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تؿؿقزماظؽؿوبيماظروائقيمسـدموادقينماألسرجمبـزوسفومسبومإنوزمربكمروائيمميؽنم
وصػه مبوإلعدلارورؼي مايؽوئقي م ،empire diégétiqueمطون مذبؿل مأسؿوظه ماظروائقيم
تشؽلمبطرؼؼيمأومبلخرىمعؾؿؼىمأجـوسمعؿعددةمعنماًطوبوت ماٌفوجرةمعنمزبؿؾفم
غصوصماظـؼوصيميفمدقوضوتفوماظؿكققؾقيمواظؿورخيقيمواىغراصقيمواإلؼدؼوظوجقي،مواإلثـقيم
واظػـقي ،مذات ماظصؾي مبلزعـي ماظعـف موطلغه مؼؼول مإن مػذا ماظرسى ماظؼودم معن ماظؿورؼخم
واظذيمؼدلسممبودؿؿرارمودونمتوضفميفمحقوتـوماٌعوصرةمالمميؽنمأنمؼذلكمذبوالمظلؾطيم
اٌؿعيمواظؿكققلمأنممتورسمصعؾفومخورجمصضوءاتهموأزعـؿهمورؼوده،موػومعومؼػلرمتعؾقم
طؿوبوته ماظروائقي مبؿوػٍ ماظذاطرة ماظؿورخيقي ،موتعؾرلػو مسن ممتزق ماظوجود مبؾغي مبوظغيم
اظعـف،متؿؽوعلميفمذؽلممموردوتمصـقيمعؿقوظيممترمعنمذؽلمعؿؿردمإديمآخرمصودقيم
اجملولمألودعمادؿـؿورمدالظيموضقؿي .م
وظذظكمصننمأػؿقيموصعوظقيمأسؿولموادقينماألسرجماظروائقيمالمتؽؿنميفمررؼؼؿفوميفم
تؼطقعماظواضعيموإسودةمادؿـؿورمسؾىمعلؿوىماظؿكققل،موإمنوميفمإسودةمادؿدسوئهمعنم
صضوءات موعن مأزعـي متورخيقي مأو مأدوررلؼي ،مأو مذعؾقي مػوعشقي ،مأو معن مأجـوسم
خطوبقي مذات معرجعقوت معؿـوسي موؿع موتمظف مبني مبالشي ماشلوعش مواالخؿالف معنم
أجلمإسودةمترػقـهمبوصػهمحدثومأومعوضوسومأومخطوبومعلؽوطوموعلؿـلكو،مأطـرمعـهم
حؼقؼيمدوبؼيماظوجود .م
واٌالحظمأنموادقينماألسرجمإذمؼودعمذبولمادؿـؿورهمٌكؿؾفمأجـوسماًطوبوتم
اٌلؿدسوةمأوماٌؿلوضطيمواٌفوجرةمعنمزبؿؾفماظـؼوصوتميفمإرورمعومؼعرفمبوظؿداخلم
واظؿقوورمواظؿؼورعماًطوبيمواألجـوديمبوصػهمعـفزامبـوؼومتلفمماظؾغيماظروائقيميفم
هؼقؼهمغصقومزبؾصي مإؼوهمعنمسالئؼهماظلقوضقيماٌوضؾؾقي م؛مؼدركمجقدا مأنمأيمتعؾرلم
ؼظلمشرلمواضحممتوعومعومملمؼرتؾطممبرجعقيمذػرةمععطوةمأومعضؿونمعؿعوضدمسؾقه،موػوم
عومطونمحيػزهمعنمغصمروائيمآلخرمظؽيمؼؿوشلميفمأدشولمغصوصماظـؼوصيمواظؿورؼخم
واجملؿؿع،م وأنمؼؿوشلمأطـرميفمصضوءاتماظـصوصماظلردؼيماظعربقيماشلوعشقيماظؼدمييم
اظيتمتلؿؿدمدفالتفومعنماظؿورؼخموعنماظؿكققلماظشعيب،معنمأجلمادؿقعوبمبـقوتفوم
Université Badji Mokhtar, 23000, Annaba, Algérie

()7

71

ذ

الطاهرذرواونية

اظداظيموصقوشؿفومبشؽلمؼؼدمماعؿداداتماظذلاثميفماظواضعماٌؿكقلمواٌرػن،موذظكمعنم
خالل مصلح ماجملول مظؿداخل ماًطوبوت مذات مايؿوالت ماٌعرصقي مواظـؼوصقي ماٌكؿؾػيمم
ظؽيممتورسمحضورامحوارؼومسدلمممورديمغوعمعنماظؿقرؼفماظدالظي،مؼلؿحمظؾصقوشيم
اظلردؼيماىدؼدةمظألحداثماظؿورخيقيمأوماألدوررلؼيمأوماظعؼدؼيمأنممتورسمغوسومعنم
ايضورماجملوزيميفماظزعنماظراػن،مأومأنمتؿؾؾسمبهمطلحداثمووضوئع،مأوممموردوتم
إؼدؼوظوجقي مودقودقي ،مؼؼصد معن مإسودة مإغؿوجفو مروائقو مومتـقؾفو مرعزؼو مأن ماظعـفم
واظػؿـيميفمواضعـوماظعربيماإلدالعيمؼشؽالنمضدرامخيذلقمحدودماظزعونمواٌؽونموؼؿعذرم
تطوؼؼه .م
وسؾقهمصنغـومميؽنمأنمغدرجماظؽؿوبيماظروائقيمظوادقينماألسرجمضؿنمبالشيمجدؼدةم
تؼوم مسؾى ماالبؿداع مواالدؿـلوخ مواالغعؿوق معن مآظقي ماالظؿزام مبلؼي مربددات ،مصودقوم
اجملولمأعوممسؿؾقوتماظؿداخلماًطوبيمواألجـودي،محبقٌمؼؾدومعنمخاللمسؿؾقوتم
اظؿففنيمواظصفرمودعٍماظعـوصرماٌكؿؾػيمواٌؿعورضيمطلغهمميورسمغوسومعنماظؿقديم
ظـظرؼيماألدبموظلؾطيماىـسماٌفقؿنمواٌؿػرد،موعنمخالل ماٌؿكقلماظلرديمحيوولم
أنمؼؿؿردمسؾىمذبؿوعماظلؾطماظؿورخيقيمإلعدلارورؼوتماظعـفماٌؿـودؾيميفمايوضر،م
وظذظك مصنغه مؼعؿل معن مخالل مأسؿوظه ماظروائقي مسؾى متشققد مصضوءات معؿكقؾي موعؿعددةم
تؿؽرسمداخؾفومػفـيمتعؾرلؼيموتعددؼيمأجـودقيمودبققؾقيموصوتقيموسدلمػذهماظعواملم
اظيت متؼوم مسؾى ماظؿعددؼي مواالخؿالف مميورس موادقين ماألسرج مغوسو معن ماٌعورضيم
واظؿقدي ماظرعزي مواظؿكققؾي مظؾـظرؼي ماظلقودقي ماظعربقي مظإلعدلارورؼوت ماظؾرلوضرارقيم
اظيتمترصضماٌعورضيمواالخؿالف،موتؽرسماالغلفوممبوظعـف .م
ويف مػذا ماظلقوق مواٌـظور متعؿل ماظؽؿوبي ماظروائقي مسـد موادقين ماألسرج مسؾى مإغؿوجم
ذعرؼؿفوماًوصيمذاتماظصؾغيماظدميؼرارقيماظؿعددؼيماظيتمؼؿضوصرمداخؾفومصـقوموميؿزجم
اظشعري مواألدوررلي مواظؿورخيي مواظلقودي مواظؼقؿي ،مواٌعريف مداخل مطل محؽوئي،م
ؼعؿلموادقينماألسرجمسؾىمتشققده،مطوغهمؼدركمأنماظؿداخلماظلقؿقوئيمؼؿقحمظؾعؿلم
اظروائيمعنمخاللمظؼوئهمبوظؼورئ موسدلماظؿوزقفماظرعزيمواالدؿعوريمظدوالموخطوبوتم
تـؿؿيمإديمأغظؿيموجودمزبؿؾػيماظؽشفمسنماٌضؿونماٌلدوويمظؾواضعمعنمخاللمعومػوم
عؿكقل ،موؼؿفؾى مذظك معن مخالل ماووه موادقين ماألسرج معـذ مصدور مأسؿوظه ماظروائقيم
األوديم"غوارماظؾوز" ،1و"صوجعيماظؾقؾيماظلوبعيمبعدماألظفم–مرعلماٌوؼي"،2موشرلػؿومإديم
ادؿـؿور مسقون ماظذلاث ماظلردي ماظعربي ،موطلغه مؼلعى مإدي متلصقل ماظرواؼي ماظعربقيم
وربطفو مبـصوص مدردؼي مدبققؾقي ،مذات مصؾغي مسفوئؾقي مأو معرجعقي مغورخيقيم
موادقين،ماألسرجم(،)7811مغوارماظؾوز،متغرؼؾيمصوحلمبنمسوعرماظزوصري،مبرلوت،مدارمايداثي،مطم.7

