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عؼدعة م
تلعك مغظرؼي ماظـؼد ماظـؼويف ماٌعوصر مإشم ماإلحوري مضدر ماإلعؽون مبوىقاغىم
األغـروبقظقجقي،موماإلؼدؼقظقجقي،معـمخاللمدراديماٌظوػرماٌقـقظقجقيموماظػقظؽؾقرؼيم
اظيتمتعؿومماحملؽلماظلردمظؿؿـقفمتـقسوًمصلقػلوئقوًمعؿداخالًمعـماظرعقز،ميفمصقرةمظغيم
عؿعددة ماٌلؿقؼوت متعؿؿد مصمؾي معـ ماٌفقؿـوت ماظلردؼي ،مو ماظعؿؾوت ماظـصقي،م
واظـصقصماٌقازؼيماٌصوضؾيمظعدؼدماٌؼوعوتماًطوبقيمذاتماظـقؿوتماظـؼوصقيماظلوئدةميفم
واضعماجملؿؿع.م م
تؿكزرمػذهماظعـوصرمظؿشؽؾمايؼؾماٌعريفمظؾكطوبماظروائل،معشؽؾيمععؿوراًمدردؼ ًو،م
دـلعك مإشم متعرف مأػؿ مبـقوتف ماظدالظقي مايوصؾي مبوألغلوق ماظـؼوصقي مذات ماظؾعدم
األغـروبقظقجلموماظؾـكماظؿكققؾقيممبظفرػوماظققتقبلماٌقازي،مومذظؽمسؾكماعؿدادمسدةم
غصقصمروائقيمظؾطوػرمورورمضقاعفومأربعمرواؼوتمػلمخالصيمعومطؿؾفماظطوػرمورورم
بداؼي معـ معرحؾي ماظؿلعقـقوت.و محؿك موصوتف ،مو مػل :م(اظشؿعي مو ماظدػوظقز ،ماظقظلم
اظطوػرمؼعقدمإشممعؼوعفماظزطل،ماظقظلماظطوػرمؼرصعمؼدؼفمبوظدسوء،مضصقدميفماظؿذظؾ).م
حقٌ م ذؽؾً مععوً معدوغي مدردؼي محوصؾي مبوألغلوق ماظـؼوصقي معـفو ماىوػز معـ مخمقولم
اجملؿؿع،مومعـفوماٌصطـعمعـمخمقولماظروائلمومصـعؿفماظػـقي .م

أوالً-ماظػضاءمادلكقاظيمومأغلاضهماظـؼاصقةم م
 .1اظػضاءمادلكقاظي م

ظعؾ مأودع معػفقم مصؽري مظؾؿكققؾ مػق معو مغعـر مسؾقف مظدى ماٌؿصقصي محقـؿو مرأوهم
مبـوبي :م"اظقجقد،مألنماظـوسمطؿومضقؾمغقوممالمؼرونميفمػذهماظدغقومإالمخقوالً،مصنذام
عوتقاماغؿؾفقا،مومضدمضرنماظػرابلموابـمدقـوماظؿكققؾمبوظقػؿماظذيمزللمضقةموػؿقيم
ؼلؿكدعفوماًقولمومؼعورضفوماظعؼؾ()...ممبعـكمأنمػذهماظؼقةمتلخذماظصقرةماٌكؿزظيم
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يف ماًقول مو متعقد متشؽقؾفو ميف مػقؽوت مجدؼدة ممل مؼدرطفو مايس معـ مضؾؾ" .1مو معـم
ضروبماظؿكققؾممحلىمحوزمماظؼرروجينميفمعـفوجماظؾؾغوءمومدراجماألدبوءمعومؼدخؾم
يف مبوب ماٌؿؿـع ماظعفقى ماظذي مميؿع ماظـػقس ،مو مطؾؿو ماضذلغً ماظغرابي مو ماظؿعفقىم
بوظؿكققؾمطونمأبدع،2مومسؾكماظعؿقممصننمعوموضعمعـمحدودمظؾكقولمومعوماذؿؼمعـفم
عـ معصطؾقوت مؼؿػؼ ميف مأن ماٌكقَّؾ معـ ماألذقوء ميف ماظؽالم مؼؼؿضل ماإلؼفوم مبفو مطؿوم
ؼؼؿضلماظؿػــميفمتؼدميفومومإبداسفومإبداسوًمضدمسمرجمبوٌكقؾمعـمغطوقماحملؿؿؾمإشمم
غطوقماٌؿؿـعماٌكودعمظؾعؼؾ" .3م
عـمثؿمارتؾطماٌكقولميفمحدهماظـؼويفمسؿقعوًموماألغـروبقظقجلمخصقصوًمبعوملماظرعقزم
ومظغؿفو،مومدونمادمقوزميؼؾماجؿؿوسلمخوظصمأومغػللمصرف،مؼؿقددماٌكقولمعـم
وجفي مغظر مأغـروبقظقجقي ميف مغظر ماظؾوحٌ ماظػرغلل مجقؾدل مدوران مGilbert Duranم
بؽقغف":اٌلور ماظذي مؼؿشؽؾ مصقف مو مؼؿؼقظى متصقر مذلء معو معـ مخالل مايوجوتم
اظغرؼزؼيمظؾشكص،مومتػلر مصقفماظؿصقراتماٌلؾؼيمظؾشكصميفمحمقط ماجؿؿوسل".4م
و مضدميوً مضوعً ماجملؿؿعوت ماظؾشرؼي ميف متلدقس موجقدػو ماظقاضعل مو ماألدطقري مععوً،م
سؾكمخمقوهلوماًوص.مذظؽمأنمػذاماٌكقولمعفؿوممتقزمبفمصردمسـمبؼقيماألصرادمأوم
جمؿقسي مسـ مبؼقي ماجملؿقسوت ،مصال مميؽـ ماسؿؾوره ":مغؿوج مسؼؾقي مصرد مأو مجمؿقسيم
ؼؼرأوغفمحلىماٌشقؽي،مبؾمػقماهلقؼيمشرلماٌـظقرةماظيتمؼؽقغفوماجملؿؿعمظـػلف".5م
ذظؽ مأن ماٌكقول مو مسدل ماظصرلورة ماظؿورسمقي ميقوة ماإلغلون ،مادؿطوع مأن مؼـؿٍم
عمدلوتماجؿؿوسقيمعؿـوعقيماظؿػؽرل،مبوسؿؾورهمغلؼوًمصؽرؼوًمعؿعوظقوًمروٌوًمزودماجملؿؿعم
بشروطمإعؽونموجقدهمطؽؾمعؿفوغس.مومعـمذلنمزفقرمأيمتغرلمسؾكمعلؿقاهمأنمؼدظؾم
إعومسؾكمتطقر محمدثميفمجقػرماجملؿؿعمومبـوه ماظعؿقؼي،مأومسـموجقدمماخؿالفم
غقسلميفممنطماظؿػؽرلمبنيمجمؿؿعمومآخر.مذظؽمأنمتطقرماجملؿؿعوتموممتوؼزػومعرػقنم
مبؼدارماالخؿالفمايوصؾمسؾكمعلؿقىمخمقوهلوماظـؼويف.م م
 1ععفؿماظلردؼوت،معمظػمصموسل -محمؿدماظؼوضلمومآخرونم(،)0252متقغس ،مدارمحمؿدمسؾلمظؾـشر ،ماظطؾعيم
األوشم ،مص.م.37-37مغؼالًمسـمجوبر،مسصػقرم(،)5897ماظصقرةماظػـقيميفماظذلاثماظـؼديموماظؾالشلمسـدماظعرب،م
برلوت،مدارماظؿـقؼرمظؾطؾوسيموماظـشر.
 2ؼـظر ماٌرجع ماظلوبؼ م(ععفؿ ماظلردؼوت) مص ،37.مغؼالً مسـ محوزم مأبل مايلـ ماظؼرروجين م( ،)5891معـفوجم
اظؾؾغوءمومدراجماألدبوء،مهؼقؼمبؾكقجي،محمؿدمايؾقى،مبرلوتمظؾـون،مدارماظغربماإلدالعل.
 3اٌرجعماظلوبؼم(ععفؿماظلردؼوت)،مص.37.
 4جقؾدل ،مدوران ( ،)5887ماألغـروبقظقجقو ،مرعقزػو ،مأدوررلػو ،مأغلوضفو ،مترصمي معصؾوح مايؿد ،مبرلوت،م
اٌمدليماىوععقيمظؾدرادوتموماظـشرموماظؿقزؼع،مط ،5.ص.05.
 5اظغومنل ،مدعقد م( ،)0222معؾقؿي مايدود ماظؼصقى ،ماٌكقول ماظصقراوي ميف مأدب مإبراػقؿ ماظؽقغل ،مبرلوت-م
ظؾـون/ماظدارماظؾقضوءم–ماٌغرب،ماٌرطزماظـؼويفماظعربل،ماظطؾعيماألوشم ،ص.07.
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و مسؾك مػذا ماألدوس ماظرعزي مؼؾين ماٌكقول مضوسدتف ماإلبلؿقؿقظقجقي ميف مغظرم
األغـروبقظقجلماظػرغللمطودؿقرؼودؼسماظذيمؼعؿدلهمتقزقػوًمرعزؼوًم"ؼلؿؿدمععـوهمعـم
خورجمذاتف،مومتشرلماظرعزؼيمبوظضرورةمإشممذهمعومظقسمبرعزي،مومظقسمجمردمسؼالغلم
واضعل مأؼضوً( )...مػذا ماإلبداع ماًوص مبؽؾ مصذلة متورسمقي ميف مررؼؼؿفو ماظػرؼدة ميفم
تلدقس موجقدػو مو مإدراطف مو مسقشف ،مػذه ماظؾـقـي ماألوظقي مو ماظػوسؾي ،مػذا ماٌدظقل-م
اظدالماٌرطزي،معصدرماٌعـكماظذيمالمؼطوظفمغؼوشمأومغزاع()...معصدرمذظؽماظؿفووزميفم
اظقجقد ماٌؿعؾؼ مبوألذقوء ماظػؽرؼي مأو ماظعورػقي مأو ماظعؿؾقي مظؾؿطقؼؼ (اظػردي مأوم
اىؿوسل)-مػذاماظعـصرمظقسمدقى ((خمقول))ماجملؿؿعمأومايؼؾي".6مومبذامؼؿؾكصم
اٌكقولمبوسؿؾورهمختطقطوًمذػـقوًمجملؿؿعماصذلاضلمغوبعمعـمجمؿؿعمواضعل،مومػقمالم
سمورؾـو معؾوذرة ،مو مال مؼظفر مإال معؼـعوً مأو معـ موراء محفوب :م"و مبوظؿوظل مصفق مذهم
ػورب معـ ماظؿقدؼد ،مألغف مبطؾقعؿف مؼؿفووز مذاتف( ،)...مو مبفذه ماظطؾقعي ماالخؿػوئقيم
ؼـؿصىماٌكقولمومطلغفمعـؾٌمؼـظرمطؾمضؾعمعـمأضالسفمإشم :مسؾؿ ماألغـروبقظقجقو،م
ومسؾؿماظـػس،موماألغطقظقجقو(سؾؿماظقجقد).مومألغفمالمؼؿؽؾؿمإالمعـموراءمحفوب،مصننم
سؾقـو مأن مغرصده ميف ماظلرود مو ماٌروؼوت ماٌؿؽررة ماظيت مؼؽشػ مصقفو مطؾ مجمؿؿع مسـم
غػلف" .7م
و مػذا معو مدـؼقم مبف ميف مدرادؿـو مظؾؿلؿقى ماظلردي ،محقٌ مؼـدرج ماٌكقول مضؿـم
غطوقماظضرورةماٌقؿوصقزؼؼيمظإلغلونماظيتمأنزت-معـذمزفقرهمسؾكموجفماألرض،مومالم
زاظًمتـفزمحؿكمأؼوعـومػذه-مرؤؼيماإلغلونمظقجقدهمومسوٌفماظذيمدأبمسؾكمزرسفميفم
حؼؾ ماٌؿكقؾ مو معؿعوظقوتف ماظذػـقي ماظيت مدـعوىفو ميف معدوغؿـو ،مبوسؿؾورػو مخطوبوًم
عؿػرداً مبؽقـقغؿف مو معـظقره مظؾعومل ،مو مختطقطفماظققتقيب مجملؿؿف مو معدؼـؿف مو محوظؿفم
ايضورؼي ماظيت مؼلعك ماظروائل مبؽؾ معو مأوتل معـ معؿعوظقوت مغصقي مو معقؿوغصقي مإشمم
اإلحوريمبفو.م م

