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ظؼد محاول مذبؿقسة معـ ماظروائقني ماىزائرؼني ماظػؽّ معـ مأدر ماظرواؼة ماظؿّؼؾقدؼة؛م
وذظؽمبؿكؾقصفامعـماظؾغةمايرصقةماظيتمعقّزتماظؽؿاباتماظؿصقؼرؼةماٌؾؿزعةمباظقاضع،م
بؿقزقػفامظؾّغةماظشعرؼة ماظيتمصؿقتمظؾرواؼةمآصاقمجدؼدة،موملمتؼؿصرمػذهماظؽؿاباتم
سؾكمتقزقػمعامجادتمبفماظؾالشةمعـمادؿعارات،مطـاؼات موذبازات،مبؾمواوزتفم
إظبماضؿقاممسقاملمادؿشراضقة،مصقصقةمموذظؽمبادؿقضارمعقروثمضكؿ،موتفقؽةماظلردم
الدؿقعابمزبؿؾػماألجـاسماألدبقة.مم
رواؼات مايؾقب ماظلائح معـ مبني مػذه ماظؽؿابات ماظيت متصـػ مضؿـ م"اظرواؼةم
اىدؼدة"مبؿعؾريماظؾاحث ماىزائريم"دعقدمبقراجني" مخاصةمتؾؽماظيتمطؿؾتمبعدم
ربـةماظرواؼةماظؾؽرم"زعـماظـؿرود"معـفامسؾكمدؾقؾماٌـالم"تاعلكت"م"ذاكمايـني"مم
و"تؾؽ ماحملؾة" ،ممشؾت مصقفا ماحؿػاء مباظؾغة؛ مظدرجة مأصؾقت معـ مخالهلا م"ذاتم
وعقضقع ،مذات مألغفا متؼقم مبػعؾ مإبالشل ،مظف معرجعقة مواضعقة ،مأو مذؾف مواضعقة،م
وعقضقسامألغّفامتغدوميفمذبؿؾفامشاؼةمأومػدصامظؾلرد،مألنماظؽاتبمؼفدفمإظبماإلسالءم
عـمذأنماظؾغةمواظؿؼؾقؾمعـمأػؿقةماٌقضقساتماحملؿؿؾة" ،1موظعؾّمػذاماالحؿػاءماظؾاظغم
باظؾغة مػق ماظذي مجعؾ مطؿابات ميؾقب ماظلائح مغصقصا مخصؾة مظؾدرادة متأظّػ مبنيم
علؿقؼاتمطؿابقةمسدّة،مصؼف،متارؼخ،مأدارري،محؽاؼات مودريمذعؾقة،موأػؿمزاػرةم
تلقطرمسؾكماظؾغةموسؾكمبـاءماظعقاملماظروائقةمػلمايضقرماظصقيفمذؽالًموعضؿقغا،مطؿام
دقؿؾنيمذظؽمعـمخاللماظدرادة .م
التأليفذبنيذسدتووا ذالؽتابةذبنيذالروائيةذوالصوفية م
ؼؿأدسماًطابماألدبلمحلبمتقدوروف مسؾك ماظؾغةماظراعزةماٌشققغةماظيتمتعربم
سـ موربة مروحقة موصؽرؼة ،معلؿقضػا مبذظؽ ماظؼارئ ،مصال مؼشػ مسـ مععـاه مطؿا مػقم
ايالمباظـلؾةمظؾكطابماألظلينمشريماألدبل ،موظعؾّمتصرؼحمصاحبم"تؾؽماحملؾة"م
أضقى مدظقؾمسؾكمذظؽمطؿاميفمضقظف" ذاظروائلمؼؽقنمسؾكمضدرمعـماظؿقترماظروحلمواظؼؾؼم
اظقجداغل ممما مصبعؾف مؼرضك ،معـؾ ماظصقيف م– مواظؽؿابة ماظروائقة مسـدي مدرجة معـم
Université Abderrahmane Mira, 06000, Bejaïa, Algérie.
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1مبقراجني،مدعقدم(،)2005ماظلردمووػؿماٌرجع،معؼارباتميفماظـصماىزائريمايدؼث،معـشقراتماالخؿالف،م
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درجاتماظؾالغماظصقيف م– مإظبمعـصةماظلؿاع.ميفميظاتمطؿابةمغصم"تؾؽماحملؾة"م
طـتمأحلينمأرتؼلمإظبممساع؛مصإغلمحنيمأسقدمضراءةمصصؾمأومصؼراتمعـمصصؾمالم
أجد معلقشا مظدرجة ماظشقـة ماظؾغقؼة ماًارضة مدقى مأغل مطـت ميف محال ممساع موسؾكم
درجةمعـمدؾؿماظشػاصقةماظؾغقؼة".2ذم م
ويف ماًطاب ماألدبل متؾؿؼل ماظؿفربة ماظصقصقة مباظؿفربة ماظروائقة موؼؾؿؼلم
اظروائل/اظشاسر مباظصقيف ،موإن مطان مايدؼث مسـ ماظؿفربة ماظصقصقة ميف ماظؽؿابةم
ؼلؿقجبمايدؼثمأوالمسـماظلقاقماظػؽريمواظـؼايفماظذيممتكضتمسـفمطؿاباتفؿ،م
صؼدمتطقرماظؿصقفمسـمتقارماظزػدماظذيمعقّزماظعصرماظعؾادل،مإذمدرسانمعامأخذميفم
اظؿشؽؾمإظبمأنمأصؾحمظفمعداردفموضقاسدهماًاصة،موأصؾحمعـففامعؿؽاعالمؼعربمسـم
رؤؼة معغاؼرة مظؾؽقن ،مصفق مرباوظة ماإلغلان ماظؿلؾح مبؼقؿ مروحقة مجدؼدة متعقـف مسؾكم
عقاجفةمايقاةماٌادؼةمتؿفؾكميفمأحقالمإدراطقةمووجداغقةمصردؼةموشريمثابؿة،مممام
صبعؾمغؼؾفامظمخرمباظؾغةمعفؿةمصعؾة،مصؽاغتماظؾغةماظرعزؼةمػلمغؿقفةمعؾاذرةمظؿؾؽم
األحقال ماظـػلقة ماٌعؼدة ماظيت مؼعقشفا ماظصقيف ،موعـ مثؿ مطان مظؾغؿفؿ مععان مزاػرةم
ؼؿعرف مسؾقفا ماٌؿؾؼل معؾاذرة ،موععاغل مبارـقة مال مؼصؾ مإظقفا مإال مبعد ماظؿقؾقؾم
واظؿأوؼؾ،مصأصؾحماظصقيفمبذظؽمؼعقشموربؿني:موربةموجداغقةمووربةمطؿابقة .3م
متؿؾكصماظؿفربةماظقجداغقةممبامذطرغاهمدابؼامعـمأحقالمغػلقة مبارـقة معؿعددة؛م
أعا موربة ماظؽؿابة مصفل مرباوظة مظرتعبة معا ميف مأشقار مغػس ماٌؿصقف مبؾغة مشاظؾا معام
تؽقنمذعرؼة،مرعزؼةموتصقؼرؼة،موطاغتماظـؿقفةمروائعمذعرؼةموأخرىمترتاوحمبنيم
اظشعرمواظــر،مأومغـرمذعريمالمندهميفمتؾؽماظػرتةمإالميفماظؽؿاباتماظصقصقة،معامؼِؤطدم
أنم"اظرؤؼةماظصقصقةمظقلتماغعؽادامعرأوؼامظؾقاضع،مبؾمػلمواوزمظف،موواوزمظؾقسلم
غػلف،مإغّفامسؿؾقةمخؾؼمهلذاماظقاضع"ماظذيمالمؼراهمإالمعـمدخؾماظطرؼؼماظصقيفمودارم
سؾكمغظاعفؿماظؼائؿمسؾكمتؼؾدماٌرؼدمظألورادموضقاعفمباًؾقاتموذباػدةماظـػسمسؾكم
اظقصقل مإظب مايؼ متعاظب ،مصقؿؼؾب ماظعؾد مبعدػا ميف مأحقال مطـرية موؼرتؼل ميف معؼاعاتم
عؿعددة،موطؾؿامطانمإظبمايؼماضربمطؾؿامجاءماظـصمأشرب .4م

افتتاحيةذاملرودذوهيؿـةذاملدد ذ
عـ مبني ماظؿؼـقات ماظيت مؼلؿغؾفا ماظؽاتب ميف مغلج مغصف ماظروائل متؼـقة م"اظؿـاص"م
مبػفقعفماظقادع،مطؿؿاردةمتربزمضدرةماظؽاتبمسؾكماظؿػاسؾمععمزبؿؾػماٌقارد،مودسؿم
2محقارمظؾؽاتبماظؿقغللمنقبماظرضباغل،مغشرمسؾكمصػقةماظروائلمايؾقبماظلائحماظشكصقة م
http://fr-fr.facebook.com/note.php?note_id=173389369381583