1

2موادقين،ماألسرجم(،)7881مصوجعيماظؾقؾيماظلوبعيمبعددماألظدف،مرعدلماٌوؼديم،مج 7ومج،2مالصوعقدك،ماىزائدر،م
اٌمدليماظورـقيمظؾؽؿوبممودارماالجؿفود.
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حؼقؼقي،متضوػيماظرواؼيموتعوغدػومعنمحقٌمرولماظـػسماظلرديموتعددمصضوءاتفو،م
وتعؼدمسواٌفوموعشوطؾؿفومظعواملماظرواؼيمطؿغرؼؾيمبينمػاللموأظفمظقؾيموظقؾي،موظؽـهمملم
ؼؽؿفمبفذاماٌـوالماظلرديماظذلاثيمحؿىمالمؼؿفممبوٌوضوؼيموسؾودةماظوثنمواظرشؾيميفم
ايؾولمواظؿؾكرمداخلمػوؼيمثؼوصقيموذيوظقي،معفؿومبدتمثرؼيموعؿـوسيمصنغفومتؾؼىم
ربدودة موذات متؾوؼن متراثي مربؾي ،مضقودو مبـراء موتـوع مواتلوع مصضوءات ماظلردم
اإلغلوغي ،ماظذي مال مؼؼف مسـد محدود متعدد مأذؽول ماظرواؼي ماظغربقي مايدؼـي ،موإمنوم
ؼؿفووزػومإديمأصوشلوماألوديمممـؾيميفمرواؼيمدونمطقشوت،ماظيتمتشؽلمحضورامخوصوم
وعـواالمدردؼومؼعودمإظقهماظؽوتىميفمأطـرمعنمسؿلمعنمأسؿوظهماظروائقي،موخبوصيميفم
رواؼيم"حورديماظظالل"،3ماظيتمتشؽلمتوظقداموإسودةمترػنيمألزعـيموأحداثمتورخيقي،م
وضصصمعؿكقؾيموأخرىمسفوئؾقيممتوصرمتغذؼيمارووسقيمألزعـيمايوضرماظرػقى .م
وضد مادؿؿر مػذا ماظؿوجه ميف ماالتلوع معع مبؼقي مأسؿوظه ماظروائقي مظقؿفووز محدودم
األرروحيماظذلاثقيمبراصدؼفوماظعربيمواظغربي،موؼؿقولمإديمظعؾيمصـقيمعدلذبيمبنتؼونم
وحذر متـؿظم موصق مإدذلاتقفقي متوجه ماظؽؿوبي ماظروائقي مسـد موادقين ماألسرج مسبوم
االغػؿوح مسؾى مضقم مذيوظقي موثؼوصقي موتورخيقي موإؼدؼوظوجقي معؿـوسي ،موػو معو مجيعلم
غصوصهمغصوصومإذؽوظقيموعـؼػي،مالمتدؼنممبؼوظيمصػوءماىـس،مبلمتؿؿردمسؾىمعؼوظيم
األجـوس ماألدبقي ،موتعؿل مسؾى متودقع محدودػو ،موػذا مذلن مطل ماظـصوص مايدؼـيم
اظيت متـزع مظؿعوؼض ماظؼقم ماٌعقورؼي مبؾعؾي مصـقي موادعي موععؼدة ،متؼوم مسؾى ماظؿؾودلم
واالدؿعورة مواٌـوضؾي مواظؿقوؼل مواظؿعؾق ماظـصي مواالغػؿوح مسؾى مزبؿؾف محؼول ماٌعرصيم
واجملؿؿعمواإلغلونم؛مطونماالظؿزاممبلؼيمععقورؼيمصورعيموذاتمعرجعقيمأجـودقيمؼعدم
ضربو معن متؼققد محرؼي ماظؽؿوبي ،موػو معو مجيعل معن مػذه ماظـصوص مصضوءات معـػؿقيم
تلؿوسىمطلماالدؿـؿوراتماظصقغقيمواظؼقؿقيماٌؿعوظقيمواشلوعشقي .ذ
التناصذوالتعلقذالنصيذيفذرواوةذنوارذاللوزممم م
ؼعؾنموادقينماألسرجماغطالضومعنمسـوانماظرواؼيم"غوارماظؾوزم– متغرؼؾيمصوحلمبنم
سوعر ماظزوصري" ،مسن مسالضي معػورضي موتضود ،متؼوم مبني ماظعـوان ماألصؾي م"غوار ماظؾوز"م
اظذي مؼوحي مبوًصى مواألعل ،موبني ماظعـوان ماظػرسي م"تغرؼؾي مصوحل مبن مسوعرم
اظزوصري" ،مواظذي مؼوحي مبوالرهول موسدم ماالدؿؼرار ،موحبقوة ماظػؼر مواظضـك ،موػيم
عػورضي متشؽل مسؿؾي مغصقي مغؾٍ مسدلػو مإدي ماظؾـقوت ماٌوضوسوتقي ماالصذلاضقي ماظعؿقؼيم
اٌشؽؾيمٌلؿوىماحملوؼـيماظـصقي،مطونماظـصمؼعدماعؿداداموتودقعومظؾعـوان،مأومآظيم
3موادقين،ماألسرجم(،)2007محورديماظظالل،ماظػضوءماير،مط.7
78