 .2األغلاقماظـؼاصقةموممتظفراتفاماظػـقةم

غعـرميفمعدوغؿـوم(رواؼيمعومبعدماظؿلعقـقوتمظؾطوػرمورور)سؾكمغقسنيمبورزؼـمعـم
األغلوق ماظـؼوصقي؛ مأحدػؿو ممت مإنوزه -مأو متشققده مبوألحرى -معـ مررف ماظروائلم
علؿكدعوً مصقف مودوئؾ مواضعقي معلؿؿدة معـ مبقؽؿف ماالجؿؿوسقي ،مؼؼقم مبذلطقؾفو مسؾكم
علؿقىماظ ػضوءاتماظلردؼي مبصقرةمشرائؾقيمعؿكقؾي،مظؿؽقنمأطـرمورؼداًمومحموؼـيم
 6غؼالً مسـ معمظػ مصموسل م( ،)5888ماظقجقد مو ماظزعون مو ماظلرد -م مصؾلػي مبقل مرؼؽقر -مترصمي مو متؼدؼؿ مدعقدم
اظغومنل،مبرلوت-مظؾـون/ماظدارماظؾقضوءم–ماٌغرب،ماٌرطزماظـؼويفماظعربل،ماظطؾعيماألوشم ،ص.
 7اظغومنل،مدعقد،معؾقؿيمايدودماظؼصقى،ماٌكقولماظصقراويميفمأدبمإبراػقؿماظؽقغل،مص.01-07 .
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ظؾقاضع معـ محقٌ ماظصقوشي ماظشعرؼي ،مو مأسؿؼ مدالظي معـ ماظـوحقي ماظرعزؼي .مو مػذا معوم
ؼػعؾفماٌؾدسقنمسؿقعوًموماظروائققنمسؾكموجفماًصقصميفمعومؼصطؾحمسؾقفمباظػضاءم
ادلؿكقل،محقٌمتؽقنمعرجعقؿفمعلظقصيميفماظقاضع،مومعقادمبـوئفمعلؿؿدةمعـماظقاضع،م
بوسؿؾورهمعصدراًمؼـطؾؼمعـفمومؼـؿفلمإظقفماًطوبماظروائل،مظؽـمررؼؼيمترطقىمتؾؽم
اظعـوصر،موماٌؽقغوتمومتشؽقؾفو،مومطقػقيمتػوسؾفومعلؿقحوةمعـمغلٍمخمقولماٌؾدع،م
ومعـمخوظصمصـعؿفماظػـقي،مصؿـشلمظـومصضوءاتمزعـقيمومعؽوغقي،مومذكصقوتمهؿؾم
ترط قىمغظرلتفوماظطؾقعقيميفماظقاضع،مدونمأنمهؿؾمعـطؼف،مومغظوممدرله،مظؿعقدم
سؾقفميفماظـفوؼيمبدالظيمرعزؼي،متشرلمإظقفمدونمأنمتصرح،مومتقحلمبوٌعـكمدونمأنم
تعؾـف،م ومتعؾؼمسؾكمأحداثفمعـمخاللمعومؼؿػوسؾميفمصضوءماٌؿكقؾمعـموضوئع،مأضقؿًم
سؾكمواضعمعقازٍ،مملمؼشلمأنمؼؽقنمعقازؼوً مظؾقاضعماألصؾلمإالمعـمأجؾمخؾؼمعلوحيم
تعؾرلؼيمرعزؼيمبنيماظقاضعماألصؾلموماظقاضعماٌؿكقؾ،معلوحيمظؼقلمعومملمميؽـمأنم
ؼؼؾمسؾـوً،موممترؼرمعومسفزتماظؼـقانماٌؾوذرةمسؾكممترؼره،مومهرؼرمعومطؾؿفماظقاضعم
يفماظـػسمعـمحؼوئؼمومعقاضػ،مومرؤىمظؾعومل.ميفمخطوبمرعزيمعقجفمظػؽيمؼػذلضم
أغفو متػفؿ مظغي ماظرعز مو ماإلذورة مو ماإلزموء مو ماإلميوء ماحملؿقظي مسؾك مسالعوت مزوػرةم
ومأخرىمخػقيمبـماظلطقرمترذقفوماظؾغيماظشعرؼيمظؾـصماظروائل .مومػؽذامؼـشهمظـوم
اظروائل مإرورات مزعـقي مؼمثـفو مبوألحداث مو ماظشكصقوت ،مو معؽوغقي مؼعؿرػو مبعـوصرم
ومععوملمومأذقوء.موػلمطوئـوتمومذكصقوتمعفؿومطونمواضعقيماٌقاصػوتمومعلظقصيم
اٌرجع،مصنغفومتؿقركممبـطؼماظػضوءؼـم(اظزعوغلموماٌؽوغل)ماٌكقوظقنيمومتُقرطفؿوم
يفماظقضًمذاتف .م
و ميف مػذا ماظعومل ماٌؾؿدع متظفر ماظصـعي ماظؿكققؾقي مظؾؿؾدع ،مو مضدرتف ماظؿصقؼرؼي،م
ومادذلاتقفقؿفماظػـقيميفماظؿعؾرلمسـمأصؽوره.مومبوخؿصور ،مصفقمؼـشهمسقاملمصؽرؼيم
تقظدتمعـمصؿقؿمتلعالتفمظقاضعف،مو مرؤؼؿفمظعوٌف.مصـفدهمؼشقدمعدغومخقوظقيمغوبضيم
بويقوةمومايرطيموماظؽوئـوت،مؼـلٍمعـفومصضوءًمؼصىمصقفمصؾلػؿف،مومؼؾؾقرمصقفم
عقضػوً مصـقوً معـ ماظعومل مو ماظقجقد .مو مظطوٌو م"ذؽؾ ماظػضوء م( )...مععقوراً مظؼقوس ماظقسلم
وماظعالئؼموماظذلاتؾقوتماظقجقدؼيموماالجؿؿوسقيموماظـؼوصقيم()...موماظيتمتـؾفمإشممغقعم
عـماخذلاضوتماظػضوءمظـو،مألجلودغو،مألصؽورغو،مظقجداغـومومٌعورصـو".8مظذظؽمصوظؿعؾرلم
سـ مأصؽور ماإلغلون مو مثؼوصؿف ممبكؿؾػ مأغلوضفو مال مؼؿؿ مإال مداخؾ مصضوء مخمقوظل معوم
ؼـظؿفومصقف،م"ظذظؽمميؽـماظؼقلمبلنمتورؼخماإلغلونمػقمتورؼخمتػوسالتفمععماظػضوء".9م
 8نؿل،محلـم(،)0222مذعرؼيماظػضوء-اٌؿكقؾموماهلقؼيميفماظرواؼيماظعربقي،ماظدارماظؾقضوءم-ماٌغربم/مبرلوتم
مظؾـون ،اٌرطزماظـؼويفماظعربل،ماظطؾعيماألوشم ،ص.70. 9اٌرجع غػلف،مص.70.
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ومالمميؽـمظؾروائلماٌعدلمسـمحولمحضورؼيمواجؿؿوسقيمومثؼوصقيمأنمؼصقغمعـظقرهم
اظروائلمإالموصؼ م"صضوءمحموؼٌ،مؼؽقن معؿؿظفراًمأطـرمعـف محمدداً،مومعؿؽؾخملؿوً،مأطـرم
عـف معؿؽؾَّؿوًمسـف".10مومغظراًمهلذاماظدورماىقػريميفمصقوشيماٌكقولماظلردي،مصـػـوم
اظػضوءماٌكقوظل ميفمػذهماظدرادي مطلولماألغلوقماظـؼوصقيماظيتمؼؾوذرماظروائلمصقوشؿفوم
ضؾؾمأيمغلؼمثؼويفمآخر.ممم م
أعوماظـؿطماظـوغلمعـماألغلوقماظـؼوصقيماٌلؿكدعيميفمعدوغؿـو،مصقؿعؾؼمبؿؾؽماألغلوقم
اىوػزة معلؾؼوً ،مأغلوق مصوشفو ماجملؿؿع م(و مادؿـؿرػو ماظروائل) مظؾؿعؾرل مسـ مأحقاظفم
اظداخؾقي ،مو مظؾؿعؾقؼ مسؿو مؼؼع مصقف معـ مدؾقطوت مو مأحداث ،مو مصقغ متعؾرلؼي مسـم
عؽؾقتوتماظـػس،مومظقاسففو.مإذمؼؼقمماجملؿؿعميفماظعودة،مبصؽمصقغمعالئؿيمظؽؾم
حول ،مو ماظؿعؾرل مسـ مطؾ مزرف مؼقاجفف ميف مؼقعقوتف ،م مصؽون مأن مغشلت معـظقعوتم
ثؼوصقي محوصؾي مبوألغلوق ماٌكؿؾػي ماألظقان ،مصؿـفو ماٌـؾ ماظشعيب ماظلوئر ،مو ماألشـقي،م
ومصـقفماظؾؾوسماظؿؼؾقدي،مومرؼقسماالحؿػول،موممتؼوظقدمإحقوءماٌـودؾوت...اخل،م
اظيت متدظؾ مسؾك مصرادة ماظشكصقي ماظؼقعقي ،مو ماظعرضقي ،مو مخصقصقي ماظشكصقيم
وماهلقؼي.مطؿومتعؽسماغؿلوبوًمتورسمقوً،مومبعداًمحضورؼوًمظؾػردموماجملؿؿع.م م
ومضدمجوءتمتؾؽماألغلوقماظـؼوصقيموماٌـظقعوتماظطؼقدقيماىوػزةمطلمتدلرمذظؽم
ايؼماإلغلوغلميفماظقجقدمبؼقةماظعقاعؾماظؿورسمقيمومايضورؼيموماظـؼوصقيماظيتمؼؿؿؿعم
بفو ماظػرد مو مزمققفو ميف مذؽؾ مسقائد مؼقعقي ميف مجمؿؿعف .مو مال مؼذلدد ماظروائل ميفم
االدؿػودةمعـمػذهماألغلوقماىوػزةمظقمثٌمبفومأغلوضفماٌصطـعيماظيتمضوممبؿففقزػوم
عـمضؾؾ،ميفمصقرةمصضوءاتمزعـقيموماٌؽوغقيمومذكقصقيمذاتمروبعمختققؾل،معـم
ذلغفومأنمهؿضـ ،مطققاعؾمخطوبقي،معوماظؿؼطفماظروائلمعـمأغلوقمثؼوصقيمجوػزةم
ظؾـوء مخطوبف ماظلردي ،مصقؿضوصر ماظـؿطون معـ ماٌـظقعوت ،مظصـوسي معو مبوت مؼلؿكم
حدؼـوًمبأغـروبوظوجقةماظرواؼة .م
ومودرماإلذورةمإشممأنمػذهماألغلوقماظـؼوصقيماىوػزةمهضرمومتغقىمظدىماظطوػرم
ورور محبلى مرؾقعي ماظػضوء ماظؿكققؾل ماظذي مؼشقده ماظروائل؛ مصنذا مطون مػذا ماظػضوءم
ورؼدؼوًمحبؿوً،مومشرائؾقوًمعغرضوًميفماظؿكققؾموماظققتقؾقو،مصننمتؾؽماألغلوقماظـؼوصقيم
اىوػزةمتغقىمشقوبوًمتوعوًمطؿومػقماظشلنميفمرواؼيت:ماظوظي ماظطاػر مؼعود مإدي معؼاعهم
اظزطي ،موماظوظي ماظطاػر مؼرصه مؼدؼه مباظدساء.مأعومإذامطونماظػضوءماظؿكققؾلمعلظقصوً،م
ومحوعالًمٌقاصػوتمععروصيمومذاتمعرجعمواضعل،مصلـفدهمحوصالًمبوألغلوقماظـؼوصقيم
اىوػزة،معـمأعـول،مومأشونٍمذعؾقي،مومعظوػرمتؼؾقدؼيمظشكصقوتف،مطؿومدـشفدهميفم
Genette, Gérard (1966), Figure I, Paris, Editions du seuil, p.103.
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رواؼيتماظشؿعةموماظدػاظقز،مومضصقدمسيماظؿذظل.مظؽـمضؾؾمذظؽمرمدرمبـومأنمغؼلؿم
ػذه ماٌـظقعي ماظؿكققؾقي مإشم مأغلوق معصطـعي معـ مررف ماظروائل ،مضؾؾ ماظؿطرق مإشمم
األغلوقماظـؼوصقيماىوػزةمعـمضؾؾمجمؿؿعف.م م