 3ؼراجع:مسؾدهمشاظبمأغبدمسقلك،معػفقم ماظؿصقف،مبريوت،مدارماىقؾ ،مط،1م/1992مأبقماظؼادؿماظؼشريي:م
اظرداظةماظؼشرؼة،مهؼقؼمسؾدمايؾقؿمربؿقدموربؿقدماظشرؼػ،مدارماظشعب،مط،1ماظؼاػرة،م.1989م م
4مؼراجع:مأدوغقس،ماظصقصقةمواظلرؼاظقة،مدارماظلاضلمظؾـشر،مط،3مص .115.م
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غصفمبدسائؿمعـمعصادرمزبؿؾػة،مإنمبصقرةمعؾاذرة،مطاالضؿؾادات،مأومشريمعؾاذرة،م
ؼظفر مصقفا ماظـص ماظغائب مسـ مررؼؼ مإذارات ممتؽــا معـ موضع ماظـص ميف مدقاضف،م
وباظؿاظل مصؽ معغاظقؼ مغظاعف ماظرعزي موتعدّ مزاػرة مالتـاص مأو معا مؼلؿك مبتداخلذ
الـصوص م"مسةمجقػرؼةميفماظـؼاصةماظعربقةمحقثمتؿشؽؾماظعقاملماظـؼاصقةميف ذاطرةم
اإلغلانماظعربلمممؿزجةموعؿداخؾةميفمتشابؽمسفقبموعذػؾ".5م م
إنمأولمعامؼؾػتماغؿؾاهماظؼارئمظرواؼةمتؾؽماحملؾة،ماظػؼرةماألوظبماظيتمؼصدّرمبفام
اظػصؾ ماألول معـ ماظرواؼة ،مواظيت مؼؼقل مصقفا" مأدؿغػر مايؼ موأرول ماظشػاسة معـم
حؾقؾف ،موأبؿغل معراضاة ماألضطاب مواألوظقاء مواألئؿة مواألوتاد ،موايؽؿاء مواظصاينيم
واظصقصقةمواظزػاد،مورجالماظرعؾمواٌاءمواظػؼراءمواظعؿاد،مواألحؾابمواظؼراءمعـماألوالدم
إظب ماألحػاد ،مصإمنا مأغا مإظب ماًاظؼ معذسـ ،مواظب ماًؾؼ معرطـ ،مومبرضاة ماظقاظدؼـم
اظشرؼػني ،ممتؿد مظل مبلارا معـ ماظعقن مأخضر ،مممعـ ،موباظؾغة معؾلـ ،موباألمساءم
ممؽـ،موظؾؿطاععمممفـ" .6م
غؼرأمصقفامعؼدعةمتؿـاصمبشؽؾمدضقؼمععمعؼدعاتماٌؤظػاتماظصقصقةماظؼدمية،ماظيتم
ؼؾؿدئمصقفاماظؽاتبمبايؿدمواظؾلؿؾةمورؾبماظؿقصقؼمعـماهللمبربطةماألوظقاءمطؿاميفم
عؼدعةمطؿابم"اظروضماظعاررماألغػاس"مإذمؼؼقلمصقفاماٌؤظػ م"ايؿدمهللماظذيمأسـزّم
أػؾمحضرةمضددف،مبرصعمعؼاعفؿمصققماظرؤوسمواٌـاطب،موجعؾمعػاخرػؿميفممساءم
اجملدمطاظـفقمماظـقاضب،موأرؾعفؿمسؾكمخقايفماظعققبموأدرارماٌعاغلمواظؼؾقب.7"...م م
وظعؾمطاتبمتؾؽماحملؾةمؼعلموسقامتاعامعامظصدارةماظؽؿابمعـمدورمباظغماألػؿقةميفم
ردؿ معلار ماظلرد ،موغظراً مظؽقن ماٌؼدعة معقازؼة مغصقة معفؿة ،مصإغـا مند مصقفا معـم
اٌقجفاتماًطابقةمعامؼلؿحمظـامبؾقثمسالضةماإلردالماظؽاعـةمبنيماٌؤظػمواظؼارئ؛م
ألنماظؽشػمسـمػذهماظعالضةمػقماظذيمؼلؿحممبعرصةمضصدؼةماٌؤظػمو بضؿانماظؼراءةم
اىقدة مظؾـص" 8موتقجقف ماظؼارئ مإظب مدبقّؾ ماىق ماظعام ماظذي مدققؿؽؿ مإظقف ماظـص،م
واظـقع ماظذي مؼؤرره ،موععرصة ماإلدرتاتقفقة ماظيت موضعفا ماٌؤظػ ميف مبداؼة محدؼـف،م
وشاؼؿف معـ مإغشاء مػذا ماًطاب مصاإلدرتاتقفقة مػل ماًطة ماظيت مؼرمسفا ماٌؤظػ مأوم
اٌردؾمظؾقصقلمإظبمشرضمععنيموتظفرمآثارػاميفماًطاب،موضصدماظؽاتبمؼلاسدميفم
 5ماظغذاعل ،مسؾداهلل م( ،)1992مثؼاصة ماألدؽؾة معؼاالت ميف ماظـؼد واظـظرؼة ،مجدة ،ماظـادي ماألدبل ماظـؼايف ،مط،2م
ص .119.م
6ماظلائح،مايؾقبم(،)2002متؾؽماحملؾة،م،Editions ANEPمص .11.م
 7ماظشراط ،مسؾدماهلل م( ،)1997ماظروضماظعطرماألغػاسمبأخؾارماظصاينيمعـمأػؾمصاس،متح:مزػراءماظـظام،ماظدارم
اظؾقضاء،معـشقراتمطؾقةماظرباط،معطؾعةماظـفاحماىدؼدة،مط،1مص .47.م
8مبؾعابد،مسؾدمايؼم(،)2008مسؿؾات،مجريارمجـقتمعـماظـصمإظبماٌـاص،مط،1ماىزائر،ماظدارماظعربقةمظؾعؾقمم
اظـاذرون،معـشقراتماالخؿالف،مص .118.م
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اطؿشافماالدرتاتقفقات،مطؿامأنماإلدرتاتقفقةميفمحدمذاتفامتعّدمضصداً 9صؾؿامطانميفم
اٌؼدعة مادؿغاثة مورؾب ماظرضك معـ ماٌـظقعة ماظصقصقة مطؽؾ مبدءًا مبالؼطب موغفاؼةم
بالػؼري
وتؿقاظبماظشقاػدمسؾكمحضقرماظرتاثميفمرواؼةمتؾؽماحملؾة،مإذ مؼؾفأماظؽاتبميفم
عؼطعمآخرمإظبمصقاشةمغصمسؾكمظلانمإحدى ماظشكصقاتمعـؼقالمبلـدماألخؾار مصـؼرأم
"ضالمهلا:محدّثمعـممسعمسـمأحدمأحػادهمضال:مضالمعـمواتروا مدريتفمصقؿاميؼم
باظقفقد مسؾكمؼدهمأغفمضال:مضالمأحدماظـاجنيمعـمدواوؼـمرباطؿماظؿػؿقشمطانماظػؿكم
ؼرى مغػلف ميف ماٌـام معؼؿطا ميف مأثقاب ماٌلؾؿني ماٌؾطكة مبػؿـة ماٌلؾؿني .موحني مؼػقؼم
ؼؼقممباحـامسـمذلءمالمصبدهمصريوحمؼدورمطاظذيمؼفذي:مغلقموصقةمرارق.10"...م
ػذاماٌؼطعمؼذطرغامباألخؾارماألدبقةماظيتمؼعؿدمصقفماظراويمإظبمغلبمايدؼثمإظبمشريهم
ممـممسعف،مظقفعؾمغػلفمحالًمممامضالمعـمجفة،موعـمجفةمأخرىم"ؼقحلمبصدضقةم
ايدؼثمإظبمحدمعا،موؼعزّزمدؾطةماظلؾػ".11م م

الرسزذالصويف
إذامطاغتماظؾغةميفمسرفماظؾلاغقنيمودقؾةمظؾؿؾؾقغمواظؿقاصؾ،مصإغّفامسـدماٌؿصقصة،م
وربةمروحقة،موجزءمالمؼؿفزأمعـمعـظقعؿفؿماٌعرصقةموغظرؼؿفؿماًاصةماظيتمتربطم
اظؽقنمطؾّفمباًاظؼمسزّموجؾ،موتػلرهمضؿـمسالضةمخاصةمبقـفموبنيماإلغلان؛موظذظؽم
واوزوامايدؼثمسـماظؼضاؼاماظؾغقؼةماٌعروصةمعـذماظؼدؼؿمإظبمعرحؾةمأخرىمأوّظقامصقفام
ايروفموأدفؾقاميفمأذقأتفامأيمجعؾفامأذقاءمذاتموجقدموصػاتمودالالتميفمذاتفام
ويفمسالضؿفامبغريػامدقاءمحرفمأومطؾؿة،مبدظقؾمأنمدقرماظؼرآنمالمدبؾقمعـمايروفم
اٌؿػرضات،مصؽاغتماألظػمرعزامظؾؿقؾقبم"ظؾذاتماإلهلقة"،مواظـقنمرعزمظألملماظذيم
ساغاهمؼقغس مسؾقفماظلالم مٌامحرممرضاماهلل مسزّموجؾّم مصاظؿقىموأصؾحمدونمعالعحمطؿام
ػذا مايرف ،موشريػا معـ ماظؿػلريات ماظيت موضعفا ماٌؿصقصة مظؾقروف ،مطؿقاوظةم
ظؽشػماألدرارماظيتمدبػقفاماٌـظقعةماظؾغقؼة .م
وإ نمطاغتمغظرتفؿمإظبمايرفمعغاؼرةمؼـؿجمسـمذظؽماخؿالفميفمرؤؼةماظعؾارة،م
اظيت متعدّ مسـدػؿمحفاب مال مصبب ماظقضقفمسـده ،مطؿامؼؼقلماظـػري" مطؾؿاماتلعتم
اظرؤؼامضاضتماظعؾارة.موضالمظلماظعؾارةمدرتمصؽقػؿامغدبتمإظقف".12مصاظؿفربةمأودعمعـم
9