الطاهرذرواونية

ظؼراءةماظعـوان 4محبلىمجونمرؼؽوردوم،J. Ricardouموظؽـفومأؼضومإواظقي مبطقؽيمأوم
اضؿصودؼي،مهقومسؾىمصوئضماٌعـىماظذيمؼـفزهماظؼورئ5م طؿومؼرىمإؼؽو  U. Eco؛م
وػذامؼعينمأنماظـصمعرتفنمبػعلمضراءتهموهؼقؼهماىؿوظي،موانماظذيمحيددمررائقم
اذؿغوظه موذبؿوع مسالضوته ماظـصقي موسدل ماظـصقي مػو ماظؼورئ ماظذي مؼػذلضه ماظـص مثمم
ؼدلربهمطلػممعؽونميفماالدذلاتقفقي ماظـصقي،مإذمبوادطؿهمؼؿقؼقماالذذلاكماظؿلوؼؾيم
بنيماظـصمواظؼورئم؛موظذظكمصنغـومإذامعومتلعؾـوماٌػورضيمأومسالضيماظؿؼوبلمواظؿضودماظيتم
تؼوممبنيماظعـوانماألصؾيمواظػرسي،مصنغـومندمأنمػذهماظعالضيمتدلسممسؾىمعلؿوىم
صضوء ماظعـوغي معشؽؾي مسالضي متـوصقي معؿؿرطزة ميف ماظوحدة ماٌعـوؼي مأو ماظلقؿقيم
"تغرؼؾي،"...مواظيتمتلؿؿدمضقؿؿفوماظدالظقيمعنماظلقوقماًطوبيماظذيمتردمصقه،موعنم
ذبؿوعماإلحيوءاتمواالدؿدسوءاتماظيتمتلفمميفمهؼقؼفومسؾىمعلؿوىمصعلماظؼراءةم
واظؿؾؼي ماىؿوظي ،موػو معو مجيعل ماظؿـوص مغؿوج ماظؼراءة موأثرا معن مآثورػو ،موظؽـه ميفم
اظوضًمغػلهمؼشؽلمزوػرةمتوجهمضراءةماظـص،موحيؿؿلمأنمتؿقؽمميفمسؿؾقيماظؿلوؼل،م
وػي مسؽس ماظؼراءة ماًطقي ،مطوغفو متـطؾق مدائؿو معن مآثور مبالشقي مميؽن مرصدػو معنم
خاللمزلكموحفمموعراجعمحوضرةمداخلماٌدوغيماألدبقي،6محقٌمميؽنمظػعلماظؼراءةم
أنمؼؿقولمإديمغشوطمعـؿٍمظؾؿدالموظؾدالظي،موعؿفووزمأليمععـىمميؽنمأنمؼؽونمبنيم
اظؽؾؿوتموعراجعفوماظؾػظقيم؛مأيمأغهميفمإرورمسالضوتماظؿـوصمؼصؾحماظـصمطالمعنم
اصذلاضوتمغصوصمأخرى،7موؼشؽلمسؿؾوتمميؽنمظؾـصمعنمخالشلومأنمؼـػؿحمسؾىم
سواملمخقوظقيمأومحؼقؼقيمأدفؿًميفمتشققدػومغصوصمدوبؼي،موميؽنمظػضوء ماظعؿؾيم
اظؿـوصي ميفمرواؼيمغوارماظؾوزممبومؼؿضؿـهمعنمإذوراتمأومسالعوتمعفوجرة،مأومحؿىم
ذبردمطؾؿوتمعؽررة،مظؽـفو متشؽل م– معنمخاللمحضورػومداخلماظلقوقماًطوبيم
ظؾـصم–مغوسومعنم"اٌؼووعيماظدالظقيمأوماظـقوؼي"،8مأنمتعدمسؿؾيمتؾٍماظؼراءةمسدلػومإديم
سوامل مخقوظقي موأخرى مواضعقي مؼلؿدسقفو ماظـص مًؾق مغوع معن ماظؿشوطل ماظدالظيم
واظلقؿقوئيمبقـفوموبنيماظعوملماٌؿكقلماظذيمؼشقدهماظـصم؛مودبؿؾفمػذهماظـصوصم
حبلىمعلؿوىمحضورػوموتػوسؾفومععمغصمغوارماظؾوز،موذظكمسؾىماظرشممعنماظوزقػيم
اإلذفورؼيماٌفقؿـيمسؾىمصضوءماظعـوان،مواظيتمتشرلمإديمسالضيماظؾقوقمواظؿعؾقماظـصيم
بنيمغوارماظؾوزموتغرؼؾيمبينمػالل،موطلنموادقينماألسرجمميورسماالخؿالفمواظؿلصقلم
(1978), Nouveau problèmes du roman, Seuil, p.148.مJeanمRicardou,م
 Umberto Eco (1985), Lector in fabula, le rôle du lecteur, traduit par Myriem Bouzaher,م
Grassier et Fasquelle, Paris, p.63.
6
Voir Samoyault, Tiphaine (2001), L'intertextualité, Nathan Université, p.16.م
7
Ibid, p.17.م
8
Ibid, p.17.م
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سدلم"تعؾؼهمبوظلرلةمطـوعمدرديمظهمعالربهماظشعؾقي"،9موؼعؿلميفماظوضًمغػلهمسؾىم
إضوعي مغوع معن ماٌوازاة مواظؿعودل ماظػين مبني ماٌؿكقل ماظروائي موبني مغص ماظؿغرؼؾيم
طد"وثقؼي مسن محقوة ماشلالظقني مرشم متؾوغفو مبؾون مخقوظي" ،10موظذظك مميؽن محصرم
اظـصوصماٌؿداخؾيمواٌؿػوسؾيمععمغصمغوارماظؾوزمضؿنمعلؿوؼنيمعنمسالضوتماظؿػوسلم
واظؿعوظي مواظعؾور ماظـصي ،مطوظؿـوص مواظؿعؾق ماظـصي ،محقٌ مؼعدػؿو مج .مجقـقً م
 G. Genetteم– مدوبؼوم– مسالضؿنيمغصقؿنيمعؿداخؾؿنيمحدماإلربوك 11م؛مظؽـهمؼعودم
ظقػصلمبقـفؿومعنمخاللمربطماظؿـوصمبوالدؿشفوداتمواظلرضوتمواظؿؾؿققوتم...إخل،م
أعو ماظؿعؾق ماظـصي مصنغه مؼشؿل مطل مغص معؿػرع مسن مغص مدوبق مسن مررؼق ماظؿقوؼلم
اظؾلقط،مأوماظؿقوؼلمشرلماٌؾوذرمطوحملوطوة،12مأوماٌعورضيماظلوخرة،مطؿومػومعؿقؼقم
سؾىمعلؿوىماذؿغولمعؽوغوتماظؿعؾقمبنيمرواؼيمغوارماظؾوزموتغرؼؾيمبينمػالل .م