ثاغقاً-ماظػضاءمادلكقاظيمظؾؿؽان-م(عدؼـةماخلقال) م
متققر معصطؾح ماظؿكققؾ ميف ماظدرادوت ماظلردؼي ماٌؿلخرة محقل ماظؼصص مشرلم
اإلحوظلم()Récit non référentielمأيمحقلمضصيمشرلمعرجعقيم"عـمغوحقيمأنماظعوملم
اظذي مصقفو معؼؿطع معـ ماظقاضع .مظؽـف مواضع مشرل مععني .مو مظذظؽ مصفق مسومل مضؾوبل مالم
أعوراتمصقفمألزلوءمهددماٌؽون".11مأومهقؾمسؾكمععؾؿمأومذوػدمععروفميفماظقاضعم
اٌرجعلماظذيمغعوؼشفم .م
وميفمػذاماظلؿًمؼـطؾؼماظطوػرمورورمعـمعدؼـيماًقولماظيتمؼشقدػوميفمصضوئفم
اظلردي مظقلؽـفو مأبطوظف مأو مظؿلؽـفؿ .مطل مزمقؾ معـ مخالهلو مسؾك مواضع مصضؾ مأنم
ؼذلادؾمععفمبقدوئطمرعزؼي،مسؾَّفمؼؿؾؼك،مأومرمعؾـومغؿؾؼكمرداً،مأومغلؿكؾصمدالظيم
عـمتؾؽماظؾالدماظغرائؾقي.مشرلمأنمعومدمؿوجفمصعؾقوًميفمػذهماظدراديم"ظقسمادؿعورةمغُ ُظؿم
سوٌـو ،مبؾ مادؿـؾوط مغُ ُظؿ متؾؽ ماٌدؼـي ماظعفقؾي ،مصؿو متقاضعـو مسؾقف مسدل ماظعصقر مالم
ؼـطؾؼمسؾكمسوملمآخرمرػنيمبؼراءتـو()...مصضالًمسـمأغفمسوملمعؿكؾؼممبؽقغوتمشرلم
عؽقغوتمسوٌـو،مومحمؽقممبـظؿمخوصيمبف".12مومذظؽمسدلمطؾماظػضوءاتماظلردؼيمعـم
زعون مو معؽون مو مذكصقوت مو مأحداث ،مشودرت مصمقعفو مسومل ماظقاضع مو ماظؿقؼًم
بوٌؿكقؾ .م

 .1عدؼـةماخلقالماألظقػةم(اظشؿعةموماظدػاظقز)

صػل مرواؼي ماظشؿعي مو ماظدػوظقز مؼشَقِّد ماظطوػر مورور مبداخؾ ماظشكصقي ماظرئقلقيم
"اظشوسر"،معدؼـيممبقادمععروصيمومعالعحمعلظقصيميفماظؿورؼخمايضوريماىزائريمعـم
حقٌماظزعونموماٌؽونمصقعرِّفمصوحؾـومغػلفمظؾؼراءمعلؿعرلاًمععوملمعدؼـيمأظقػيمتؾؽ:م

"أطونمأحدمأضرحةمبينمأجدارمبؿاػرت:مسـدعامؼدخلماظداخلمعنماظدػؾقزمجيدم
ضؾاظؿهمثالثمضاساتمعػصولمبعضفامسنمبعض،مبدػؾقزمروظهمبضعةمأعؿار،مومؼؿػرعم
سنمأوديمػذهماظؼاساتمسنماظقؿنيمومسنماظقلارمدػؾقزانمعؿشابفانمؼػضقانمإديمػقؽلم
ثانمعرتطبمبدورهمعنمزيسمضاساتمتربطمبقـفامدػاظقزمتـطؾقمعنمعدخلماظضرؼح،م
 11ععفؿماظلردؼوتم(عرجعمدوبؼ)،مص.م.31-37

 12إبراػقؿ ،مسؾدماهلل ( ،)5882ماٌؿكؾ ماظلردي،معؼوربيمغؼدؼيميفماظؿـوصموماظرؤىموماظدالظي،مبرلوت -مظؾـون/م
اظدارماظؾقضوءم–ماٌغرب،ماٌرطزماظـؼويفماظعربل،ماظطؾعيماألوشم ،ص.28.
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ومؼشؿؿلمسؾىممثاغيمضاساتمطؾريةمومأربعمصغريةمطائـةمباألرطانمومؼربطمبقـفام
دػؾقز"  .مو محقـؿو مبدخؾـو مإشم مأسؿوضف مظـؿعرف مسؾقف معـ ماظداخؾ مؼؿؿوػك ماظؾطؾم
13