Charaudeau, P. et Maingueneau, D. (2002), Dictionnaire d’analyse du discours, Paris, éd
Seuil, p.548.
10متؾؽماحملؾة،مص .31.م

 11مصقراوي ،مإبراػقؿ ( ،)2008ماظلرد ماظعربل ماظؼدؼؿ ،ماألغقاع مواظقزائػ مواظؾـقات ،ماىزائر ،معـشقراتم
االخؿالف،مط،1مص .172.م
12ماظـػريم(، )1998ماٌقاضػمواٌكارؾات،متح:مآرثرمؼقحـامأربرى،مبريوت،مدارماظؽؿبماظعؾؿقة،مص .51.م
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أنمتصػفاماظؾغةماظعادؼة،موظذظؽمىأماٌؿصقصةمإظبماظرعزماظذيمطانمؼعؿؿدماظؿؾؿقحمبدلم
اظؿصرؼح،مواإلذارةمبدلماظعؾارة،مإذم"ؼؼصدونمبفاماظؽشػمسـمععاغقفؿمألغػلفـؿ،م
ظإلعبـالمواظؿلؿـرمسؾكمعــمباؼـفـؿمصـلمرـرؼؼؿفـــؿ،مظؿؽقنمععاغلماألظػازمعلؿؾفؿةم
سؾكماألجاغب،مشريةمعـفؿمسؾكمأدرارػؿمأنمتشقعميفمشريمأػؾفا"13مووـؾاًميفماظقضتم
غػلفمظؾػؿـةماظيتمضدمؼؿلؾبمصقفامدقءماظػفؿمعـماظعاعةمواظػؼفاءمبشؽؾمخاص .م
ؼؿقدثمابـمسربلمسـماظرعزمصقؼقل" ذاظرعزمأوماظؾغزمػقماظؽالمماظذي مؼعطكمزاػرهم
عامملمؼؼصدهمضائؾف،موطذظؽمعـزظةماظعاملميفماظقجقد:معامأوجدهماهللمظعقـفموإمنامأوجدهم
ظـػلف" . 14م
واظرعزمظقسمبدؼؾمظشلءمسـمذلءمأخر،مإمنا مػقمادؿعؿال ذ"صقرمربددةمظؾؿعؾريم
سـ مأصؽار مذبردة موسقارػ" 15.مصاظصقرة مايلقة مػل ماظقدقط ماًارجل مأو ماٌرجعلم
اظذيمؼشريمإظب ماظؿفربةماظروحقة،مأومعامؼلؿكمباظعقارػميفماظؾـاءماظشعري،مإالمأنم
ػذهماظشقـةماظعارػقةممواظؿفربةماظروحقةماظػرؼدةمهلامعـماظدالالتمعامصبعؾماظؾقحم
بفا مجفارا ،مذلء معذعقم موعـؽر مسؾك ماٌؿصقصة ،مصؼد مطاغت مغؽؾة مايالج مغؿقفةم
عؾاذرةمألزعةماظؿقاصؾماظيتمساغكمعـفامػؤالءمموضدمضقؾمأنم"ايالج"مملمؼؤعـمبضرورةم
طؿؿانماظلر،موظذظؽمرردهمذقكفم"اىـقد" معـمذباظلف مصؽانماظؾفقءمإظب مػذهماظرعقزم
ودقؾةمعـمودائؾماظؾقحماٌشروسةميفمسرفماظصقصقة .م
سؾك ماظرشؿ معـ ماًصقصقة ماظيت مغؾؿلفا ميف مبـاء ماظرعز ماظصقيف ،مإالّ مأن ماظروائلم
ادؿطاعمأنمؼقزّػماظرعقزماظصقصقةموؼـلجمساٌفماظروائلمغلفامربؽؿا،مطبقّؾمظؾؼارئم
أغفمؼؼرأميفمإحدىماٌؤظػاتماظصقصقة،موضدمصرحمحلبيبذالدائحمحقـؿامدؽؾمسـمرأؼفم
صقؿامؼشاعمسـدمجقؾماظشؾابمعـمأراءمعػادػامأنمرواؼةم"تؾؽماحملؾة"مشاؼةميفماظؿعؼقدم
واظغؿقض،مصؼال"إنمسؾكمػذاماظؽاتبم"اظؿلعقين"مأنمصبربمضراءةمسشراتماظؽؿبم
اظيت مضرأتفا مصأثـت مبفا معقضقع م"تؾؽ ماحملؾة" موأن مؼـقت ،مرقؾة مأربعة مأسقام معـم
طؿابةم"تؾؽماحملؾة"مظغةمؼـلجمبفامرواؼةمزبؿؾػةماظؿشؽقؾمظققصؾمظفمارتؼاءمدرجةم
عـمدرجاتمدؾؿمصعقدمغصمعـؾم"تؾؽماحملؾة"!مصأغامالمضبزغينمأعرمأالمؼػفؿمغصم
"تؾؽ ماحملؾة" مبؼدر معا مؼؤطد مضـاسيت ميف مأغل مأسقش ،مصعال ،مشربة .مو"رقبكم
ظؾغرباء!" ...تؾؽماحملؾة"مغصمذومبعدمظغقيموإغشائلموادؿعاريموتقؿاتلمؼربؽمغلؼم

13ماظؼشريي،مأبقماظؼادؿم(،)1989ماظرداظةماظؼشريؼة،مهؼقؼمسؾدمايؾقؿمربؿقدموربؿقدماظشرؼػ،ماظؼاػرة،مدارم
اظشعب،مط،1مص .130.م
14
مابـمسربل،ماظػؿقحاتماٌؽقة،مج،3مص.197/196.مغلكةمرضؿقةمسـمعقضعwww.al-mostafa.com.
15متشادوؼؽ،متشارظز،ماظرعزؼة،مترعبةمغلقؿمابراػقؿمؼقدػ،ماهلقؽةماٌصرؼةماظعاعةمظؾؽؿاب،مص .40-39.م
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اظؼراءةماظلائدة.موػقمغصمؼطردمعـمذبالمصضائفمايققيمتؾؽماظـصقصماظيتمدبقغفام
صققظةماظؽؾؿات".16موعـمبنيمػذهماظرعقزماظيتمؼزخرمبفامغصماظرواؼةمند:م

.مرسزذاملرأةذبنيذاملؼدّسذواملدنس م

ظؼدمارتؾطتمصقرةماٌرأةميفمطـريمعـماظرواؼاتماظعربقةمباظرشؾةمواىلد،مصقصقرػام
رعزمظؾػؿـةمواًطقؽة،مظؽـماىؿقؾميفمرواؼةمتؾؽماحملؾةمحضقرماٌرأةمبصقرةمزباظػةم
أومظـؼؾمصقصقة،مصؽاغتماٌرأةمرعزمايقاة،ماظؼدرةماإلهلقة،مورعزامظؾقصؾموايب.م م
إذا مواوزت مذكصقة ماظؾؿقل مرعز ماظػؿـة مسؾك ماظرشؿ معـ معباهلا ماألخّاذ ماظذيم
ؼلقرماظـلاء مضؾؾماظرجال مطؿاميف مضقظفم"رأتفامعرةميف مغباعفا مضائؿة مبؿؾؽ ماظرذاضةم
اظعاعرة ماًابؾة ماظؼاػرة ،مطؾ متـين مصقفا مأو ماغعطاف مطأغف مسبت معرعري مصؼؾؿف مؼدم
جين"17مالمؼراػامرجؾمإالّ مأحؾفامورؾبموصاهلا،مطؿامحدثمظؾؿكزاعلماظذي م"اسؿؼدم
ظقـفا مإذ مزارػا مصؿقرش مبفا مارتدت مظف ممشطاء...صرتدع مسـفا معصابا مبرسداء مذػؾتم
بف" 18موظعؾل ماظشرؼػ ماٌصري مغػلف ،مشري مأن مػذا ماألخري مصعؼ مٌا مرآػا مبعد مدـنيم
رقؼؾةمسؾكمصقرتفاماظيتمترطفامصقفا ،مصفل م"طاظصقراءمالمؼؿؼدّممبفامسؿرموالمتـاهلام
ذقكقخة موال مؼصقؾفا مظقث ،مطأن ماألرواح معؾؽؿفا مدر ماظشؾاب مال مؼزول مإال مبققمم
ضؾضفا".19مأعامعـماظذؼـمغاظقا مضربفا مثالثةمصؼدمأحدػؿميفماظصقراء،مواظـاغلمدؾبم
سؼؾفموأغللمطؾمعامساذفمععفامإالمذطرماهلل .م
وؼؽؿؾ ماظؽاتب مايدؼث مسـ مػذه ماٌرأة مبأغفا معذطقرة ميف مذظؽ ماٌصـػ ماظعفقبم
اظذيمال مؼؼرأمإالّ مبطؼقسمععقـة،مؼؽقنمصقفاماظؼارئمسؾكمرفارةمبدغقةموروحقة،مصالم
صبقزمٌرتؽبماظذغقبمواظؽؾائرمأنمؼؼرأمصقف،موإالّ مطشػمدرهمودونميفمصػقاتمذظؽم
اٌؤظػمذغؾف،مذطرتمػذهماٌرأةمأغفامأوتقتمعـماإلغسمحؽؿؿفؿموعـماىـمعباهلؿ،م
المؼؿؼدممبفاماظزعـموالمطبػكمسؾقفامأعرمعـمأعقرمدؽانماٌـطؼة،متؽاذػماإلغلانممبام
ؼػؽرمصقف،مومبامؼـقؼف .م
صػلماظعرفماظصقيفمالمدبؿؾػمعؽاغةماٌرأةمسـماظرجؾمإذامعامدبؾصتمعـمأوزارػام
ورفرتمغػلفامودؾؽتماظطرؼؼ؛موازىممبامصبازىمبفماظقظلماظذطر،موضدمهدثم
األصػفاغل ميف مطؿابف ماظؾّؿع مسـ ماٌرأة ماظقظقة موطقػ متعؾّؿ معـفا مذو ماظـقن ماٌصري،م
وأخرؼاتمطرعفـماهللمباًقارقمواظؽراعات .م