 .1التناص ذ

ؼشؿلمصضوءماظعؿؾوتماظـصقيميفمرواؼيمغوارماظؾوزمخطوبوتمعؿـوسيموػفقـي،موذاتم
عصودر مزبؿؾػي،مأيمذاتمأصوات موبصؿوت معؿعددةموعؿـوسيمأؼصو ،مهضرميفمػذام
اظػضوء مطودؿشفودات مأو متؾؿققوت ،متؼدم موتمرر موتػلر ،مأو متعطل موتلقٍ مغصوم
دبققؾقو ،موهف مبه مظؿؿـقه مسدل مطل مضراءة مػوؼؿه ،موتؽشف مسن مبصؿؿه ماىؿوظقيم
واظـؼوصقيماًوصيم؛موإذامعومحووظـومأنمغؼقممجلورمتواصلمصقؿومبنيمػذهماًطوبوتم
اشلفقـي مواحملقطي مبوٌنت ماظروائي مبدءا مبوظعالضي ماظؼوئؿي مسؾى ماٌػورضي ماٌوضوسوتقيم
واألجـودقيمبنيما ظعـوانماظرئقسم"غوارماظؾوز"مواظعـوانماظػرسيم"تغرؼؾيمصوحلمبنمسوعرم
اظزوصري" ،مواظيت موعل معن مػذه ماظرواؼي معشرسي مسؾى مسوامل ماظـؼوصي ماظشعؾقيم
اشلوعشقي،مممـؾيميفمتغرؼؾيمبينمػاللم؛موضدمجوءمخطوبمصوهيماظرواؼيمجوععوموعمظػوم
بني مخطوب ماإلػداء م :م"إدي ماظعزؼزؼن مزؼـى موبودم .مععو مإدي مآخر ماٌشوار .موادقينم
األسرج" ،13موػو مخطوب مؼـدرج مضؿن ماٌؿوردوت ماظداظي مسؾى ماجملوعؾي مواظؿوضرلم
واظؿواصلماظعورػيمأوماظرعزيمبنيماظؽوتىموضرائه،موػومػـومحيؿلمصؾغيمريقؿقي،م
ؼؿوجهمبهماظؽوتىمإديمأسزمأضربوئهمعمطداماٌشورطيمواٌمازرة،موػومععـىمؼذلددمسؾىم
عدىماٌلورماظلرديمظؾرواؼيم؛موؼؾيماإلػداءمعؾوذرةمعقـوقماظؼراءةموطلنماظؽوتىمؼعؿلم
 9مؼؼطني،مدعقد ( ،)7882ماظرواؼيمواظذلاثماظلردي ،معنماجلموسيمجدؼدمبوظذلاث،م،ماظدارماظؾقضوءم/مبرلوت،م
اٌرطزماظـؼويفماظعربي،مط،7مص.98.
10ماظزعرظي،مصوزي(،)2001مذعرؼيماظرواؼيماظعربقي،محبٌميفمأذؽولمتلصقلماظرواؼيماظعربقيمودالالتفدوم،متدوغس،مم
عرطزماظـشرماىوععي،مص.761.م
Samoyault, Tiphaine, L’intertextualité, p. 20.م
 (1982), Palimpsestes, la littérature au second degré, Seuil, p. 8-14.مGenette, G.م
13مرواؼيمغوارماظؾوز،مص.1.