خمقوظقوًمععمععوملمعدؼـؿفماألظقػيمعلؿعرلاًمعـفومأحدمدػوظقزػومصقؿققلماٌعؾؿمايؼقؼلم
إشممخمقوظل،مومؼؿققلماإلغلونماظطؾقعلمإشممدػؾقز:م"مأحتولمإديمدػؾقزمعظؾممعؿعددم
اجلواغبموماظلرادؼبمواألشوار،مالمؼؼؿقؿهمعؼؿقممعفؿامحاول".14م م
حقـؿو مؼضعـو ماظروائل مبنزاء مػذه ماٌؿوػي ماظشكصقي مأو ماظشكصقي ماٌؿوػي مال مغعقدم
غدرك مأدمـ مبنزاء مذكص مأم معؽون مأم مزعون مأم مأعوم مػذه ماظعـوصر مجمؿؿعي مأم مأغفوم
سـوصر معؿـوصقي معؿالحقي مؼـػل مبعضفو مبعضوً ،مصـفد مأغػلـو مأعوم محوظي ماغؿػوء مهلوم
صمقعوً .مو ميف مػذه مايوظي مأو متؾؽ ،متؿلطد ماظطؾقعي ماٌكقوظقي مهلذا ماظؾـوء ماظذي مظقسم
جمرداً مخو ظصوً مو مال مجملداً مصرصوً .مال مؼؿلدس مسؾك مأرض ماظقاضع مو مال مسؾك مأرضم
اًقول،مومالمؼذلكمظـوميفماظـفوؼيمعـمدؾقؾمشرلماظؿلوؤل:م م
ػؾمؼعرصـومورورمسؾكمبطؾف؟مأممسـمعدؼـؿفماًقوظقيمذاتماٌرجعماظقاضعل؟مومػؾم
ؼرؼد مأن مؼؼدم مظـو ماٌعؾؿ مايضوري ماظؽوئـ ممبدؼـي متوػرت ،مو معلوظؽ معؿوػوتفم
و مدػوظقزه؟ م مأم مؼعؿد مإشم مإتوػؿـو ميف متؾؽ ماٌلوظؽ مو ماظدػوظقز؟ مو مػؾ مدمـ مبصددم
ذكصقيمأممبصددمعدؼـيمضقاعفومعؿوػيمعـماظدػوظقز؟ م
ومالمؼطقؾماظروائلمطلمؼضلءمظـومجقاغىمعـمػذهماٌؿوػي،مومرطـوًمجقػرؼوًمعـمػذهم
اظدػوظقزماظيتمؼؾدومأغفومظقلًمذقؽوًمآخرمدقىماظؼضوؼوماظشوئؽيموماٌعؼدةمظعصرهماظيتم
سفزمسـمحؾفومصراحمؼغقصميفمعؿوػوتفومدومنومحؾمأومذورهمؼردقمسؾقفميفماألصؼ،م
إغفمسوملمصؽريمخوظصمؼؿكذمعـماظقاضعمومتعؼقداتفممنقذجفماٌقازي،مومعـوظفماظذيمملم
رمد مظف مدقى مأضرحي مبين مأجدار مو معؿوػوتفو ماألصعقاغقي ممنقذجوً ،مإغفو محرلةم
أغطقظقجقيمودمصقرتفو ميفمععوملمحضورؼيمومتورسمقي:م"أدخل ماظؼضقة مأو مادللأظةم

اظواحدةمحقثمعالؼني،مإنمملمتؽنمعالؼريماظؼضاؼا،مدونمحؾفامأوماظوضوفمسؾقفام
طؾفا،مالمجتدمباباًمسيمدػؾقزماظؼضقةماظيتمأغتمبصددماضؿقاعفا.مبلمإنمدرادؼبم
تـػؿحمأعاعك،مصرتوحمتـزلمعدصوساًمبؼوةمعا،مالمتدريمعاػقؿفام،مومطؾؿاماضؿقؿتم
درداباً ،موجدت مغػلكمسي مدػؾقز مآخر ،مؼـػؿح مسؾى مدرادؼب ،ممتؿصك ،مصؿـزل،
مومتـزل،مالمإديمعؽان،مبلمإديمدػؾقز،مومدرادؼبمممؿصةمأخرى.مضرؼحمآجداريم
عفؿل" .مومؼؾدومأنمػذاماٌعؾؿماألخرلمػقماهلقؽؾماظذيمرملدمحولمايرلةماظيتم
15

 13اٌرجع غػلف،مص.50.

 14ورور،ماظطوػرم(،)0227ماظشؿعيموماظدػوظقز،ماىزائر،ماٌمدليماظقرـقيمظؾػـقنماٌطؾعقيمعقصؿمظؾـشرموماظؿقزؼع،م
ص.50.
 15رجع غػلف،مص.57.
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ؼقجدمسؾقفوماظؾطؾ.مومطلغفمبشرحفمظدػوظقزمحضورةمبينمآجدار،مضدموجدمعالذاًمؼؾٌم
صقف محوظي متقفف مو مرملدػو ،مو مبوظؿوظل مال متؽقن مػذه ماٌدؼـي مدقى مأسؿوق ماظؾطؾم
ومتعورؼٍمأسؿوضفماظػؽرؼيمايوئرة،مومضدممتوػًمععمععؾؿمدقوحلمعلظقفميفمحضورةم
اظؾؾدمومتورسمف .م

 .2معدؼـة ماخلقال ماظعفقؾة :م(اظوظي ماظطاػر مؼعود مإدي معؼاعهم
اظزطي/اظوظيماظطاػرمؼرصعمؼدؼهمباظدساء)

سؾكماظرشؿمعـمأنماألعرمؼؿعؾؼمبػقػمخمقوظل،مإالمأغـومدـطؾؼمسؾقفموقزاًمعصطؾحم
اٌدؼـي مألغف معصطؾح مغؼدي مرجراج ميف ماظدرادوت مايدؼـي معـ مجفي ،مو مألن مسؾورةم
اظرؼػمأوماظػقػماًقوظلمتؾدومغوذزةمومالمودمهلوميفمايؼماظـؼديمدـداًمعقضقسقوًم
ؼدسؿفو .م
تطؾمبـوماظرواؼؿونمسؾكمصضوءمخمقوظلمؼذلبعمسؾكمصقراءممتؿدمسؾكمعدماظؾصر،مالم
عؽونمصقفومظزعـمأومعؽونمثوبؿني.مومالمظالووػوت،مأوماٌلوصوت.مالمتـطؾؼمسؾقفوم
ععوؼرلمضقوسماظزعـموماٌلوحيموماظؽؿؾي،مومػذاماٌؼومماظذيمؼلؽـف،معؽونمدرعديم
ػققظلمعؿؾدلمعؿعددمطؿوميف معشفدمدرؼوظلمؼؼذلبمإشمماٌشوػدماألخروؼيمأطـرمعـفمإشمم
اظدغققؼي:م"مادؿدار،مظؽنمادلؼاممزلمؼؼابؾه،مادؿدارمعنمجدؼدمصوجدمغػسمادلؼام.مزلم
ؼلؿدؼرمحؿى مأطؿل مدائرة مبرعؿفا ،مومزل مادلؼام مؼؿعدد".16مإغفومحوظيمعـماظؿقفمعوم
صؿلتمتؿؽـػميفمػذهماظرواؼيماظيتمختورىماظقاضعمبلبعدماظصقرمسـماظقاضع،مومػلم
صقر مسوئؿي متؿؼوذصفو مذطقوت مصقصقي ،متعؾٌ ممبعوؼرل ماظقاضع مو متؾطؾ معػعقهلو:م
"مومصوجئماظوظيماظطاػرمسـدعامأرادماظعدمعنمجدؼد،مبأغهمالمجيدمدوىمثالثةمضصورم

ومعؼاعهماظزطيمادلػرتض.مخؾػهمضصر،مإديمميقـهمضصر،مإديممشاظهمضصر،مضؾاظؿه،م
حقثمتؿوجهماظعضؾاء،معؼاعهماظزطي،مشريمأنماالجتاػاتماألربعةمصؼدتمضقؿؿفام
اجلغراصقة،مطؿامصؼدتمعدظوالتفا.ماظشؿسمسيمذػولمسؿقق()...مومظؽنمػذاماظػقفم
أؼنمؼؼع،محؿىمتذػلممشلهمػذاماظذػول؟م" .مأعوماٌؼومماظزطلمصقؿؽقنمعـمدؾعيم
رقابؼ ،مؼقحل ماظعدد مدؾعة مصقفو مإشم ماظالغفوئقي مو ماظلرعدؼي ،مطؿو مزمقز ماظؿصقرم
األدطقريمظؾعددمدؾعيمرعزؼيمضددقيمعـذماظؼدم،مصوظعددمدؾعي :م"ػومرضممظؾطفارة،
مو ماظؿؽوؼن ،مو ماظوضت معع ماظؽواطب ماظلؾعة ،مو مدؾعة مأؼام ماألدؾوع ،م(،)...
مو ماظػضائل ماظلؾع ،مو ماخلطاؼا ماظلؾع ،مو مػؾات مروح ماظؼدس ماظلؾع ،مو ماحلؽؿاءم
17

 16ورور،ماظطوػر م(،)0221ماظقظلماظطوػرمؼرصعمؼدؼفمبوظدسوء،ماىزائر ،ماٌمدليماظقرـقيمظؾػـقنماٌطؾعقيمعقصؿم
ظؾـشرمواظؿقزؼع،مص.57.
 17ماٌرجع غػلف،مص.58.
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اظقوغانماظلؾعة،ماظلؾات-ماظلؾت-مسيماظعربؼةمػوماظقومماظلابع،مومرضمم()7مؼرعزم
إديماظؿوحدمععماهلل".18مظذظؽمؼعددماظقظلماظطوػرماظطقابؼماظلًمظؾؿؼومماظزطلمحؿكمإذام
وصؾ مإشم ماظطوبؼ ماظلوبع مضول ":ماظطابق ماظلابع مخؾوتي مو مررؼؼي مإدي محؾقيب" .م
19