16مايقارماظلابؼ .م
17متؾؽماحملؾة،مص .105.م
18ماٌراجع غػلف،مص .107.م
19ماٌراجع غػلف،مص .114.م
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أعاماظقجفماآلخرمظألغـكميفماألدبماظصقيفمذعراموغـراممتـؾمعـمخالظفمرعزامؼلؿغؾم
عـماىاغبماظقصػلمعباظل،مخباصةميفمدواوؼـمذعراءمايبماإلهلل،مظدرجةمؼؾؿؾسم
اظؼارئموؼظـمأغفمؼؼرأميفمدواوؼـماظشعراءماظعذرؼني،مٌامهقؼفمعـمووصػفؿمىؿالم
اٌرأةموعػاتـفا .م
صاٌرأةمخؾؼتمظؿأغسمآدمميفموحدتف،موصقفامعؽؿـمحؾفموعؿعؿف،موجعؾفاماهللمآؼةم
تدل مسؾك مضدرتف مووده مورغبؿف ،مصؽاغت ماٌرأة مأعبؾ مخؾؼ ماهلل ،مواياصظة مظـلؾم
اإلغلان،موذؽّؾتمبذظؽمرعزامظؾؿفؾلماإلهللمواظذاتماإلهلقة .م
عـمخاللمػذهماًؾػقةمؼردؿمظـاماظروائلمصقرةماٌرأةماظقظقةمواظػاتـةماظيتمذطرتم
يف متؾؽ ماٌكطقرة ماٌؼددة ميف معشفد مواحد ،مسؽس معا مسرف مسـد ماٌؿصقصة ،مصاظقظقةم
شاظؾامعامتؽقنماعرأةمدقداءمأومذاحؾةمأسقاػاماظعشؼ،موشريػامعـماألوصافماظيتمالم
تـؾئ مجبؿال محلل 20،موإذا معا مذطر ماىؿال مايلل مشاظؾا معا مؼؿـاصك مععف ماىؿالم
اظداخؾل،مصؿقدثماظـلقةموملمؼرتطـمذلءمإالمذؾفـمعباهلامبفميفمعشفدمؼؿـاصمععم
عامذطرميفماظؼرآنماظؽرؼؿمسـمغلقةماٌدؼـةماظؾقاتلمصنتّمباظـيبمؼقدػمسؾقفماظلالم،م
ؼـؼؾماظروائلمحدؼـفـم"مطقؿامسققنماظؾؿقلم«طقؾمزؾؿةمتشرؼـ،موحقاجبمعردقعةم
طقؿا محرف ماظـقن ،موػدابفا مرواحات مضاضل معـ مرؼش مدقد مؼفزػا مدقادؼـ م» موسـم
اًدودمتؼقلم«عطؾقسنيمطقؿاماًقخمعقردؼـ..م»موسـماظؼقاممتضقػم«ضدمعربقعمػاؼػم
طاألعريةمتؿفادىممبشلمرزؼـ،ماظصدرمثاعرمبزوجمتػقػقاتميفمجـانمعلرشني..م»"21مم
ػذهماٌرأة ماظعفقؾة ماظيتمسؾكماظرشؿمعـمأغفاممتؿؾؽمطؾمعؿاعماظدغقامعـ ماىؿالمواٌالم
واظـلبماظشرؼػ،مإالمأغفامالمدبرجمسـمراسةم"تـللماظقرسنيمأغػلفؿمأغفؿمزػدوام
مبامؼـلؾغمسؾقفامعـمآالممملمتعرفمالعرأةمعـمتقاتمضؾؾفاموالمبعدػا".22مصؿؽقنمبذظؽم
رعزا مظألغقثة مواظعطاء ماظذي مال مؼـؼطع ،مصال متشقخ موال ممتقت.ضبقط مبفا ماظؼطبم
واألوتاد ،مواٌرؼدون ،مصؿؽقّن مبذظؽ مبطاغة مصاية ،مميؿد مخريػا موصالحفا مإظب مطؾم
ربؾقفا .م
وؼضقػ ماظؽاتب مسـ مػذه ماٌرأة ماظؾغز مأن م"صاحب ماٌصـػ مممـ مؼعؾؿقن مأغف مظقم
شقىمبلؤالمضصدػامبفمصأجابؿفمحدثمػالطف،مصأدرػامٌـمؼعربونماظؽؾؿةمواإلذارة،م
وضالمتؾؽماعرأةمالمؼلعمذطرػامطؿاب،موالمضبؿؿؾمامسفامورق،مويفماياذقةمذطر:م
جاءماظققممعـمأخربغلمأنماظشقخمذريوؼـمردّمطـريامعـماظطاععنيمصقفامسؾكمأسؼابفؿم
 20مؼراجعمأعـؾةمسـماٌرأةماظقظقة:ممأبقمغعقؿماألصػفاغل م(،)1988محؾقةماألوظقاءمورؾؼاتماألصػقاء،مدارماظؽؿبم
اظعؾؿقة،مط،1مج،9مص،130مص،341م،344م ،.354ماظزؼات،مأبقمؼعؼقبمؼقدػمبـمضبلماظؿادظلم(،)1997م
اظؿشقفمإظبمرجالماظؿصقفموأخؾارمأبلماظعؾاسماظلؾيت،مهؼقؼ مأغبدماظؿقصقؼ،معـشقراتمطؾقةماآلداب،مط،2م
اظرباط،مص،316.مص.م .331م
21ماظرواؼة،مص .114.م
22مغػلف،مص .120.م
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صؾؿمؼـاظقامعـفمحرزاموالمرؾلؿا.موٌامطانمبعضفؿمحاولماظؽؿابةمهلامسـدمراظبممتـطقطم
طزّمضؾؿمػذامبنيمأصابعفموجػماظلؿؼميفماظدواةموامنقتماىداولمعـمذبؾدهموخرمم
ورضف" .23مإذارةمإظب ماًقارقماظيتممتؿؾؽفامصاظعـاؼةماإلهلقةمػلمطراعةمضبقطمبفاماهللم
سزّموجؾّماألوظقاءمواظصاينيمعـمسؾاده،مظقؤطدمعرةمأخرىموالؼةمػذهماٌرأة .م
ويفمعؼطعمآخرم"مصاسؾؿمأنميفماٌرأةمعـؾماظـكؾةمثالثامطبؾنبماظرجؾمصقعريمهلامعـم
طؾمرعؾ:موجفامضققطامظصدرمثاعرميفمضقاممممشقق،موظلاغامضبقلميفماظؼؾبماٌقاتمم
وعباسامؼرويماظروحماظؿذاذا.مأدرارممبائفاموأعـفامودرابفامطأغفامهلذهماظـال مظؽـم
ظقؾفاموحشةمظؾغرؼب،موغفارػاموػؿمظؾؼرؼب،مودرػامحريةماظؾؾقب 24".مإذارةمعـفمإظبم
عامؼؼابؾمبطؾةماظرواؼةميفماظقاضع،مأومطؼرؼـةمؼلؿغؾفاماظؼارئميفمتأوؼؾمرعزماظلقدة ميفم
ػذهماظرواؼةمطؿامدقؿؾنيميفمعقضعمآخرمعـمػذهماظؼراءة.
تؼابؾمذكصقةم"اظؾؿقل" ماعرأةمعبعتمدػاءماظـلاءموعؽرػـ،مصقرػاميفمذكصقةم