11
12

27

الطاهرذرواونية

سؾىمإدؼوطمايدودمبنيمعومػومذاتيموريقؿيموعومػومشرليمطونماظؼراءمأػلماظؽوتىم
وأضربوءهماظرعزؼنيماظذؼنمالمؼؿقؼقموجودهماىؿوظيمإالمبفمموعنمخاللمخطوبوتفمم؛م
ويف مػذا ماٌقـوق مؼؽشف ماظؽوتى مسن معراجعه موعؼوصده ،موميورس مغوسو معن ماظؿوجقهم
اٌؿعوظيمواٌؾطنمبـوعمعنماٌعرضيماظلوخرةمممومردكؿهماظـؼوضيماظعوٌيميفموسيماظؼراءم
عنمادؿففونمظـصوصماظـؼوصيماشلوعشقي،ماظيتمأبدسًمروائعماظـصوصماظلردؼي،موعنم
بقـفومدرلةمبينمػاللم؛موػومبفذاماظؿوجهماظداسيمإديمضراءةمغصماظؿغرؼؾي،موػومبفذام
اظؿوجقهماظداسيمإديمضراءمغصماظؿغرؼؾيمحيقلمبطرؼؼيمصرحييمسؾىماظؿشوطلماظلقؿقوئيم
بني مسوٌي ماظلرلة ماظشعؾقي مواظرواؼي ،موأن مسومل ماظؿغرؼؾي ممبو مؼـػؿح مسؾقه معن مواضعم
اىوعمواظؾمسمواظعـف،مؼلؿؿرمحوضراميفمسوملماظرواؼيماٌؿكقلماظذيمضدمؼؿطوبقمععم
اظواضع ماٌعقش ميف ماظعصر ماظراػن ،مخبوصي ميف ماىزائر ماظيت مذؽل مصضوؤػو ماحملطيم
األخرلة ميف معلرلة ماشلالظقني مسبو ماظغرب ،مواظيت متؿكذ معـفو مرواؼي مغوار ماظؾوز مأػمم
دفالتفوماظلردؼي،موػومعومؼػلرمإيوحماظؽوتىمسؾىمضرورةمضراءةماظؿغرؼؾيم:م"اضرأوام
تغرؼؾي مبين مػالل .مدؿفدون محؿؿو متػلرلا مواضقو مىوسؽم موبمدؽم .معو مؼزال مبقــوم
وحؿى موضؿـو مػذا ماألعرل محلن مبن مدرحون موذؼوب ماظزشيب موأبو مزؼد ماشلالظيم
واىوزؼي(،14")...مإذمأنمضراءتفومتـػؿحمسؾىمدـدمعرجعيمبنعؽوغهمأنمؼلفمميفمتلوؼلم
ذبؿوعماظعالعوتمواالدؿشفوداتمواظؿؾؿققوتمذاتماظصؾيماٌؾوذرةموشرلماٌؾوذرةمبـصم
اظؿغرؼؾي .م
أعومخطوبماالدؿشفودماظذيمؼذؼلماظػوهيمواٌلؿعورمعنمطؿوبم"إشوثيماألعيميفم
طشف ماظغؿي م"ظؾؿؼرؼزي ،مصنغه مؼؿفووز مأدؾوب ماظؿوجقه مإدي مايٌ مواظؿقرؼض مسؾىم
ضرورةمضراءةماظرواؼي،مألنماظؿلعلمعرتؾطمبشعرؼيماظؽؿوبيمومبقـوقماظؼراءةم؛مواظرواؼيم
وحدػومتلؿطقعمأنمتصـعمعنمايدثمدرلورةموتورخيوموسوٌومميؽنمأنمؼؿؿوثلمععم
اظعوملماظواضعيميفمدرلورتهماظؿورخيقيماٌؿقوظي،موػومعومجيعلمػذاماالدؿشفودمؼمدسم
ظعالضيمتـوصقي مععمرواؼيمغوارماظؾوزموظومعنمخاللمخطوبماظؼراءة،مإذمأنم"ادؿؿرارم
اظعؿلماألدبيمبوادطيماظؼورئمؼششؽلمبعدامعفؿوميفماظؿـوصمعن موجفيمغظرمعقشولم
رؼػوترلم،M. Riffaterreموميؽنمأنمجيؾومعػورضيمزعـقيمعؿعؾؼيمبذاطرةماظؼورئ" 15م؛م
وإن مطـو مند مػذا ماالدؿشفود مؼؿضؿن معمذرات مطـرلة ممتؽـه معن ماظعؾور معن مربقطم
اظـص مإدي ماظعومل ماظذي مؼشقده ،موذظك مأن معو مضوظه ماٌؼرؼزي معوجزا م"عن متلعل مػذام
ايودثمعنمبداؼؿهمإديمغفوؼؿه،موسرصهمعنمأوظهمإديمشوؼؿه،مسؾممأنمعومبوظـوسمدوىم
14ماظرواؼي،مص.1.
22
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دوء متدبرل ماظزسؿوء موايؽوم موشػؾؿفم مسن ماظـظر ميف معصوحل ماظعؾود م( ،16")...موػو معوم
جيعؾـو معؼؿـعني مبلن ماظؿغرؼؾي مواظرواؼي موطؿوب مإشوثي ماألعي مال متعدو مأن متؽون مغصوم
واحدامػوم"غصماظغؿي"،مأسقدتمطؿوبؿهموتدوؼـهموصقمرؤىموإدذلاتقفقوتمالمدبؿؾفم
إالمعنمحقٌماظلـدموجـسماًطوبمواظعصرمواظؼورئماظذيمتؿوجهمإظقه،موذظكمأنم
شؿي ماظشكصقوت ماظروائقي متعد م"اعؿدادا مظؾغؿي ماظيت مأًٌ مبوألعي ماظعربقي معـذ مضرونم
خؾً م" 17م؛ موضد مذؽؾً معوضوسو مأثرلا ميف ماظؽؿوبي ماظروائقي مسـد موادقين ماألسرج م؛م
وأرروحي مخيؾو معـفو مغ ص معن مغصوصه ماٌكؿؾػي م،اظيت متعؿل مسؾى مرد مأدؾوب مػذهم
اظغؿيمإديمدوءمتدبرلمايؽوم .م
وإذامعومدظػـومإديمصضوءماظعـووؼنماظداخؾقيموجدغومأنمسـواغيماظػصلماألولمواظػصلم
اظـوغيماٌودوعنيمبدم"تػوصقلمصغرلةم"وم"غوسماظدلارؼك"مؼـغردونميفمتربيماًطوبوتم
اظواضعقي ماظيت متضٍ مبفو مايقوة ماظقوعقي ميف مبعدػو ماظشعيب ماحملؾي ،مخبوصي محقوةم
اظػؼراءماظذؼنمرقـفمماىوعمواظؾمسمواظظؾم،محقٌمؼشؽلماظػصالنمدفؾنيمحوصؾنيم
بؾغوتماظلردماظشعيبموبلصواتهموبطرائقماظؿعؾرلماظقوعقيمذاتماظصؾيمبعوملمصوحلمابنم
سوعر ماظزوصري موبودؿقفوعوته موأحالعه ،محقٌ مؼعؿل ماظراوي مسؾى متوزقف ماظذخرلةم
اظؾغوؼيماالجؿؿوسقيم"اًوصيمبوىؿوسيماالجؿؿوسقيماظيتمؼـؿؿيمإظقفومصوحلممبومصقفوم
عنمصقشموصضوضي"،18مطؿومؼؼوممبودؿدسوءمسواملماظـؼوصيماظشعؾقيممبومهػلمبهمعنم
عؼورعمذعرؼيمشـوئقيم"ؼومصوحلمآماظزؼنم..مؼومسقـنيمآماظطرلم ،19"..مأومعنمضصصم
وخراصوتمتؿفووزمحدودمغصماظؿغرؼؾيموذكصقوتفوماظيتماطؿلؾًمصؾغيمأدطورؼيميفم
اٌكقولماظشعيبمطشكصقيماىوزؼيموظونوموشرلػؿو .م
وؼؾدومأنماحؿػولموادقينماألسرجميفمرواؼيمغوارماظؾوزمؼعودمإديمضـوسؿهماظشكصقيم
بلنماظؿػردمواظؿؿقزمالمؼؿقؼقمإالمعنمخاللماظغوصميفمأسؿوقماشلوؼيماظـؼوصقيماحملؾقيم
وإسودة مضراءتفو معن موجفي مغظر ماظلقؿقوئقوت ماألغـروبوظوجقي ،ماظيت مهػر مسؿقؼو ميفم
اًصوصقوت ماظـؼوصقي مواظعرضقي ،معن مأجل ماظؽشف مسن ماظدالظي ماألصقؾي ماشلوربي ميفم
أسؿوقماظذاتمواظؿورؼخمعنمغوحقي،موإديمأنمخصوصقيمسوملمغوارماظؾوزمتؼؿضيمعـهمأنم
ؼؿغؾغل مأطـر ميف مؼوعقوت ماظػؼراء مواٌطقوغني مواٌشردؼن مواٌفربني ،مواظؿؼوط مأبلطم
اظشواػدمواظعؾوراتمواألحداثماٌعدلةمسنمعػورضوتماٌعقشماظقوعيماظواضعي،موربووظيم
شزومسواٌهماٌلدووؼيمبؾغيمالممتؿفنماشلفوءموإمنو متـزعمسبوماٌلوءظيموهرضمسؾىم
ماظرواؼي،مص.م.6-1
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17ماظزعرظي،مصوزي،مذعرؼيماظرواؼيماظعربقي،مص.766.
18
مؼؼطني،مدعقد،ماظرواؼيمواظذلاثماظلردي،مص.18.
19
ماظرواؼي،مص8.
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إعؽوغقيماظؿفووزمعنمغوحقيمثوغقي،موػومعومتؿػردمبهماظرواؼيماظالتقـقيماىدؼدةماظيتم
ؼؾدو مأن مودقين ماألسرج مأحد ماٌؿلثرؼن مبلرروحؿفو ماىؿوظقي ماٌؿفذرة ميف ماٌوروثم
اظشعيبماظقوعيمبؽلمبلورؿهمووحشقؿهموسفوئؾقؿه،موؼؿفؾىمذظكمعنمخاللمسـوانم
اظػصلماظـوظٌمظرواؼيمغوارماظؾوزم"احؿػوالتمعوتمشرلمععؾن"ماظذيمؼشرلمبطرؼؼيمعومإديم
سـوانمرواؼيم"دردمأحداثمعوتمععؾن"مظغوبرؼولمشوردقومعورطقزم؛مػذاماظؽوتىماظذيم
تؿداخلميفمأسؿوظهماظروائقيماظواضعقيمواظعفوئؾقيموحيوولمصقفوماٌوضي ماٌقً ماظظفورم
طقوضر محي 20م؛ موػو معو محيوول موادقين ماألسرج مأن محيؼؼه مسدل مزبؿؾف مأسؿوظهم
اظروائقي،م حقٌمؼوعهمسـوانماظػصلماظرابعمعنمرواؼيمغوارماظؾوزم:م"صفقلماىقودم
اٌؿعؾي"مإديمذظكموؼلؿدسقهمعنمخاللمربطماٌقـوقماظلرديميفمرواؼيمغوارماظؾوزمبوٌقـوقم
اظلرليميفمتغرؼؾيمبينمػالل،محقٌمؼشيمصفقلماىقودماٌؿعؾيمبؼربمغفوؼيماٌلورم
اظلرديميفمطلمعنماظرواؼيمواظؿغرؼؾي .م
وإن معو مميؽن متلقفؾه مبوظـلؾي مالذؿغول ماظؿـوص ميف مرواؼي مغوار ماظؾوز مؼؿؿـل ميفم
االتلوعمواظشقوعماظؿـوصيمسؾىمعلؿوؼيماظؿعؾرلمواحملؿوى،مإديمحدمأصؾحمععهماظـصم
اظروائي معؾؿؼى مظؾـصوص مواظؾغوت مواظعالعوت ،موعؽون مظؾؿؿوػي مواظدعٍ ماظؾغويم
واًطوبيماظذيمهولمإديمزخرصيموتطرؼزمإخيوئيمنمذيمصؾغيمتصوؼرؼيمادؿعورؼي،م
ويف مػذا ماٌلؿوى معن ماٌـطؼي ماسؿؾور ماظؿـوص معؽوغو مظؿؿظفر ماحملؿوى ماإلحيوئي،م
وبوظؿوظيمصننمدراديماظؿـوصمجيىمأنمتؼوممعؼومماظـصموػذامالمؼمديمإالمإديماظؿقػقزم
واظؿقرؼضمسؾىمععرصيماظـص،موػومعومجيعؾـومغصرحمبلنماٌوضوعماٌعطىمػوماظـصم
واٌوضوعماٌؾـنيمواٌشقدمػوماظؿـوص ،21موػومطالممجيد معومؼدلرهمسؾىمعلؿوىماظؾـقـيم
واظؿشؽقلمواظصقوشيميفمرواؼيمغوارماظؾوز،ماظيتمتعدمخطوبومتـوصقومعؽؿـزاموعػؿوحوميفم
اظوضًمغػلهمسؾىمظغوتمعؿعددة،موذاتمعلؿوؼوتمعؿدرجيمعنماظعوعيماظدارجماظلرديم
عـهمواظشعري،مإديماظؾغيماٌؿػوصقيمواٌؿعوظقيميفمصقوشوتفوماظلردؼيمواظشعرؼي،مواظيتم
تـصفرميفمطلمخطوبيمميؽنموزلهمبوحملؽوةماظلوخرة،ماظيتمالمميؽنمأنمتوظدمإالميفم
سوملماظغؿيمواظضـكم؛مسوملمطلمذيءمصقهمعؿضكممإديمحدماٌػورضيمواظوػم .م
 .2التعلقذالنصيذ م