ومؼعززمػذاماظؾعدماظؼددلمبؿؿـؾماٌؼومماظزطلميفموصػمؼلؿلغسميفمصقوشؿفمبوظـصم
اظؼرآغل ميف مضقظف :م"جعؾـاه مدؾعاً مرؾاضاً ،محتؿضـفا معؽذغة مترتػع مسـفا مبـصفم
سؾوػا،مصؽانمطإرممذاتماظعؿادمأومأطـر".20م م
ميـؾماٌؼومماظزطلمبفذهماٌقاصػوتمذاتماظرعزؼيماألدطقرؼيمتورةموماظدؼـقيماظؼددقيم
تورة مأخرى ،محفر ماظزاوؼي مٌدؼـي مورور ماظعفقؾي ،ماظيت مطون ماٌؼوم ماظزطل مصقفو مػقم
اٌؾدأ( موػذا مثوبً ميف مسـقان مرواؼي ماظوظي ماظطاػر مؼعود مإدي معؼاعه ماظزطي) ،مو مػقم
اٌـؿفكمحقـؿومؼطوظفماظؽلقفميفمعرحؾيمالحؼيميفمرواؼي":اظوظيماظطاػرمؼرصعمؼدؼهم
باظدساء" مؼؼقل مورور ميف مػذه ماٌرحؾي ماىدؼدة معـ ماظؿقف مو ماظػؼدان م ":مأساد ماظوظيم

اظطاػر متأعل ماظشؿس ماظيت مطان ماسرتاػا ماظؽلوف ،مصؾفره ماظوػج ،مو متلاءل مسمم
ؼؾقث .مغلي ماغهمطان مػـاك مضؾل محلظات ،مطلوف مطؾي مصفائي ،ممل مؼؿـؾأ مبه مالم
اظعراصون موال مادلـفؿون مو مال ماظعؾؿاء م"  .مإغف مسومل مخمقوظل متؿؾدد مصقف مو متؿالذكم
21

عؼوؼقس ماظعومل ماٌـطؼل .مصقضقك ماٌؼوم ماظزطل ماالصذلاضل معدؼـي مؼقتقؾقي مبال مععوملم
ثوبؿي،معدؼـيمعؿالذقيمايدودمعؿقررةمعـمأيمحوطؿمأومعـطؼمأومضوغقن،مومالمترضكم
بلي مضوغقن مدقى ماظؿققل مو ماظؿعدد مو مخداع ماظؾصر ماظقحقاس ،مجملدة ميف موجقدػوم
اظغرائيبمعقضعوًمتؿؽـػمصقفمومتؿالذكمحوظيماظغقؾقبيماظصقصقي،مأوماظلرؼوظقي،مأومإنم
ذؽـومزلقـوػو:محوظيماظغقؾقبيماظقرورؼيماًوظصي .م

ثاظـاً-ماظػضاءمادلكقاظيمظؾزعانم(اظزعنمبنيماظؿفرؼدموماظؿفلقد)م م
عـؾؿو موجدغو مصضوءات معؽوغقي مواضعقي مو مأخرى مخمقوظقي مغؾػل مظدى ماظطوػر مورورم
غقسنيمعـماظدػوظقزماظزعوغقيمزلقـوػومصلقوتمعـفوماٌؾوحيمومعـفوماحملرعي مؼـطؾؼونم
عـمبمرةمزعـقيمزلقـوػو:م"اظػلقة مادلكقاظقة ماظزعـقة"،مومػلموعضيمارووسقيميفم
اظزعـمؼلؿعقدػوماظراويميفمذؽؾمضصي،مأومحدث،مأومسودةمعـماظعوداتماالجؿؿوسقيم
اظؼدمي ي،مهلومسالضيمومظقمرصقعيمععمعلورماظلردماألصؾلماظذيممتماالدمرافمسـفمبفذهم
 18بـقا ،مظقك م( ،)0225مإذوراتمومرعقزمومأدوررل،مبرلوت -مظؾـون،متعرؼى:مصوؼزمطؿمغؼش،معمدليمسقؼداتم
ظؾـشرموماظطؾوسي،ماظطؾعيماألوشم ،ص.18.
 19ورور،ماظطوػر،ماظقظلماظطوػرمؼعقدمإشممعؼوعفماظزطل،مص.05.
20ماٌرجع غػلف،مص.07.
 21ورور،ماظطوػر،ماظقظلماظطوػرمؼرصعمؼدؼفمبوظدسوء،مص.8.
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اظػلقي ماظزعـقي ماٌكقوظقي مذات ماظؾعد ماظـؼويف مو مايضوري ماظعؿقؼ .مو مظـو ميف مرواؼيم
اظشؿعيموماظدػوظقزمعـوالًمشوؼيميفماظقضقحمرملدماظصـعيماظػـقيمظؾقضوئعماٌكقوظقيمسـدم
اظطوػرمورور .م

 .1ادلظفرماظؿفرؼديمظؾزعنم(اظػلقةمادلكقاظقةماحملرعة)

إنمذؽـومػقمدػؾقزمحمرممعـماظدػوظقزماظيتمسمقضفوماظطوػرمورور،مظقػؿؿحمبفمبقابيم
اٌلؽقتمسـفماجؿؿوسقوًمومأخالضقوً.مشرلمأنمػذاماٌلؽقتمسـفمطونمسؿقؼماألثرمإذامعوم
سدغومإشمموضوئعماظـقرةماظؿقرؼرؼي،مالمسؾكماٌلؿقىماظلقودلمأوماظعلؽريمأوماظؿـظقؿلم
اظرزلل،مومإمنومسؾكماٌلؿقىماالجؿؿوسلماظؾلقط،موماظؿػوسالتماظؾقـقيمداخؾماظـلقٍم
االجؿؿوسل ماٌعؼد ماظذلطقى ،ماظذي مأسود ماظطوػر مورور مصقوشؿف مو مػق مؼلؿذطر متؾؽم
اظققعقوت ماظعصقؾي ميف مذؽؾ موعضوت مارووسقي مذؽؾً مصلقوت مخمقوظقي موزقػؿفوم
تغقرلمعلوراتماإلؼؼوعماظلردي،مومتؿفؾكمػذهماالدذلاتقفقيمخوصيميفمرواؼيماظشؿعيم
وماظدػوظقز.م م
متؾل مػذه ماظػلقي ماٌكقوظقي مضرورتفو معؿلثرة ممبظوػر ماظؼؿع ماٌؿعددة ميف مجمؿؿعم
رجقظل معـؿفؽ مسؾك مصمقع ماألصعدة مبػعؾ ماالدؿعؿور .مممو موظد مسدة مسؼد ماجؿؿوسقيم
ومثؼوصقيمومغػلقيمتراطؿًميفماظالوسلماىؿعل،معـؾمسؼدةماظشرفمظدىماىزائريم
اٌلؿعؿرماظيت متؿؿقزمبقضع معدوٍمإذا معوممتمررضفومأومإثورتفو،مشرلمأغفومسؼدةمشرؼؾيم
اظذلطقى؛ مصؽؿو مأغفو مدرؼعي ماالدؿعور مو ماظؿلثرل ميف ماظـػقس ،ممبو متقضظف معـ مضمقيم
و مشرلة ،مو مغعرة مضؾؾقي مو مذكصقي ،مبداصع مدرء ماظعور مو مإبعود مأثره ،مصنغفو مدرؼعيم
اً ؿقد مإذا معو موجدت مسذراً ،مأو مذرؼعي ،متغطل مسؾك مإتقوغفو ،مطذرؼعي ماظقضعم
احملؿؾ ،مأو مدخقهلو ميف مدقوق محموربي ماالدؿعؿور ،مبشؿك ماظقدوئؾ محؿك ماحملرعيم
اجؿؿوسقوًمومأخالضقوًمومدؼـقوً.مإغفومسؼدةمعؿفووزةمظؽؾمايدودميفمتـوضضفوموماعؿدادػوم
اظلؾسمعـماظـؼقضمإشمماظـؼقض .م
صؽؿومؼمديمحدوثفومإشممتػرؼؼماظشؿؾمومإحداثمذرخمالمؼرأبمصدسف،مومسـػم
وماغؿؼوممومثلرمالمؼرويمضؿلهمإالماٌقت،مصنغفوم -مإذامعوموجدتمعدلراًمطصدماظعدو،م
ومخدعيماظـقرة-مندػومتلوػؿمسؾكماظـؼقضمعـمذظؽميفمملماظشؿؾ،مومخدعيماجملؿؿعم
وماظقرـماظذيمتفقنميفمدؾقؾفماظـػسمذاتفومومظقسماظشرفمصقلى.مومػذامعومضوعًم
بف ماظػؿوة ماىزائرؼي ماٌذػؾي ماظيت معـقفو مورور متلؿقي ماظعارم ،مو مطوغً مبطؾي مظؼصيم
احؿؾً مإحدى ماظػلقوت ماٌكقوظقي مظؾرواؼي ماظيت مؼروؼفو ماظؾطؾ م(اظشوسر) معـ مأسؿوقم
ذاطرتف:م"اظؾفممباركماظعارمم()...مراودػامسلؽريمػاممبفامومػيمسيماظواديمتغللم