اظعراصةمبـتمطؾق،ماظيتمهاولمأن متطقحمباظلقدةموتؽشػمأدرارػا،مإذ محاوظتمأنم
تصؾ مإظقفا معـ مخالل مخادعاتفا مبإشرائفـ مباٌال مإذ معا مطشػـ مأدرارػا ،مأو مآتقـاػام
بشلءمعـمأشراضفامتلؿكدعفميفمصـعماظلقرمإالمأغفامتؾقءمباظػشؾميفمطؾمرباوالتفا .م
وؼؿعاعؾمععفامأذكاصمميـؾقنمصقرةماظشر ميفمػذهماظرواؼة،مخاصةمعـمأضربائفا،م
إذ مصرّضت مبني مواظديّ مرقطؿة ،مصؿقصقت مأعفا موػل مرضقعة موتزوج مواظدػا مباعرأة معـم
سائؾةمبـتمطؾقامذرّبؿفممسّاموادؿقظتمسؾكمأعالطف،موضاممضرؼبمهلامباشؿصابمابـم
زوجؿف،موضؿؾمأعفمٌامحاوظتماظدصاعمسـمابـفامصؾؼلمػذاماظطػؾمؼعاغلمرقؾةمحقاتفم
ذكص،مصققّظفمإظبمذاذمالمػقمبذطر،موالمبأغـك.م م
وبقـفؿامذكصقةمعربوطةماظيتمخؾؼمغقسامعـماظؿقازنميفماظـص،مصفلماعرأةمطؽؾم
اظـلاء ،مدرؼرتفا مرقؾة ،متربت ميف محفر ماظلقدة ،مأحؾت ماظؼراءة موأذى مبفا مذغػفام
وصضقهلامإظب مدخقل مدؼرماظرػؾان،مظؿؼرأمعـمطؿؾف،موأثـاء مذظؽمتعؾؼتمباألبمجربؼؾم
وتعؾؼمبفا،موتقظّدمبقـفؿامحبمراػرمدبطكمحدودماظدؼـ،مظؽـماطؿشػتمأثـاءمتـؼقؾفام
بني ماظؽؿب مدصرتا مضدميا مضبؿػظ مبف مجربؼؾ ،مصقف مععؾقعات متؤطد مأنّ مجده مدخؾم
جادقدامسؾكماظؾالد،مودفّؾمعـمعفؿةماحؿاللماظعدومظؾصقراء،موسؿؾمسؾكمردماظـاسم
سـمدؼـفؿموإدخاهلؿميفمدؼـماٌلقح .م
ؼصقّر ماظروائل ماٌرأة مبني معؼاعني معؼام ماظؿؼدؼس ماظذي ممتـؾف ماظلقدة ماظؾؿقل ميفم
عباهلامويفمعؽاغؿفاموورسفا،موعؼامماظؿدغقسماظذيممتـؾفمبـتمطؾقماٌرأةماظؾشرؼةمعـم
خاللمأسؿاهلاماظيتمتػلدمبفامبنيماظـاس .م
23مغػلف،مص .114.م
24مغػلف،مص .370.م
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.ذتوظيفذالؽراسةذالصوفيةذيفذالرواوة ذ
ؼلؿدسلماظروائلمايدثماًارقمظؾـاءمسقاملمرواؼؿف،مصؿظفر معـمخاللمأحداثم
وصػات مال مودػا مدقى ميف ماظؽراعات ماظصقصقة ،معـ مخالل مذكصقيت ماظؾؿقلم
وإمساسقؾ ماظدروؼش م مصصػات مػاتني ماظشكصقؿني مدبقّل مظـا متصـقػفؿا مضؿـ مخاغةم
األوظقاء،معـمبنيمػذهماظصػات:م-الؽشفذوسعرفةذالغيب :م
متعين ماٌؽاذػة ميف ماظؾغة مإزفار مورصع ماظشلء مسؿّا مؼقارؼف موؼغطّقف مسـ ماألغظار،م
وتؿكذماظؽؾؿةمسـدماٌؿصقّصةمععـكمأودعمٌامػقمسؾقفميفماظؾغة،مصقعـكمبفا ماإلرالعم
سؾك معا مػق معلؿقر معـ مععان مشقؾقة موأدرار مإهلقة .25مإذ مؼعرف ماظقظل معا ميف مخقاررم
اظـاسموعامدققدثمعلؿؼؾال،مصفلمعؾؽةمعـمعؾؽاتماألوظقاء،مؼردؿمظـاماظراويمعام
ؼلؿكمباظؽشػماظصقيفميفماظرواؼةمسـمررؼؼمذكصقيتماظؾؿقلموإمساسقؾماظدروؼشموضدم
أحارؿفؿاماظعـاؼةماظرباغقةممبددماألوظقاءماظصقصقة،مطؿامؼؿؾنيمعـماٌؼطعماظؿاظلماظذيم
ضبدّثـا مصقف مسـ ماظؾؿقل" موظؽـ مبـت مػـدل مطاغت متؼدر مأن ماظلقدة متعؾؿ ماًرب ميفم
اظؾقظة ماظيت متػؽّر مصقفا مبـت مطؾق ميف ماٌطؾب ماألخري .مصؽـريا معا مطاغت متؼقل مظؾـتم
ػـدلمبعضمغقاؼاػامصقفامصؿؾفؿفا،مصصارتمظذظؽمالمتؿطاولمسؾكمذؤونماظلقدة" . 26م
 اًؾقدمواظؿعاظلمسؾكماظزعـ :ممظؽؾ مغص مخصقصقؿف ،موظؽؾ مخطاب مغظرتف مظؾزعـ ،موظعؾّ ماٌؿصقصة مهلؿ موسلم
خاص مباظزعـ  ،مؼؿفؾك مسرب مإبداساتفؿ ماظشعرؼة مواظــرؼـة ،مضؿـ مغظرؼؿفؿ ماًاصةم
اظيتمترىماظعاملمطؾفمعـمخاللماظذاتموسالضؿفامباهلل.
ميؽـمظؾقظلمأنمؼـػؾتمعـمضؾضةماظزعـموتأثرياتف،مصققاصظمسؾكمذؾابفموضبؿػظم
بؼقتفموػقميفمسؿرماظـؿاغني،موضدمؼدصـموالمؼؿغريمعـمجلدهمذلءموالمؼأطؾفماظدود،م
وتؾؼكمدؾطؿفمحؿكمبعدممماتف،مصػـاءماىلدمووضعفميفماظؼربمالمؼدلمأبدامسؾكمصـاءم
سؿرهموزوالمحضقره،مبؾمؼعرفموػقميفمضربهممبـمذؿؿفمأومأداءمإظقفمبؽالم،مأومأذىم
أحد مأتؾاسف ،موؼقصل ماعرأتف مبأذقاء موؼعرف مإن مػل ماظؿزعت مباظقصقة مأم مخرضؿفا،م
ضبظرميفماٌـام،موؼقصلمعـمأرادموؼلاسدمعـمضبؿاج،موهؼؼمبذظؽم"سؼدامعؿقاصالم
بنيماٌؾدعمواٌؿؾؼلمصاظـصماظؽراعاتلمالمؼـؿفلمسـدموصاةماظشقخ،مبؾمؼؾؿدئمعـمجدؼدم
ربؼؼاماًؾقدماألبديمواظؿقاصؾماظروائلمبنيماألجقال"...م27مبؾؼاءمػذهماظرواؼاتمضابؾةم
ظالغؿشارمواالسؿؼاد،مصقؾؼكمظؾضرؼحمضددقؿفماظيتمالمتزولمرشؿماغؼضاءماظزعـ.موظعّؾم
25

