؼدؼم ماظعربي مد وخبرجم،

ماظلرد متؼوظقد مسؾى ماٌلؿؿعومدغقوزاد مظلؾطي معـووأتفو مبنم، م/ذفرؼور مظه ماٌروي وػو
مبوهلل ماٌؼؿدر معـفزام، مايؽيموأدؼطمضواغقـفو ؼؽونموادقينماألسرجمضدمدبطىمصؿـي

معمدىي معؿؿردة مدردؼي مأط،مطؿوبي مايؽوؼي مزلموررسمالمتشؽلمصقفو معنمذبرد ـر
معؿالش مواظلرد، ماظؽؿوبي مخالل معن مؼـفؾي معـؼرض مزعن مإدي مزائفممؼشرل طزعن

تؿلذلموراءمضربمعنماحملوطوةماظلوخرةمعنم،موعؿفوويموذيمعرجعقيمربرصيمضصدا
مأجلمتعؿققماإلحلوسمبوٌلدوةميفماٌوضيموايوضرمسؾىمحدمدواء.