اظصوف،مضدرتمأن مضدرػامأنمتلؿلؾم،مأومأنمتـؿقر.مأنمتؿـازلمسنماظشرفماظذيم
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أوصاػا مبه مزؼن مذؾاب ماظدوار مخمؿار( )...ماضرتب معـفا ،مصراحت متؼوده مدموم
اظشعؾةمعؾؿعدةمبهمسنمرصاضه()...مبؾغاماظشفرة،مصفؾلامسيمزؾفا.ممطاغتمسقـاهم
اظزرضاوانممتؿؾؽانمرشؾة،مرأتمصقفؿامسقينمذئبمحياصرمغعفة،مضررتمأنمتعؿلم
سؾىمتفدئؿه،مأوالًمومضؾلمطلمذيء.مدللتمعـهمادؿفابةمظذظك،مبعدعامتـاوظتمؼده،م
وموضعؿفامبنيمثدؼقفا.مالحظتمأغهمؼؾنيمبشؽلمسفقب.مملمتدرمدلاذامتـاوظتمرأدهم
سـدعا ماضرتب معـفا ،مو موضعؿه مسؾى مصدرػا ،مبقـؿا مراحت مأصابعفا ،متعؾثم
بؾشعره ماألصػر .مرمبا مطاغت ممشعة مشرؼزة ماألعوعة ،متؿؼد مسي مدػاظقز مضؾؾفا،م
تـادؼفا مباشؿـام مظوحيظات مإغلاغقة مرائعة م( )...مداظت مدععؿان معن مسقـقفا.م
ترضرضؿا مسؾى مخدؼفا ،مثم مغزظؿا مسؾى مجؾقـه .مصؿؿؿم :م -مأحؾك .مصفؿت ماظعؾارةم
اظػرغلقة،مبؾغتمأسؿاضفا.مأحلتمبأغهمؼلؿلؾممهلا،مومؼغورمسيمدرادؼبمسؿقؼةم
( )...معددمذراسقهمإديماخلؾف،مؼلاسدػامسؾىماغؿزاعماظلرتة،مومملمؼدرمطقفمظوتم
سؾىمزغدؼهمحبزاعفا ماظصوسي ،مو مراحت متوثؼه م()...محاول مأن مخيؾص مذراسقه،
مومؼلؿعقدمادلؾادرة،مإالمأغهمملمؼػؾح.مطاغتمضدمضػزتمومتـاوظتماظرذاش،مومرعؿؿهم
خبرروذة،مومأعرته:م-مضداعي.مسـدمادلكؿارمؼاموظدماظزاغقة" .م م
22

تدلمػذهماظػؼرة -م ومػلمسؾورةمسـمصلقيمزعـقيمعـماظػلقوتماٌكقوظقيمظؾؾطؾ-م
سؾك متغؾغؾ مورور ميف مأسؿوق مخمقول ماٌرأة ماىزائرؼي ماٌؼفقرة مبقضعفو ماظؾوئس،م
ومإدراطفومظؾؾمسماظذيمؼعوغقفماظرجؾمدقاءمطونمجزائرؼوًمعغؿصؾوًمأومصرغلقوًمشوصؾوً.م
ظؽـماٌرأةمػـومضدمغوظًمعؾؿغوػومعـماظرجؾنيمسؾكمعومؼؾدو.مصفلماظيتممتؿققمغػلفومإشمم
تؾؽماٌزاؼوماظيتمؼػؿؼرمإظقفومرجؾفومومؼـػردمبفوماظرجؾماظغربل،معـمسـوصرمعغرؼيمرطزم
سؾقفوماظروائلمبنععونمومػلماظقدوعي،مزرضيماظعقـني،موماظشعرماألذؼر.مظؽـفومتعرفم
أنمذظؽمظـمؼؽقنمعـمغصقؾفو،مومؼؾدومأغفوماػؿؾؾًمأولمصرصيمظؿقؿؽمبفذاماظرجؾم
اٌكؿؾػ،مصػعؾًمذظؽمبوعؿقوز،مومصوزت مبوظؾذتني،مظذةمأرػلت مبفومرشؾيمدصقـيمالم
تـوهلومأؼيماعرأةميفمجقؾفومإالمعومغدر،مومظذةماظعؿؾماىفوديماظذيمعؽـفومعـماسؿؼولم
رجؾمسلؽريمعـماظعدوميفمسؿؾقيمصدائقيمعـؼطعيماظـظرل .م
صنشممأؼـمميؽـمأنمغـلىمتؾؽماظؼؾؾيماظطقؼؾيماظيتمأشرضًمبفوماظعلؽريماظػرغلل؟م
أومتؾؽماظدعقعماظيتمدوظًمحورضيم-ميفميظيمذؾؼ-محؿكمشؿرتمجؾقـف؟م م
ومععمأن ماإلجوبيمتؾؼكمغلؾقيمجداًميفمػذاماٌلؿقىماٌكقوظلماظذيمؼـػٌمسؼداًم
ومعؽؾقتوتمحضورؼيمتضطرممبفومظقاسٍمصمادماٌرأةماىزائرؼي،مإالمأغفمميؽــوماظؼقل.م
بلن مػذه ماظقاضعي ماٌكقوظقي ماٌؿػردة ،مضد مطشػً مجوغؾوً محلودوً ،معـ مغػلقي ماٌرأةم

 22ورور،ماظطوػر،ماظشؿعيموماظدػوظقز،مص.78-79.
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اٌلؿعؿرة،ماظيتمترطًماظروائلمغػلفمؼؿلوءلمبعدػو.مدونمأنمؼفؿديمإشممجقاب،مأوم
حؿك مرمرؤ مسؾك مهؾقؾفو ،مبؾ ماطؿػك مأن مؼدخؾ مإشم مخمقول ماظعلؽري ماظػرغللم
و مؼلؿـطؼف مصقؼقل مظـو ماٌلؽني ماظذي ممل مؼػفؿ مذقؽوً مبدوره ميف مدؾقك مػذه ماٌكؾقضيم
اظعفقؾي:م "حنيمطاغتمتعؾثمبشعري،مملمتؽنمالمسربقةمومالمعلؾؿة،مومالمأجـؾقةم

سين .مجؽت مأضاتل مأػؾفا .مطاغت مصؼط مأصابع مرضقؼة مدلكؾوق محـون( )...مو مداسؾتم
أصابعمسذراء،مالمتعرفمظغيتمومالمأسرفمظغؿفا،مذعرمرأديمومضؾؾؿين()...مصؼدم
سشـامظؾقظاتمضصارمطلمعامسيمبشرؼؿـامعنمشرائزماحلبموماظؾغض،مومإغينمظػكورم
بذظك.مظؿػعلمبيماظؾدوؼةماجلؿقؾةمعامتشاء"  .م
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إغفومظقسيمدصقـيمطؾؿؿفوماٌرأةماىزائرؼيماظيتمتقاظًمسؾقفومطؾمأغقاعمايفى،م
وماظؼؿع،موماظقصوؼي،موماظؼفر.محقـؿوموجدتمعؿـػلوًمتػرغمصقفمعؽؾقتفومايضوريم
اٌذلاطؿمعـذماألزل.مومسؾكماظرشؿمعـ ماتلوممػذهماظقاضعيمبؽـرلمعـماظقاضعقي،مإالمأغفوم
واضعي مخمقوظقي مبوعؿقوز ،مبوسؿؾور معصدرػو ماظالذعقري ماىؿعل ماظذي مؼلؿؾطـ مغػقسم
أصراد ماجملؿؿع ماىزائري ماحملؿؾ ،محؿك ميف مذرصف مآغذاك .مطؿو مأغفو مزلقً مظـوم
بؿعرف مجوغى مالذعقري مشربل م مظؾظوػرة ماىـلقي ماظيت مصضؾ ماظروائل مأن مؼلؿفوم
بوظلؿي ماإلغلاغقة ،محقٌ مؼؾؿؼل ماظؼطؾون ماظغربل ماٌؿقضر ،مو ماظعربل ماظؾدويم
(اٌؿكؾػ) ،مسؾك مبلوط مصلقي مخمقوظقي محمرعي متلؿقرـ ماظالوسل ماىؿعل مهلذام
اًرل .م

 .2ادلظفرماظؿفلقديمظؾزعنم(اظشكصقاتمادلكقاظقةمادللؿقضرة)

ظعؾمأولمذكصقيمخمقوظقيمذاتمبعدمزعينمتصودصـوميفمرواؼوتمعومبعدماظؿلعقـقوتم
ظؾطوػرمورورمػلمذكصقيم(دقدي مبو مظزعان)ميفمرواؼيماظشؿعيموماظدػوظقز،مومػلمم
ذكصقيمسوبرةمظألزعـيمتظفرميفمطؾماظعصقرمومتؿفؾكمظعؾودماهللماظصويني،متؼقلمأمم
اًقزران مالبـؿفو :م"إغه مجدك مدقدي مبوظزعان ،محػقد مردول ماهلل ،مسؾقه ماظصالةم

وماظصقام،مزاعنماظلقدماظؾكاري،موماظلقدمسؾدماظؼادرماجلقالظي،مومصؾىمباألوظقاء
موماظصاحلني.مالمأحدمؼعرفمعدصـهمومالمتارؼخمعوته،مومالمعامإذامطانمعقؿاًمصعالً.م
ؼؿقدثمسـهمغلؾهمجقالًمإثرمجقل،ماحلدؼثمغػله،مومؼـؿظرونمجتؾقهمعنمجقلم
آلخر .م مو معع مأغه مال مؼؾكل مسي ماظظفور ،مإل مأغه مال مؼظفر مإال مدلن مأحؾفم ماهلل معنم
ذرؼؿه،مومالمؼظفرمإالمسؾىمحاصةماظزعان()...مظؼدمزفرمسيمضرؼةمأبقك،مشداةماغدالعم
اظـورة ،مألطـر معن مواحد ،مو معـفم مأبوك .مؼؼود ماظواحد معـفم مإدي مادللفد ،مو مسيم
 23اٌرجعمغػلف،مص.75.
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اظطرؼقمؼؼولمظه؛ماغؿظرواماجلؿعموماظؿؼصري.مؼظفرمعرةمذاباًمؼاصعاً،مومعرةمطفالً،م
و معرة مذقكاً مػرعاً" .موبفذاماٌظفرمولدمػذهماظشكصقيمػقؿـؿفومسؾكماألزعـي،م
24

ظؿؼػمحوردوًمسؾقفومترضىمتؼؾؾوتفومومصروصفو،مومعومعلدوةماظؿلعقـقوتميفماىزائرمإالم
إحدى متؼؾؾوت ماظزعـ ماظيت مادؿدسً -محلى ماظروائل -محضقر مػذه ماظشكصقيم
اظلرعدؼي،مظؿؼػمسؾكمأحداثماٌرحؾيمطؿوموضػًمسؾكمجؾقؾماألحداثمسدلماظؿورؼخ.م م
وماٌؾققزمأنمزوػرةممتـؾماألزعـيمسدلماظشكصقوتمادذلاتقفقيمادؿفقتماظطوػرم
رور،مظـفدمأنمطؾمذكصقيمعـمذكصقوتفماظرئقليممتـؾماغشطوراًمزعـقوًمبنيمذكصقيم
واضعقي متلؽـ مايوضر مو مذكصقي متورسمقي معلؿقضرة متلؽـ ماٌوضل .مو متؿعوؼشم
اظشكصقؿون ميف مأبطول ماظرواؼوت .مظؿؿـقفو موجقداً مراػـوً مو مآخر مخمقوظقوً متورسمقوًم
تلؿظؾمبف،مومتضوسػمدالظؿفوماظرعزؼي .م