مايؽقؿ ،مدعاد م( ،)1981ماٌعفؿماظصقيف،مايؽؿةميفمحدودماظؽؾؿة،مغدرةمظؾطؾاسةمواظـشر،مط،1مص-264.

 .265م
26ماظرواؼة،مص .110.م
 27مبدران ،مأبق ماظػضؾ م( ،)2001مأدبقات ماظؽراعة ماظصقصقة ،مداردة ميف ماظشؽؾ مواٌضؿقن ،معرطز مزاؼد مظؾرتاثم
واظؿارؼخماإلعارات،مط،1مص .153.م
147

نورةذعؼاق

ػذه ماًاصقة ماظيت مؼؿؿقز مبفا ماظقظل معـ مشريه معـ ماظؾشر م ممتـؾ مباعؿقاز مسفائؾقةم
اظؽراعاتماظصقصقة،ماظيتمترويمعـؾمػذهماألحداثموتؤطدمسؾقفا،مصؽؾماألوظقاءمتزارم
ضؾقرػؿمومتارسمصقفامزبؿؾػماظطؼقس،مرشؾةمعـماظزوارميفمغقؾماظربطةمواالغؿػاعمبفا،م
ممامؼرّدخمصؽرةماالغػالتمعـمضؾضةماظزعـمواظرشؾةماظالذعقرؼةمظإلغلانميفماًؾقد .م
ؼلؿغؾ ماظؽاتب مػذه ماظػؽرة ميف مبـاء مساٌف ماظروائل موصبعؾفا مخاصقة معـ مخقاصم
ذكصقاتفمطؿاميفمضقظف"مالماسرفمظعؿريمتؼقمياميفمػذاماظزعـ،مصؼدمأطقنموظدتمععم
دصؼةماٌاءماألوظبماظيتماغلاحتميفمػذهماألرضماظؾعقـدة،موضدمتؽـقنمصرخؿــلماألوظبم
مسعت ميف ماظشؿــــال"28وسـ متعاظل مػذه ماظشكصقة مسـ ماظزعـ مغؼرأ م"وعـ مزاسؿ مأنم
اظعػارؼتمتؾدهلامطؾمسشرؼـمساعامسؿرامبعؿرمظرتدػامإظبمذؾابفا 29".م
صارتؾاطماظزعـمباظشكصقات،موخضقسفمظلؾطةماٌعرصةماظؾارـقةمميؽـماألوظقاءمعـم
اظؼقاممبأصعالمخارضة؛مظذظؽمؼؿداخؾماظزعـمععماظشكصقاتمثؿمععمايدث،مطؿاممتـؾفم
اًطارةماظؿاظقة :م
اظقظلمممممممممممممممممععرصةماظزعـمممممممممممممممممحدثمخارقم م
ضبؿؾماظزعـميفماظرواؼة،مإذن،مبعداًمغػلقاًموصؾلػقًامصفقمزعـمشريمزعاغـا،مإذامطانم
اظراوي مؼلرد مأحداثاً مخارضة مسؾك مأغّفا موضعت ميف موضت معضك ،مصفذه ماألحداث ميفم
رؾقعؿفا معلؿعصقة مسؾك مدؾطة ماظزعـ ،مططل ماألرض موبؾقغ مأطـر معـ معؽان ميف موضتم
ضصري ،موععرصة معا مدققدث ميف ماٌلؿؼؾؾ؛ محقث مؼؼقم ماظقظل مصقفا مباخرتاق ماظزعـم
ايؼقؼل مواظؿالسب مبؼاغقغف مودؾطؿف .مصزعاغـا مال مضبؿؿؾ معـؾ مػذه ماألصعال؛ مظذظؽم
غلؿـؿجمأنمزعانموضقسفامزبؿؾػمسـمزعــا،مػلمإذن،مأحداثميفماظالزعـماٌرتؾطم
باظعاملماظعفقب،ماظذيمؼؾـقفمطؾمعـماظقظلمواٌددم"صاظؽراعةمخرقمظؾعادةموإذامطانم
اظزعانماٌؿعارفمسؾقفمػقمسادة،مصإنمخرضفميفماظؽراعةمإبداع".30