ؼوعقه ماظعـوان ماظػرسي مظرواؼي م"غوار ماظؾوز" مواٌودوم مب م"تغرؼؾي مصوحل مبن مسوعرم
اظزوصري"مبوجودمصؾيموصلموتػرؼعموهوؼل،متؿفووزمحدودماظؿضوؼفماظؿـوصيمبنيم
 20مصوؼـطقس،مطورظوس ( ،)1990ماظرواؼيماألعرؼؽقيماظالتقـقيماىدؼدة ،مترذييمصوحلمربؿد ،موبوغومسؾدماٌـعم،م
اظدارماظؾقضوء،معـشوراتمايوارماألطودميي،مص.12.
(1987), « Intertextualité », in Introduction aux études littéraires, Méthodes duمSomville, L.م
texte, Paris, Duculot, p. 116-117.
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غص ماظرواؼي موغص ماظؿغرؼؾي م /ماظلرلة ماظشعؾقي ماشلالظقي ،مظؿػلح ماجملول مالدؿـؿورم
دالظيموضقؿيمحؿممسؾىموادقينماألسرجمأنمؼؾؿعٌمغصماظؿغرؼؾيماشلالظقيمعنمرحمم
اظذلاث ماظشعيب ماٌغوربي ،مظقعقد مطؿوبؿفو معن موجفي مغظر مصـقي موذيوظقي موضقؿقيم
وإؼدؼوظوجقي مراػـي ،موؿعؾني ماحملوطوة ماظلوخرة مواٌعورضي ،موإسودة ماالدؿعؿولم
واٌـوضؾي مواظؿقرؼف م؛ موضد مترتى مسؾى مػذا ماإلجراء موجود مربؽقني معؿداخؾنيم
وعؿػوسؾني،مؼـؿظؿفؿومعـطقماظؿوازيمواظؾقوقماظـصيم؛مؼؿكذماظلوبقمعنمدرلةمبينم
ػاللموتورخيفم،موعنماٌكقولماظشعيبماظذيمخؾدمذطرػممعـذمخروجفممعنمندمإديم
شوؼي موصوشلم موادؿؼرارػم ،مثم متػرضفم موتشرذعفم موذؼوئفم ميف مرحؾي ماغؿؼوشلم مإديم
إصرؼؼقو مدـدا موعـواال مدردؼو م؛ مأعو ماحملؽي ماظالحق م :مربؽي م"صوحل مبن مسوعرم
اظزوصري"،ماظذيمؼمدسمسؾىمعلؿوىماظؿلؿقيماظؿلؿقيمسالضيمتـوصقيمتؿضؿنمإذورةم
ذؾه معؾوذرة مإدي مػالل مبن مسوعر ،محقٌ متؿػق مأشؾى معروؼوت ماظلرلة مسؾى مأغه مجدم
اشلالظقني،مسؾىماظرشممعنمأغفممطوغوامأخالرومعنماظؼؾوئلماظـفدؼيماٌكؿؾػيم،وحدتم
بقـفممزروفماظرحؾيمسبوماظغرب،موعومراصؼفومعنمذؼوءموبمسموجوع،موػوماٌضؿونم
اٌشذلكمبنيماظرواؼيمواظؿغرؼؾي،مؼلؿـدمإظقهماحملؽيماظالحقميفمتشققدمسوٌهماٌؿكقل؛م
ؼؼولماظراويم":عوذامؼومصوحل،مؼومآخرمدالظيمبينمػاللممأؼفوماظؼؿحماظؾؾقوغيمبداتم
تؿػلخمعرشؿو،موتلؼطمعنمسقـقكمطلماألذقوءماىؿقؾيماظيتمأغؾؿفوميفمضؾؾكماظشفداءم
ودػرمعنمايزن،معوذامبؼيمظكمعنمأبيمزؼدماشلالظيمشرلمإرثماظلقفماظذيمالمؼعرفم
اظغؿد ،مواظؿفرؼى،مواىوع،مواظػوغطوزؼو"،22محقٌمؼردمػذاماظؼولميفمصقغي مخطوبم
عؾوذر مال مخيؿؾف مسن مخطوب ماظراوي ماظشعيب محني مخيورى مإحدى ماظشكصقوت،م
وطلغهمؼؿكقؾفومعوثؾيمأعوعه،موػذامؼمطدماظعالضيماظؿذاوتقيمبنيماظراويماظشعيبموعضؿونم
حؽقه،موضدمادبذهموادقينماألسرجمصقغيمدردؼيمظؿؿؿنيماظعالضيمبنيماظلردماظلرليم
واظلرد ماظروائي ،مظقؼقم متشوطال مدالظقو مودقؿقوئقو مبني مسوٌي ماظلرلة مواظرواؼي ،ماظذيم
ؼصل مإدي مدرجي معن ماالغلفوم مؼصعى مععه ماظؿؿققز مبني معظفري م ماالخؿالفم
واالذذلاك ،معو ممل مغعؿد مإدي ماٌؼوبؾي مبني ماظـصني معؿؾـني ميف مذظك مأدؾوب ماٌػورضوتم
واظؿقرؼػوتماظزعـقيموطلرماظعؿودماظلردي،موػومعومعؽنموادقينماألسرجمعنمجعلم
سوٌيماظلرلةمواظرواؼيمعـػؿقنيموعشرسنيمسؾىمبعضفؿوموعشقدؼنمظػضوءمعشذلك،مػوم
اظػضوءماٌؿكقلميفمرواؼيمغوارماظؾوز،مواظذيمتؿممسدلهمسؿؾقوتماٌـوضؾيمواظؿقوؼلممبروغيم
وتؾؼوئقي،ممتؽنمايوضرماييمعنمادذلجوعمحقوةماٌوضي 23م؛ ماألعرماظذيمضدمؼؿعذرم
ععهمأحقوغوماظؿؿققزمبنيمذكصقوتماظرواؼيموذكصقوتماظلرلة،مأيمبنيماظشكصقوتم
ماظرواؼي،مص.8.