أ.ماالغشطارماظزعينمظؾشكصقاتم(اظواضعقة/مادلكقاظقة) م

ؼعؿد ماظطوػر مورور مإشم مادؿكدام مادذلاتقفقي معػورضوتقي متلؿ مأدؾقبف ماظؿصقؼريم
ظؾشكصقوت؛ محقـؿو مؼغؿلفو ميف مرحؿ متورسمفو مايضوري مو ماظدؼين ماظذي متؿكذهم
عرجعوًمزعـقوً،مومظقميفمخمقوهلوماالجؿؿوسلماحملؿػؾمبلصوظؿفماظعرؼؼي،م"ومظعؾماذمراطمم
اظـص ماظروائل ميف ماٌكقول ماالجؿؿوسل مرمعؾف معـكرروً ميف ماظؿورؼخ ماالجؿؿوسل مبقصػفم
غصوً مخوظداً" ،25مو مبفذه ماظدميقعي ماٌؿقؼؼي مخمقوظقوً مؼؿؿؽـ ماظـص معـ ماظؿػوسؾ مععم
خمؿؾػ مأزعـ ماظؼراءة ماظلوبؼي مو ماظراػـي مو ماظالحؼي ماٌؿؽـي .مصؿضقك مظؽؾ مذكصقيم
حداثقيماظؿؽقؼـ مضرؼـؿفوماظزعـقيمذاتماألصؾماظذلاثل،مطلمنومؼؿصودى معـفومصقتونم
ؼؿؼدممأحدػؿومخمورؾوًمسصرهماٌضطربمبوىلدموماٌالعحموماظػعؾميفماىوغىماظظوػر،م
ومؼفؿػماآلخرميفمأذنماظشكصقيموماظؼورئمععوًمبصقتمتراثلمعوضٍميفمجوغىماظؾورـ،م
ظقذطرػوممبرجعقيماجؿؿوسقيمومتورسمقيمذؽؾً متورسمفو معـذمسصقرمشوبرة.مومػؽذام
ؼؿزاوجمايوضرماٌؾوذرمبوٌوضلمشرلماٌؾوذرميفمطؾمذكصقيمعـمذكصقوتمرواؼوتمعوم
بعدماظؿلعقـقوتميفمادذلاتقفقيمادؿؾصورمصنيمؼزاوجمبنيماٌوضلماًوظدمبشكصقوتفم
ومعكثرهمومأحداثف،موماٌلؿؼؾؾماظضـنيماظذيمؼرؼدمظفماظروائلمأنمؼلذلذدمبلوبؼمسفدهم
عـمخاللمػذهماالدذلاتقفقيماظزعـقيماظيتمتشقدػوماظشكصقوت .م

م

 24اٌرجع غػلف،مص.500.

 25صقداوي،مرصقػمرضو م(،)0229ماظرواؼيماظعربقيمبنيماظقاضعموماظؿكققؾ،مبرلوت-مظؾـون،مدارماظػرابل،ماظطؾعيم
األوشم،مص.525.
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*-مميفمرواؼيماظشؿعيموماظدػوظقزمم(اظؿكققلمداخلماظواضع)

تطوظعـومأوشم مرواؼوتمعرحؾيماظؿلعقـقوتم(اظشؿعيموماظدػوظقز)مثالثمذكصقوت.م
رشؿمعظفرػومايداثلماٌعوصر،مصنغفومتؿؾؾسمثالثيمذكصقوتمذاتمعرجعقيمتراثقيم
دؼـقيمتؼذلنمبفومخمقوظقوًم :م
أوهلو مزفقراً م :مذكصقي مرجوظقي مألحد ماظشؾوب ماٌـؿلى محدؼـوً مظؾقرطيم
اإلدالعقي ،مو ماٌقظع مبروح ماىفود ،مو ماٌؿؾين مألصؽور مأصقظقي معلؿؼؾؾقي متفدف مإشمم
تلدقس مدوظي مإدالعقي ،معو مرمعؾفو مذكصقي متفػق مإشم ماظعقدة مإشم ماألصقل ،مو مإسودةم
إحقوءماألجمودماإلدالعقيماظيتمرؿرتفوماغفزاعوتماظدولماظعربقيمومذعقبفو.مذكصقيم
ملمؼؾحمظـومورورمبوزلفوماظقاضعلمسؾكماظرشؿمعـمععوؼشؿفومألرقرامعرحؾيماظؿلعقـقوت،م
ومظؽـفمؼؽؿػلمبؿؼدؼؿمطـقؿفوماٌلؿؿدةمعـماظؿورؼخماإلدالعلمومػلمذكصقيمسؿورمبـم
ؼودر،ماظذيمؼؿزؼوممبالعحمهوولماظؿشؾٌمبؽـقؿفماىدؼدةماظؼدمييمػذه:م"ظوغهمميقلم

إديماظلؿرة،مسقـاهمدوداوظن،معشعؿان،مأغػهمبنيماظؼصرموماظطول،مميقلمضؾقالًمإديم
اظػؾطقة ،مبقـؿا مخـابؿاه مممؿؾؽؿان مبشؽل مبارز ،ممما مؼدل مسؾى مبؼاؼا مخالدقةم
بعقدة ،مؼعزز مذظك مبعض ماالطؿـاز ماظذي مؼطؾع ماظشػؿني ،مضاعؿه مروؼؾة معـؽؾاهم
سرؼضان)...(.مسيماظـالثنيمعنمسؿره،معفـدسمسيماظـػط،مضقاديمسيماحلرطة،مؼـاصرم
اظعؼلموماالسؿدال،مومؼؾغضماجلفلموماظؿطرف،مامسهماحلرطيمسؿارمبنمؼادر"  .م
26

ومث وغقفومذكصقيمغلوئقيمظػؿوةمسوصؿقيمصؼرلةمايول،متؾقٌمسـمإثؾوتموجقدػوم
يفمػذاماظعصرمعـمخاللماحملووالتماظقوئليمإلرمودمسؿؾمؼلذلمحولمسوئؾؿفو.مصؿؾؿؼلم
بوظؾطؾم(اظشوسر)ماظذيمؼعفىمبشؽؾفوماظذيمؼقحلمظفمبلصقلمومسروقمأدالصفومعـم
اظلؽون ماألصؾقني مهلذه ماألرض ،مومايضورة مو ماظؿورؼخ .مصقؿـقفو مإشم مجوغى مازلفوم
ايؼقؼل م"زػرية" متلؿقي مسرؼؼي معلؿؿدة معـ متورؼخ ماًالصي ماإلدالعقي ،مو مػلم
اخلقزران،مومػقماظؾؼىماٌكقوظلماظذيمعـقفمإؼوػوماظؾطؾم(اظشوسر)ماظذيمراحمؼعرصفوم
بشؾقفؿفو ماظذلاثقي ماإلدالعقي ماظيت مادؿعور معـفو مػذا ماالدؿ :م"اخلقزران مػي مصؿاةم

بربرؼةمدؾقتمعنممشالمإصرؼؼقا،مومأخذتمإديماظؼصرماظعؾادي،مظؿـفبمػارونم
اظرذقدم()...مظؼدمضؿؾتمأحدمأبـائفامظؿوظيماآلخر،مطاغتمأعاًمسفقؾة" .م م
27

م

 26اظشؿعيموماظدػوظقز،مص.08.
 27اٌرجعمغػلف،مص.555.
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ومثوظٌماظشكصقوتمػلمذكصقيمبطؾماظرواؼيم(اظشوسر)ماظذيمأرؾؼًمسؾقفمصؿوتف:م
زػرلةم(اًقزران)مظؼؾوًمخمقوظقوًمميؿوحمعـمغػسماٌعنيماظؿورسملماظذيمظؼؾفمبفومومػق:م
ػورونماظرذقد.محقـؿومردتمسؾقفمبعدعومأرؾؼمسؾقفومتلؿقيماًقزران-":مملمالمتؽونم
ػارون ماظرذقد؟" .28مو مصمقع متؾؽ ماظشكصقوت متؿؿؿع محبضقرؼـ مزعـقني مأحدػؿوم
ظؾقوضرماٌدغسموماآلخرمظؾؿوضلماٌؼدس .م

** -ميفمرواؼيتماظقظلماظطوػرمؼعقدمإشممعؼوعفماظزطلموماظقظلماظطوػرمؼرصعمؼدؼفم
بوظدسوءم-م(اظؿكققؾمداخؾماظؿكققؾ) م

أعومرواؼيت:م"اظقظلماظطوػرمؼعقدمإشممعؼوعفماظزطل"،موم"اظقظلماظطوػرمؼرصعمؼدؼفم
بوظدسوء" ،مصؿؿكذان مبطالً معقحداً مػق :ماظوظي ماظطاػر ،ماظذي مزمؿؾ مغػس ماٌرجعم
اٌكقوظلمظشكصقيمبقظزعونماظلوبؼي .مبؾمغؼقلمإغفمغلكيمعطوبؼيمظفميفمعؼدعيمرواؼيم
اظقظلماظطوػرمؼرصعمؼدؼفمبوظدسوءمحقـؿومضول :م"سي ماظشؿعة مو ماظدػاظقز مزفر ماظوظيم

بادممدقديمبوظزعانمومػوماظذيمحركمأحداثماظرواؼة،محقثمخيؿؾطماألعرمبقـه
مومبنيماظؾطلماألدادي،ماظشاسر،مومطذاماظؾطؾة،ماخلقزران"  .م
29