-سفائؾقةماظػضاءموهقالتف م

ؼعدّ ماظػضاء مسـصرا مأدادقا ميف متشؽؾ ماظعامل ماظروائل ،مذظؽ مأن مذقـف مباظرعقزم
واإلضباءات معـ مخالل مصقرتف ماظؾغقؼة ،مؼػؿح مآصاق مظؾؿؾؼل موؼػفر مراضاتف ميف مبـاءم
اٌعـك،مومؼعرّفماظػضاءمسؾكمأغّفماإلرارماظذيمؼضؿّماظشكصقاتمظؿؿقركمصقف،م"دقاءًم
طانمرؾقعقام(شابة،مصقراء)مأوماصطـاسقا(معدؼـة،مبقت،معـفؿ)" 31،وؼـؼؾماظؼارئم
إظبمسقاملمخقاظقة،مظقشاركمخبقاظفميفمتصقرمايدثمأومصـعموردؿماظصقرةمطؿامؼلؿقفم
"جـيت".م م
28ماظرواؼة،مص .14.م
29ماٌرجعمغػلف،مص .16.م
30مبدران،مابقماظػضؾ،مأدبقاتماظؽراعةماظصقصقة،مص .180.م
31مزؼؿقغل،مظطقػم(،)2002مععفؿمعصطؾقاتمغؼدماظرواؼة،مبريوت،معؽؿؾةمظؾـانمغاذرون،مط،1مص .127.م
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المؼظفرماظػضاءميفماظـصماظؼصصلمعـمخاللمسؾاراتمتدلمسؾكماٌؽانماىغرايفم
صقلب،مصاألصعالموايرطاتماظيتمتؼقممبفاماظشكصقاتمهؿؾمدالظةماظػضاءموأثرهم
صقفامطاظؿلؾؼمأوماإلحبارمأوماهلروب...موشريػامعـمأصعالمتدّلمسؾكمصضاءاتمععقـة،م
صاإلحبارمؼشريمإظبماظؾقر،مواظؿلؾؼمإظبمعرتػع،مواهلروبمؼدلمسؾكماالغؿؼالمعـمصضاءم
اًقفمإظبمصضاءماألعانمواظـؼة.32.م م
ؼؿلؿمصضاءماظرواؼةمبادؿقضارماظعقاملماظصقصقةموصضاءاتفاماٌعروصة،ماٌؼؿصرةمسؾقفام
طاظزاوؼةماٌؼام،مايضرة،موشريػامعـماظػضاءاتماظيتمهؿؾميفمثـاؼاػامعػفقمماظؼدادةم
عـمخالل مسالضؿفماظقثقؼةمباظشكصقات،مسالضةموعؾمعـفمؼؿققلموؼؽؿلبمصػاتم
جدؼدة،مطؾقتماٌؼدسموارتؾارفمباٌلقحموعرؼؿ،مواظؽعؾةموارتؾارفامبإبراػقؿماًؾقؾم
وربؿدمسؾقفؿامأصضؾماظصالةمواظلالم،مصفذهماألعاطـ مععروصةمبؼددقؿفا معـذماألزل.م
وشاظؾامعامضبضرماٌؼدسميفممصضاءمعؿققل،مػذاماظػضاءماظذيمؼؿققلمبعدعامؼلؽـفم
اظقظلمأومضبضرمصقف،موتؿؾعفمبرطةموحرعةممتـعمعـمتدغقلفموؼؾاركمعـماسؿـك مبفمأوم
اسؿؼد مصقف ،مأو محؿك مادؿغؾف ميف مأشراض ماظشػاء مبـقة ماظؿربك ،موعـال مذظؽ ماًؾقاتم
واألضرحةمواٌلاجدماظيتممتـؾمجزءًا معـماًرقماظصقيف،مصؾؿفردمعامضبؾماظقظلميفم
عؽانمعا،مؼصؾحمذظؽماٌؽانمعؾارطاً،موإذامٌسمذفرةمأصؾقتمعؾارطة،موشذّتمعـم
مثارػا ماٌدؼـة مطؾفا محؿك ماألضرحة مواٌؼاعات معؾارطة ،مصاظدساء مسـدػا معلؿفاب،م
واألخذمعـمتربؿفامؼشػلماٌرضك،موؼعقدماظؾصر،موػذهماظصقرمطـريةميفماظرتاثماظصقيفم
ويفماظؽراعاتمبقجفماًصقص.
ووؾك ماظؿققل ميف ماظػضاء معـ مخالل معقاضػ مسدة متصـعفؿا مذكصقيت ماظؾؿقلم
واظدروؼشماظصقصقؿنيمطؿامؼـؼؾماظراويمسؾكمظلانمإحداػـم"ضاظتماعرأةمعـمغلقةمسؾكم
طأسماظعشاءميفمزؼارةمرجؾماٌدؼـةماظصاحل:مطانماهلفريمسظقؿامؼقممدخؾمإمساسقؾم
اظدروؼشمعغارةممتـطقطموراءهماعرأةمبفقةمملمتؽـمشريماظؾؿقلمأشقتفمصادؿدرجؿفمإظقفا.م
المتطأمرجؾفامرعالممصقفامإالمصارمخضرة،موهقظتمزؾؿؿفامغقرا،مووحشؿفامأغلا،م
ودرادؼؾفامأروضةمساعرة،مودؽقغفامحقاة،مورػؾؿفامأعـامورققرػاماظظالعقةمحقارؼاتم
طقاسب،مورائقةمرقبفاماًاغؼةمسطرا 33"...م
صاظؾؿقلمػذهماٌرأةماظيتمالمتشؾفماظـلاء،مؼؿققلمحبضقرػامأضلكماألعؽـةموأطـرػام
وحشةمإظبمصضاءمؼػقضمبايقاة،مصاٌرأةمرعزمظؾكصبموايقاةمطؿامدؾؼموأنمضؾـامصقؿام
عضكمعـمحدؼثمطؿامضبضرمصضاءمصقيفمآخرمؼؿفؾكميفمايضرةم،موػقمرؼسمصقيفم
ؼؿفؿع مخالظف ماٌرؼدون مسؾك متالوة ماألذطار ،مواظدساء مواالدؿغػار مورؾب محضقر مروحم
 32مؼراجع :معرتاض ،مسؾد ماٌاظؽ ،ميف مغظرؼة ماظرواؼة ،محبث ميف متؼـقات ماظلرد ،موػران ،مدار ماظغرب مظؾـشرم
واظؿقزؼع،مدت،مص .189.م
33ماظرواؼة،مص .284.م
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اظـيبمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿ.مؼراصؼمػذاماظطؼسمحاالتمؼصؾمصقفاماظصقيفمإظبمدرجةم
اىدبمأوماظلؽر،مصقؼدمعـمخالهلامإحلادفمباحملقطماًارجل،موتؿصؾمروحفمباهللم
طؿامؼظفرميفماٌؼطعماظؿاظل"يفمايضرةماظيتمأضاعفاميفمتؾؽماظؾقؾةماظيتمظلؾعمبؼنيمعـم
حؾقل ماٌقدؿ مشػت ماظلؽرى مبطؾعؿف ماظـؾقؾة موتقمساتف ماًؿقؾة مبني ماظرجال محضقرام
طانمباظعنيمؼرونمأممايس.34"...م م
شاظؾامعامؼلؿكدممصضاءمايضرةميفماألدب،مظدالظؿفماظعؿقؼةمسؾكمهقلمعـمحضقرم
جلدي،مإظبمارتؼاءمروحل،موعامتلؿدسقفمػذهماظؿفربةمعـمعشاسرماظلعادةماظيتمتلؽرم
اٌرؼدموتدخؾفميفمساملمروحلمعغاؼر .م
.مالصحراء/ذاملرأة/ذالـخؾة :ذ
تدورمأحداثماظرواؼةميفمعدؼـةم"أدرار"،مبقاحاتفاموعؼاعاتفا،موضدمصرّحماظروائلميفم
آخرماظرواؼةمبادؿمحؾقؾؿف م"أدرار" مععـقغامصصؾفماألخريم"أدرارمالمتلؽـمضؾيب،موظؽـم
تؾؽ مػل ماحملؾة" مظؾدالظة مسؾك مسؿؼ مربؾؿف مهلذه ماٌدؼـة موؼصػ معـارؼفا مصقؼقل"ثؿم
اسؿربمأنمتقاتمعقرـماظصؿتمواالغؿظارموضقرارةمطؿابمدرمبالمخط.موتقدطؾتمبقابةم
اظؿقهمواظقؼني.مصأغتماظرجؾمخؾؼتمظؿعشؼؽماظـلاء" . 35م
واٌؤطدمأنمعـمؼعشؼمذلءمؼرىمصقفماىؿالموؼؼؾبمعلاوئفمربادـ،مصعؾكمضدرم
ضلقة ماظصقراء،موحشؿفاموصؿؿفا،مإالمأغّفامعؾفؿةمطؾمعـمؼزورػا،موؼرىممشلفا،م
مساءػامورعاهلاموؼصقرمظـاماظؽاتبمػذاماظـالثلميفمحدؼثمدارمبنيماظروعقةمواظطاظبم
اظذؼـمأحؾامبعضفامسؾكماظرشؿمعـماخؿالفماظدؼاغة،مصاظطاظبمرعزمدؼينمععروفميفم
اجملؿعماىزائري ،موجقظققتمراػؾةمروعقةمطؿامؼصػفاماظراوي،م"المتأمتين مصؿتم
ػذهماظصقراءمإالمبصؿتمعـقؾ:مصاضرتبتمعـفمحؿكمالعلتمطؿػفامطؿػف:مملمأمسعم
شريماظرؼحموالمأضقلمإالمنقى.مصؿكطاػامودارمأعاعفامميألمعامبقـفؿامعـمصراغ:مصببم
أنمتؽقغلمبعؿر ماظـكؾةماألوظبممظؿدرطلماظصكب ماظصاعت ماظذيمؼؿققل مضلقةمتػققم
ضلقةماظؾشرمسـدعامتؿقركمػذهماظصقراءمبالمذػؼةمصؿدكمطؾمصقت" .36م
موؼضقػم"اظطاظبمباحقدة" ميفمحدؼـفمسـماظصقراءم"ايقاةمطؾفامصقراءمواٌرأةم
ػلماىؿؾماظذيمبفمؼؼطعفا.مصادؿغربت:مملمأطـمأسرفمػذام...ػؽذاماظصقراءمبؼدرم
عامتؾدومععطقةماظروحمأعاغفمواظؼؾبمدؽقـؿفمصفلمصارعةميفماًقاراتماظــائقة،مأػؾم
ووحشة،مبردموحر،مسصػموصؿت،ماهللمواظؿقه،مالمذلءمبقـفؿا.مايؼقؼةمواظضالظة.م
ظذامطاغتمعـمأضلكماظطؾائعميفماإلغؿؼاء37"...م م
34ماٌرجعمغػلف،مص .308.م
35ماٌرجعمغػلف،مص .370.م
36ماٌرجعمغػلف،مص .242.م
37ماٌرجعمغػلف،مص .245-244.م
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واظصقراءميفمسرفماٌؿصقصةمرعزمظؾؿقف مواظرحؾة ماظيتمتلؾؼماظقصقلمإظب مايؼقؼةمم
وصضاءمعـادبمٌؿا ردةماظشعائرماظصقصقة،مصؽـريامعامتؿقدثماظؽراعاتماظصقصقةمسـم
عرؼدمتاهميفماظصقراءمأوماظؾادؼة،موحضرماٌددمظقـؼذه،متصقرػامظـامعؽانمالمناةمصقفم
إال مباظعـاؼة ماظرباغقة ،موعـ متؾؽ ماظعـاؼة مأن مخؾؼ مصقفا معـ مؼؿقؿؾ مضلقتفا :معبؾم
وشبؾة .م
ؼشؾفماظراويماٌرأةمباىؿؾماظذيمؼعنيماظرجؾمسؾكمواوزمصقرائف،ممباممتدهمبفم
عـمحقاةموحبموظؾـكؾةماألغـكمشبؾةمذطرامطبصؾفا،مصؿؤتلممثرػامرقؾامغاضفامحنيم
دأظتمجقظققت"موطؿمتعقش؟مصصارتميفمذعقرهماظـكؾةمإؼاػا:معـؾماعرأة،مإظبماظلؿنيم
أومتعؿرمحؿكماظؼرن م مػلمظذظؽمالمدبؿؾػمسـماىؿؾ،متؽقنمععف مواٌرأةمثاظقثمطؾم
حقاةميفمػذهماظصقراء،مصؾدامهلامأنماظلؾلةمتػؿؼدمحؾؼة:مواظرجؾ؟ممصأذارمإظقفامعـؾم
ذطرماظـكؾ،معـمرؾعفمطبرجمأطؿامماظزػرمصقؤخذمعـفمسرؼشمظريبطفمباألزػارماٌؤغـةم
صققدثماظؼرانموؼؽقنماظؾؼاح.مأعامايبموردائؾفمواظغراعقاتموأذقاضفامصإنماظرؼحمػلم
اظيتمتلعكمبذظؽمطؾفمبنيماظرجؾمواٌرأة" .38م
واظـكؾةمرعزمععروفميفماألدبماظعربل،موخباصةميفماظشعرماٌعاصر،مطرعزمظألصاظةم
واىذور،مورعزامظؾصؿقد،مصؿامؼؾؼل ماظـكؾةميفمجقمضاسمطؼلقةماظصقراءمػقمجذورػام
اظضاربةميفماظعؿؼ .م