22

23مصوؼـطقس،مطورظوس،ماظرواؼيماألعرؼؽقيماىدؼدة،مص.م.12
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اظػوسؾيمأوماٌؿـؾيمسؾىمعلؿوىماٌلورماظلرديماظروائيموبنيمتؾكماظشكصقوتماٌلؿدسوةم
واٌلؿؾفؿي معن مسومل ماظلرلة ،مخبوصي موأن موادقين ماألسرج مؼؿؾـى مأدؾوب ماظؿعؿقدم
وتؼـقيماظؿؿوػيموايؾولمأوماٌؼوبؾيمأؼضو،محقٌمؼؿممسدلمأطـرمعنمعؼطعمدرديموسؾىم
عدىماٌلورماظروائي،ممتوػيمذكصقيماىوزؼيمعنماظلرلةماشلالظقيمععمذكصقيمظونوم
حؾقؾي مصوحل ماظزوصري معن ماظرواؼي ميف ماظطقؾي موحى ماظػؼراء ،موذكصقوت مأبي مزؼدم
اشل الظيموايلنمبًمدرحونموذؼوبماظزشيبمععمرجولماظلؾطيماظراػـيميفماحملؽيم
اظروائيميفماالدؿقالءمسؾىمأعوالماظػؼراءمبوظؼوةمواظغصىم؛مأعومأدؾوبماٌؼوبؾيمصقؿفؾىم
خبوصيمبنيمذكصقيمأبيمزؼدماشلالظيموصوحلمبنمسوعرماظزوصري،مإذمسؾىماظغممعنم
اظؿشوبهمبقـفؿوميفماظػرودقيمواٌغؿرةموضوةماٌواجفيمواالحؿقول،مإالمأنمصوحلمخيؿؾفم
سنمأبيمزؼدميفمرصضهماٌواالةمأوماًضوعمظؾلؾطيماىوئرة،موػومعومؼشرلمإظقهمعضؿونم
اٌؼطعمذيماظصؾغيماظدؼوظوحقيم:م"آهمؼومأبومسؾي.مظلًمأبومزؼدماشلالظيمهرطهميفم
إصؾعك مطكومت مدؾقؿون ،مهول مإدي مزبون مرقى ميف مبؼوظي مايلن مبن مدرحون م()...م
صؾقــومدمماظػؼراءمواىوزؼيماظيتمضؿؾًمزؾؿو"،24محقٌمؼلتيمػذاماٌؼطعمعغؾػومبـوعمعنم
اشلفوءماظلوخرمعنمذكصقيمأبيمزؼدماشلالظيم؛موؼؾدومأنموادقينماألسرجمؼرؼدمأنم
ؼلؼطمسنمػذهماظشكصقيمورضيماظؿوتموؼعرؼفو معن مصػيماظؾطوظيماظيتمأخذت مبعدام
أدطورؼوميفماٌكقولماظشعيب،موعنمخاللمػذاماظعدولمواظؿقوؼلماظذيمؼؾقؼهمبشكصقيم
أبيمزؼدماشلالظي،مؼؽونمبنعؽوغهمإسودةماظـظرميفمدالالتماظلرلةماشلالظقي،معنمخاللم
إسودةمترػقـفومعنمعـظورمضقؿيمؼدؼنمسوملماظلؾطيميفماٌوضيموايوضرمربؿالمإؼوػوم
علموظقيمتعوديموذؼوءماظػؼراءمواظقؿوعىميفمسوملماظؿغرؼؾي،مواظػؼراءمواجملوػدؼنميفمسوملم
اظرواؼي .25م
املناقلةذوالتحوولذيفذفاجعةذالليلةذالدابعةذبعدذاأللفم م
حيقل ماظعـوان ماظرئقس مسؾى ماظؼصي ماٌؿكقؾي ماظيت متؾدو مربدودة مزعـقو ،مطوغفوم
إحدىماظرواؼوتماٌؿواترةمسنمضصيماظؾشرلماٌورؼلؽيماظيتمتـوضؾفوماظرواةموأذاسوػوميفم
األعصورمسدلماظزعن،م حؿىموصؾًمإديمدغقومزادمصعزعًمسؾىمرواؼؿفومظزوجفومايوطمم
بلعرهميفماألزعـيماظراػـيم"ايؽقممذفرؼورمبنماٌؼؿدرمبوهلل"مسؾىماظرشممعنمسؾؿفومبلغهم
ملمؼؽنمعفقؽومظلؿوسفو،مظؽنماظؿوجقفوتماظزعـقيمواظؿـوصقي ماٌؼدعيمبوادطيماظعـوانم
وعؾـومغؾٍمصضوءمروائقومذامأزعـيمعؿداخؾيموعؾؿؾلي،مؼؿقولمسدلػوماظزعنماظروائيمإديم
24ماظرواؼي،مص.م.90
 25موادقين ،ماألسرج ( ،)1993صوجعيماظؾقؾيماظلوبعيمبعدماألظف،مج ،7مج ،2ماىزائر،ماٌمدليماظورـقيمظؾؽؿوبم
ودارماالجؿفود.
26

شعروةذالكتابةذالروائيةذعندذواسيينذاألعرج

صوجعيمتورخيقيمتؿفووزمحدودماظزعونمواٌؽون،متضػيمسؾىماظـصماظروائيمعنمخاللم
ظعؾيمتداخلماًطوبماٌلؿدسوةمعنماظؿورؼخموعنماظذلاثماظلرديماشلوعشي،موتعوغؼفوم
ومتوػقفو م ميف ماظـلقٍ ماًطوبي ،محقٌ متلتي معغؾػي متؾقػو مأدوررلؼو ،مؼفقؿن مصقفوم
أدؾوب ماظؿعفقى مواًرق ماٌدلعٍ مألصق ماظؿوضع مواالغؿظور ،موػو معو مؼؿقح مظوادقينم
األسرج مطراوي مدقؿقوئي معـؿٍ مظؾعالعوت موعـظم مظؾكطوبوت معلوءظي مصواجع ماظؿورؼخم
اظعربيماإلدالعي،مواعؿداداتفومايوضرمعنمخاللمهوؼلمعومحيؽىم_ مضصيماظؾشرلم
اٌورؼلؽي م_ مإدي معوػو مواضع معن مخالل متدخل ماظؾشرل ماٌورؼلؽي ميف مربؽي مسؾدم
اظرريونماجملدوب،مسـدعومتشرفمايؽوؼيمسؾىمغفوؼيمعػؿوحي،مظقفؾومغوممايؽوؼي،م
وبذظك مؼؿم ماظؾؼوء مواظؿطوبق مسدل محضر ماظلرد موايؽي مبني ماظؿورخيي مواألدوررليم
واظواضعي،محقٌمؼطولمزعنماظؼصيماٌؿكقؾيموؼؿعددمظؿصؾحماظؾقؾيماظلوبعيمبعدماألظفم
زعـومعطؾؼو،مشرلمخوضعمألؼيمطروغوظوجقو،مؼػقضمسنمأيمهدؼدمأومضقوس .م
أعوماظعـواغوظػرسيم"رعلماٌوؼي"مػومحيقلمسؾىمإؼؼوعمأغدظليمحزؼن،مؼؿؼدمماظرواؼيم
وؼشؽلمععماظعـوانماظرئقسمزالمأغدظلقومعؿكقالموعؾقؼومبوضوصقصمأظفمظقؾيموظقؾيم؛م
حيقل مسؾى مخصوصقي ماإلؼؼوع ماظزعين مظؾؿقؽي ماظروائي مطـشقد مأغدظلي معؼؿوع مؼعودم
إغؿوجهموصقمإدذلاتقفقيمدردؼيمتؼوممسؾىماظؿؽرارمواالعؿالءمواظؿقوؼل،موسؾىمتعددم
اظرواؼوت مومتوػي ماألصوات ،موتداخل ماًطوبوت مواألزعـي مواظػضوءات ،موتواظدم
ايؽوؼوت موتـودؾفو ميف محوضر ماظؿؾػظ مواظلرد مبطرائق معؾؿؾلي مال مؼؼرػو مدوى م"عؾدإم
اظؼصمبوسؿؾورهمصؿـيمعطؾؼي" 26واضؿقوم معؿوصلمظعواملموأزعـيمطؾقيمعدذبيميفمأزعـيم
اظؽؿوبيمواظؼراءة،متؾدومعؿفووزةميدودمتعرؼػفو،ممتقيمصقفومطلمبداؼيموطلمغفوؼي،م
وتؽلىميفمطلمعرةمضصيماظؾشرلماٌورؼلؽيمبعدامجدؼدا،موأصؼومآخرمسـدمطلمتؽرارمإديم
عومالمغفوؼيمصؿؿقولمإديمضصيمأزظقي،ممتورسمغوسومعنماشلدمماٌؿؽررمظؾزعنموتؿكعرمسؾقهم
عنمأجلمإظغوئه،محؿىمتؾدوموطلغفومدميوعيمبالمزعن،مأومربكمتؿؿوػىمداخؾهماألزعـيم
واًطوبوت،موهلميفمجلدهماظـصوغي معـفزةمإؼؼوسه ماًوصماظذيمؼصطرعمضؿـهم
اشلوعشي مبوٌؿعوظي ،مواظروائي مبوظشعري ،ميف مذؽل معوغوظوجوت مشـوئقي ،موأحالمم
وذطرؼوتموادؿقفوعوت،موغؿفمخطوبقيمعلدسوةمعنمغصوصماظؿورؼخمواظعؼقدة،موعنم
اًطوبوتماشلوعشقيمواٌؼؿوسي،محقٌمؼؾعىماظؿػوسلمواظؿقوورماظـصيمواًطوبيم_م
بنيماظعـواغنيم موبنيمعومتؼؿضقه محداثيماظؿفلقدماظـصوغيمظػؿـيماظلردموايؽيم معنم
تداخلمدقؿقوئيمبنيمأغواعماألدظيماٌففرةمعنمحؼولمععرصقيمزبؿؾػيموعنمذبوالتم
ثؼوصقيمعؿعددة،موعنمأزعـيمعؿعددةمأؼضوم_مدورامعفؿوميفمإضػوءمرؤؼيمسلوظقيموزاعـقيم
26ماًطقيب ،مسؾدماظؽؾرل ( ،)1981مسنمأظفمظقؾيموماظؾقؾيماظـوظـي،ماظرواؼيماظعربقيمواضعموآصوق،مبرلوت،مدارمابنم
رذدمظؾؾوسيمواظـشر،مط،7مص.708.
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سؾىمػذاماظـصماظروائيماظذيمؼؾدومأغه محبٌمصعالمسنمدقرمجدؼدمظؾقؽوؼي،مالمعنم
خاللمتوزقفماظلردمضدماٌوتمطؿومصعؾًمذفرزادميفمأظفمظقؾيموظقؾي،محقٌمسؿدم
ودقينماألسرجمإديمادؿؾداشلومبلخؿفومدغقوزادمويفمذظكماغؼالبمسؾىمعواضعوتماظلردم
وايؽيموسؾىمعقـوضه،مغوزسوممسبومخؾكؾيمأدسماظذلاث،موعلوءظيماٌوضيموايوضر،م
وربووظيمبعٌماألزعـيماٌلؽوتمسـفوممواٌغقؾي،معنمخاللمعومهؽقهمدغقوزادماظيتم
ضررتمأالمتؽونمدابيمظؾقؽوؼيمواظغواؼي،موأنمتؼولمعومطوغًمتلؽًمسـهمذفرزادم؛م
وبفذا متؽون مدغقوزاد مضد مخرضً ماٌقـوق ماظلردي ماظذي مؼظم ماظعالضي مبني ماظراويم
واٌلؿؿع ميف ماظلرد ماظعربي ماظؼدؼم م(رؾى ماظلرد مواالدؿفوبي مشلذا ماظطؾى) ،موخبرجم
دغقوزاد مسؾى متؼوظقد ماظلرد موعـووأتفو مظلؾطي ماٌلؿؿع ،موػو ماٌروي مظه م/ذفرؼور مبنم
اٌؼؿدرمبوهلل،مؼؽونموادقينماألسرجمضدمدبطى مصؿـيمايؽيموأدؼطمضواغقـفومعـفزام
طؿوبيمدردؼيمعؿؿردةمعمدىي،مالمتشؽلمصقفومايؽوؼيمأطـرمعنمذبردمزلموررسم
عؿالش ،مؼشرل مإدي مزعن معـؼرض مؼـفؾي معن مخالل ماظؽؿوبي مواظلرد مطزعن مزائفم
وعؿفوويموذيمعرجعقيمربرصيمضصدا،متؿلذلموراءمضربمعنماحملوطوةماظلوخرةمعنم
أجلمتعؿققماإلحلوسمبوٌلدوةميفماٌوضيموايوضرمسؾىمحدمدواء .م
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