.4ذاحملـبـــــــــــة ذ

تعدّماحملؾةميفمسرفماٌؿصقصةمأولمدرجةمعـمدرجاتماالرتؼاءميفماظلؾؿماظصقيفم
وايفر ماألداس مظؾؿفربة مطؽؾ ،موػق مأصؾ مطؾ مسارػة مصفل" مصعؾ مضؾيب مال مؼعؾؾم
سؼؾقا"39م إذمواوزمعػفقممايبماظدؼينماظذيمغشرهماظػؼفاءمإظبمأضصكمدرجاتماظرشؾةم
يفماظقصؾمععماحملؾقب .م
وضدمردؿماٌؿصقصةمصقرةمطاعؾةمٌاممسقهمبايبماإلهلل،مصؾؿمتعدمسالضةمبنيمسؾدم
ضببمربف،مبؾموصػقػامسؾكمأغّفامعؿؾادظةمبقـفؿا،موظشقخماظعارصنيم"ابـمسربل" ميفم
عؤظػاتفمطالممعػصّؾمسـمععاغلمايب،مصؼال"ماسؾؿمأنّمايبمععؼقلماٌعـك،موإنمطانم
المضبّد،مصفقمعدركمباظذوقمشريمذبفقل...صؿـمحدّ مايبمعامسرصف،موعـمملمؼذضفم
ذرابامعامسرصف،موعـمضالمروؼتمعـفمعامسرصف" 40م
38ماٌرجعمغػلف،مص .246.م
 39مؼقغس ،موضقك م( ،)2006ماظؼضاؼاماظـؼدؼةميفماظــرماظصقيفمحؿكماظؼرنماظلابعماهلفري،مدعشؼ،معـشقراتم
اهادماظؽؿابماظعرب،مص .48.م
 40مابـمسربلّ،مربلماظدؼـ م( ،)1992مايبمواحملؾةماإلهلقة ،معبعموهؼقؼ مربؿقدمربؿقدماظغراب،معطؾعةم
غضر،مط،2مص .26.م
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وؼػصؾم"ابـمسربل" ميفمصػاتمايبمودرجاتف،مععـكماظلؽرمواظغرية،مواظقصؾم
اىـلل ماظقظف،ماهلقام،مايزن....وشريػامممامؼراصؼمحدؼثماحملؾنيمواظعشاق.مويفم
ػذاماظلقاقمؼقردماظروائل مطالعامظشقخماظعرصنيمابـمسربلميفمضقظفم" ذوٌامأحبماظرجؾم
اٌرأةمرؾبماظقصؾة،مأيمشاؼةماظقصؾةماظيتمتؽقنميفماحملؾة،مصؾؿمؼؽـميفمصقرةماظـشأةم
اظعـصرؼة مأسظؿ موصؾة معـ ماظـؽاح ،موهلذا متعؿ ماظشفقة مأجزاءه مطؾفا ،موظذظؽ مأعرم
باالشؿلالمعـفمصعؿتماظطفارةمطؿامسؿماظػـاءمصقفامسـدمحصقلماظشفقة41".موؼضقػميفم
اظلقاق مغػلف" مصقـني ماظرجؾ مإظب ماٌرأة محـني ماظشلء مإظب مغػلف ،مصإن محقاء مخؾؼتم
واذؿؼتمعـمآدمموحـنيماٌرأةمإظبماظرجؾمحـنيماظشلءمإظبمورـف،مصاٌرأةمخؾؼتمعـػعؾةم
إظبماظرجؾمظققـمإظقفا"م.42م م
شاظؾامعامؼراصؼمصعؾمايبميفمرواؼةمتؾؽماحملؾة،محدثماٌقت ،مطؿامدؾؼموأنّم
أوردغا مأعـؾة مسؾك مذظؽ مصاٌرأة مبقصػفا ماحملؾقبة م"رعزا مظألغقثة ماًاظؼة ،مظؾرحؿم
اظؽقغقة.موػلمبقصػفامطذظؽمسؾةماظقجقدموعؽانماظقجقد،مواظعاذؼمظؽلمضبضرمصقفام
صبب مأن مؼغقب مسـ مغػلف ...مدقظؾ مربفقبا مسـفا مإذا مبؼقت مصػاتف ،موػق مإذنم
دقظؾمضدمغػلفمعامبؼقتمصػاتف،محنيمتزولمصػاتف،محنيمميقتم–مضبقا"م .43م
صاٌقتمسـدماظصقصقةمالمؼعدّمعقتامواغؼطاسامسـمايقاةمطؿاميفمسرفماجملؿؿع،مبؾم
عرحؾة مجدؼدة معـ معراحؾ مايقاة ،مهلا معقزاتفا ماًاصة ،مصفل محقاة متفب مظؾصقيفم
ػدصفماٌـشقدمتفؾفماالتصالمبالمخقف،موالمصراق،موتـؼضلماإلثـقةماظيتمؼفربمعـفام
اظصقيفمظقدخؾميفمعرحؾةماالهاد،مصاٌقت مإذن ماغؾعاثموحقاةمجدؼدة،مطذظؽماظػعؾم
اىـللمعقتمعؤضتمؼعقشفماظعاذؼمبعدعامؼصؾمإظب ماظـشقةماىـلقة؛موظعؾمػذامعام
ؼربر ماًامتة ماظيت متؿؽرر معع مطؾ مساذؼ مطؿا محدث معع مايالج ،مواظلفرودي،م
وشريػؿ ،موعـ ماظـلقة ماظالئل متروي مطراعاتفـ موأخؾارػـ ميف مطؿب ماٌؿصقصة ،مبعدم
حدؼـفامتشفؼمذفؼةمثؿممتقت .44م
وضدمصرّحماظؽاتبم يفمايقارماظصقػلماظلابؼماظذطرمسـمرأؼفميفمصؽرةماٌقت،مضائالذ
"اإلحلاس مباٌقت مبداؼة ماظشعقر مبايقاة" ،ممما مؼؤطد ماتػاضف معع ماظرؤؼة ماظصقصقةم
ظؾؿقت موايقاة ،موظؾقب مواىلد مواظشفقة؛ موؼظفر مبذظؽ مأن مجق ماحملؾة ماظصقصقةم
عؿغؾغؾميفماظرواؼةممعـذمبدأماظراويمبقصػماظؾطؾةماٌرأةماظيتمالمتشؾفماظـلاء،مواظػارسم
اظذي مجاء مؼؾقث مسـفا م مإظب مايدؼث مسـ مثـائقات ماظعشاق ماظيت مررحفا ماظـص،م
(باحقدة،مجقظققت)،م(عربوطة،مجربؼؾ) .م
41ماظرواؼة،مص .195-194.م
42مابـمسربلّ،مربلماظدؼـ،مايبمواحملؾةماإلهلقة،مص .38.م
43مأدوغقس،معرجعمدابؼ،مص .107.م
44مؼراجع:مبدران،مأبقماظػضؾ،مأدبقاتماظؽراعةماظصقصقة،مص .214.م
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.ذاهلاتفذصو ذالعـاوةذالربانيةذ ذ
ضبضرماهلاتػميفماألدبماظصقيفمحضقرامضقؼاً،مإذمالمؼؼؿصرمسؾكمإضػاء ماظغرائؾقةم
إظب ماظلرد مصقلب ،مبؾ مؼعؿؾ مسؾك مهقؼؾ مذبرى ماألحداث ،موأحقاغا معلارم
اظشكصقات ،مصفق" ماإلهلام ماظداخؾل مواظصقت ماًارجل ماٌـؼذ مواٌعني مواٌراضب،م
وطقغف مصقتا مبال مجلؿ مداسد مسؾك مإصباد مبعد مبقـف موبني ماٌؿؾؼل ،مصال مؼؾقث مسـم
طقـقغؿف،مبؾمؼؾقثمسؾكمطـفمعؼقظؿف" .45م
وظعؾمحضقرماهلاتػميفماظرواؼة،مسـصرمعؽؿؾمٌامبدأماظروائلميفمصقاشؿفمعـذمأولم
عبؾةمخطفا ،مصالمؼؽؿؿؾماٌشفدماظصقيفمدونمحضقرماهلاتػماظذيمؼـؼذماظشكصقةم
وؼقجففامإظب ماٌلارماظصققح،مرامسامبذظؽمصقرةماظعـاؼةماظرباغقةماظيتمراصؼؿفام"إنم
ضؾّؾؿؽ ماٌؿاػة مصاعش مميقـا مودؿ مبادؿ ماهلل .مصؿؾؽ مطؾؿة مدرػؿ مطبرجقغؽ مإظب ماظـقرم
بفا . 46"...م
ويفمعشفدمآخرمتظفرماظؾطؾةمعؿؼؿصةمذكصقةمذفرزادماظرتاثقةميفمزبدسفاماألغقؼم
وجقارؼفاماظؾقاتلمؼؿفاصنتمسؾكمخدعؿفا،موضدمحضرتماٌؽانمظؾؼاءمحؾقؾفاماظدروؼش،م
يفمذبؾسمػاربمعـمذباظسمعؾقكماظعصرماظعؾادلمإظب مأنمؼـاديمسؾقفؿاماهلاتػميفم
"صقتمععلّؾمعـمرواقميفماظدػؾقزماعؿدادهمظؾؿغرؼد:مصؽؾقا ماظعـاقمؼامسشاق،موارصعقام
اظلاقمسـماظلاق.مػذامظقؾؽؿمجـمباآلالق.مصفقامسؾكماظلؾقىمواٌـمواظرتؼاق"47مم م

خامتةذ ذ
تـؿؿلم"تؾؽماحملؾة"مإظبماظرواؼةماىدؼدةماظيتمضباولمصقفاماظروائلماالذؿغالمسؾكم
اظؾغة ،موسبت ممنقذج مصرؼد مخاص مبف ،مطبؿؾػ معع ماظؽؿابات ماظروائقة ماٌعاصرةم
واظلابؼةمظف،موضدمتؾنيمأنمادؿؾفامماظرتاثماظصقيفمذؽالموعضؿقغا،مسؿؾمإثراءمعؿكقؾفم
اظروائلمورعّؿمظغؿف،موسبتمعـفامظقحاتمصـقةمصرؼدة،مطبالماظؼارئمغػلفمؼؼرأميفم
إحدىماٌكطقراتماظصقصقةماظراضقة،موػـامؼؾؿؼلماظروائلمباظصقيفميفمغظرةمعشرتطةمإظبم
"اظطؾقعة موايؿؿق ات .مطؿا مأغفؿا مطبؾؼان مأو مؼؾؿؼطان ماإلذارات مواظرعقز مسقـفا،م
وؼعؾّرانمسـفامعـمخاللماظؿفربةماٌعاذةمواظـػاذمإظبماألسؿاق" 48م

45ماٌرجعمغػلف،مص .191.م
46ماظرواؼة،مص .272.م
47ماٌرجعمغػلف،مص .286.م
 48مزؼغقر،مسؾل م( ،)1984ماظؽراعةماظصقصقةمواألدطقرةموايؾؿ.ماظؼطاعماظالواسلميفماظذاتماظعربقة،مبريوت،مدارم
األغدظس،مط،2مص .78.م
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تؾقّـ معـ مخالل معالعلة مظؾعض ماظظقاػر ميف ماظرواؼة ،مأن مغص م"ايؾقب ماظلائح"م
ميـؾمباعؿقازماالغؼالبماظذيمهدّثمسـفماظروائلميفمتصرضباتف،مصؼال"ألغينمذؽؾتم
غصلممبامأمسقفمظغةماظؾغة!مأنْمأذؽؾمغصامأدبقامػذامؼعينمأنمؼؽقنمػذاماظـصمػقم
عرجعمظغةماآلخرم(اظصقايفمواٌدرسمواٌؤرخمواظلقادلماظذيمؼشؿؼمعـمظغةمغصلمظغؿفم
اظقزقػقة… )مأرؼدمظـصلمأنمؼؽقنمزبطقرة،معؿـا،مالمػاعشامأومحاذقة.موأدعكمإظبم
أنمتصؾحمظغةمطؿابيتمعؤدَّلةمضائؿةمبذاتفا موادؿقاءمعاممساهمباٌشروعماظؾغقيمظقشؽؾم
بذظؽمعدردةمروائقةمخاصةموعؿػردةميفمأدؾقبفاموبـائفاموظغؿفا" .49م
مطؿا مال مصبب مإػؿال ماإلذارة مإظب مخصقبة ماظرتاث ماظصقيف مواغػؿاحف مسؾك ماألدبم
اٌعاصرمذعراموغـرا،ميفمعروغةممتؽّـماٌؾدعميفمادؿؾفاممرعقزه ،مظقعربمبفامسـماظلؿقّم
اظروحلماٌؿؿدمعـماىذور،مظققاجفمبفمواضعفمبؽؾمعامصقفمعـمتـاضضاتموإحؾارات.م م

49مايقارماظلابؼ.
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