ومتؿضحماًؾػقيماظدؼـقيمذاتماٌرجعماظصقيفمعـمخاللماظذلطقىماالزللمظؾؾطؾم
ػاظقظل/اظطوػرؼ،مومذظؽمتقضقحمضدعفمظفماظروائلميفمرواؼيماظقظلماظطوػرمؼعقدمإشممعؼوعفم
اظزطلمضوئالً:م"وماظوظي،مدواءمأطانمدقديمبوظزعان مأمماظوظيماظطاػر()...مػوماظعؼلم

اظؾارن مظإلغلان مادللؾم مادلعاصر مسي مجتؾقاته ماظعدؼدة ،ماظيت متؿؿـل مسي ماحلرطاتم
اإلدالعقةمبشؽؾقفاماظػرديموماجلؿاسي"  .م
ومادلؾقوزمأنمػذاماظرتطقبماالمسيمؼؿؼدممسـواغيماظرواؼؿنيماظلابؼؿني،مظقغؿرم
اظـصنيمادلـضوؼنيمحتؿفؿاممبعفممدؼينمصوسيمعؿعددمادلشارب.مومذظكمدواعٍمسدةم
ؼوضقفاماظروائيمغػلهمعـفام:مأنمػذهماظرواؼات":مسؾىمرشممعامصقفامعنمجترؼد
مومدرؼاظقة،مػيمسؿلمواضعي،مؼؿـاولمحرطةماظـفضةماإلدالعقةمبؽلمجتاوؼػفا
مو مبؽل ماجتاػاتفا ،مو مأداظقؾفا مأؼضاً".31مػذامعـمجفي،مومعـمجفيمثوغقيمغؾقظم
مترجعموضوئعماظرواؼؿني مب محوالتمص نمعشفقدةميفماظؿورؼخماإلدالعل:معـؾم:م"حاظةم
ضؿلمخاظدمبنماظوظقدمدلاظكمابنمغوؼرة،مصػيمحنيمراظبمسؿرمابنماخلطابمرضيماهللم
سـهمبرجممخاظدمومػومعوضفمعؾدئيمسيمعـؿفىماظصراعةموماظؼلوة،مضالمأبومبؽرم
30

غػلف،مص550.

28ماٌرجع
 29ورور،ماظطوػر،مؼرصعمؼدؼفمبوظدسوء،مص.23.
 30ورور ،ماظطوػر م( ،)0221ماظقظلماظطوػرمؼعقدمإشممعؼوعفماظزطل،ماىزائر ،ماٌمدليماظقرـقيمظؾػـقنماٌطؾعقيمعقصؿم
ظؾـشرموماظؿقزؼع،مص.23.
 31اٌرجع غػلف،مص.28.
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رضي ماهلل مسـه ،مظؼد ماجؿفد مخاظد م( )...مو ماظرتاجقدي مسي معلأظة معاظك ماظشاسرم
اظظرؼفماظذيموػؾهماهللمذياالًمخارضاً،مظقسمسيمعوته،مإمنامسيماظـذرماظعـقفماظذيم
حؼؼه مخاظد ،مو مػو مجعل مرأس معاظك مػذا مأثػقة ،متضع مسؾقفا مأرعؾؿه مأم معؿؿمم
اظؼدر ".مومتؿؽررمػذهمايودثيميفماظرواؼؿنيمدونماغؼطوع .م
32

ومالمختؾقماظشكصقوتماظػرسقيمأوماظـوغقؼيمبدورػومعـماالغؿلوبمإشممشرلػو؛معودميم
ظذاتفو ماعؿداداً متورسمقوً مأو مدؼـقوً مأو متراثقوً ،مو مطؾفو مذكصقوت مسوئؿي معلؿعورة معـم
اظؿورؼخمعـفومسؾكموجفماًصقص،مذكصقيماظػؿوةمبالرةمبـًماٌؾؽممتقؿمبـماٌعز،م
زوجيماظـوصرمبـمسؾَـَّوسمبـمضمود،مصوحىمضؾعيمبينمضمودمبوٌلقؾي.مومعومتؾؾٌمأنم
تـشطرمػذهماظشكصقيمصؿؿكذمػقؼيمأممعؿؿؿمزوجيمعوظؽمبـمغقؼرةماظيتمخؾػفمسؾقفوم
سؿرمبـماًطوبمرضلماهللمسـف،موماظيتممتؿقحدميفميظيمودرمصقيفمععمطؾمروظؾوتم
اٌؼومماظزطل.مصققؿؾـمصمقعفـمادؿمأممعؿؿؿ .م
ومبوإلضوصيمإشمماختوذػومػقؼيمأممعؿؿؿمعـؾمبؼقيماظطوظؾوت،متؿؿوػكماٌرؼدةماٌؿؿقزةم
بالرةمأؼضوًمععمذكصقيمحققاغقيمػلماظعضؾوء،مومػلمدابيماظقظلماظطوػرماظيتمؼرطؾفوم
صؿؿقجفمبفمطوظدلاقمسدلمطؾماألضطور،موماٌؾققزمأنمذكصقيماظعضؾوءمػذهماغشطورؼيم
اظؿؽقؼـمأؼضوً،مصفلمعلؿعورةمبدورػومعـماظؿورؼخماإلدالعل،محقٌمؼؿلوءلمصوحؾفوم
حقلمػقؼؿفوم:م"ػلممسقتماظعضؾاءمدلامبأذغقفامعنمسضب،مأممتقؿـاًمبـاضةمردولم
اهللمصؾىماهللمسؾقهمومدؾم" .33م
طؿومأنمػـوكمذكصقيمعوظؽمبـمغقؼرةميفماظرواؼؿني،مومػلمعلؿعورةمبدورػومعـم
اظؿورؼخماإلدالعلمأؼضوً،موماظيتمتؿؿوػلمععمطؾمرؾؾيماٌؼومماظزطل .م

***م-مميفمرواؼيمضصقدميفماظؿذظؾم(ماظؿكققؾماخؿزالمدوخرمظؾؿورؼخ) م

ميؽـماخؿزالماٌظوػرماظؿورسمقيموماظذلاثقيمظؾشكصقوتماظروائقيمصقؿومتؼقممبف،معـم
أصعول ،مو معو مزمقط مبفو معـ مأحداث ،مأو معو متعقشف معـ موضوئع متؾقؼفو مبـظرلتفوم
اٌلؿعورةمعـماظؿورؼخ.محقٌمؼؿؿماخؿزالماظؿورؼخمومذكصقوتف،ميفمصعؾمأومصػي،مأوميفم
دسقةمظالضؿداءمبفومعـمررفمذكصقيمروائقيمختؿؾػمطؾماالخؿالفمععماظشكصقيم
اظؿورسمقيماألصؾقي،مومععمذظؽمصفلمتـشدميفمادمطورفو،موماغفزاعفو،ماالظؿقوقمبذظؽم
اظـؿقذج ماٌؼؿدى ،مصقضقك ماألعر ماضؿداءَ مدوخراً مو معػورضوً ،محقـؿو مؼلؿقضر ماظؼورئم
صقرتلماظشكصقؿنيم(اظـؿقذجماظؿورسملماٌؼؿدى،موماظـؿقذجماظروائلماٌؼؿدي)،مومػذام
 32اٌرجع غػلف،مص.52.
 33اٌرجع غػلف،مص.51.
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عومغطؾؼمسؾقفمتلؿقيماالضؿداءماظلوخر،موماظذيمغشفدهمبقضقحميفماظرواؼيماألخرلة:م
ضصقدميفماظؿذظؾ .م
غؼػ ميف مػذه ماظرواؼي مسؾك مهقل مخمقوظل معػورق مؼُـؼَؾ مصقف ماظؾطؾ م(اظقيف ،مو مػقم
ذوسر ميف ماألصؾ) معـ مسصره مايوضر مإشم ماظعصر ماظعؾودل مظقؿؼؿص مذكصقي ماظشوسرمم
اظعؾودل:ماٌؿـيب،مومػقمأولمذوسرمتذظؾمظؾقؽوممبشعرهمرؿعوًميفمإعورةمأوموالؼيمظؽـم
دون مجدوى مؼؼقل ماظؾطؾ محوٌوً :م"أغا مادلؿـيب ،مأعـح ماإلعارة مظألعري ،مسـدعا مأذاءم

ومأغؿزسفامعـهمسـدعامأذاء.مأرصعهمومأخػضه.مأسزهمومأذظهم()...مأتعرفمعؾؽاًمامسهم
ادلؿـيب؟مادؿدرجمادلؾوك،مأنمؼؿـازظوامظهمسؾىمعؾؽفممصفؾـوا.مطـريمسؾقفممأنمؼؽونم
ذامتاجني ،مو مػم مبؿاج مواحد مصؼط" .مومٌومتلطدمعـمأنمتذهللمالمروئؾمعـفمادؿدركم
حولماٌؿـيب مععؿدلاًمبف:م"ظو مأن ماإلعارة ممتـح مظؾشعراء مأؼفا ماظشعراء ،مظؽان مأبوم
اظطقبمادلؿـيبمأولمأعري،مصؼدمدعىمإظقفامبؽلمجفدمومإخالص،مغظممأظفمومأظفم
ضصقدمسيماظؿذظل،مصؾممؼصدضهمأحدم()...مدقعؾمماجلؿعمممنمضممجمؾلـامبأغينمخريم
عنمتلعىمبهمضدم" .م م
34

35

و مػق ممتـؾ مرمؿع مبطرؼؼي مدوخرة مأػؾ ماظشعر ميف مسصرغو مايوظل ماٌلزوم ،مبلػؾم
اظشعر ميف مسصقره ماظذػؾقي ،محقٌ مؼدظؾ مػذا ماالضؿداء ماظؿفؽؿل مسؾك موضع ماغفزاعلم
ظؾؾطؾماظذيمأذظؿفماظقزقػيمايؽقعقي،مومصلود معلموظقف،مملمرمدمظفمغظرلميفماظؿورؼخم
دقى متذظؾ ماٌؿـيب مظدى ماألعراء مو ماظلالرني ،مأدقود مو معقاظل .مو ميف ماظػرق مبنيم
اظعصرؼـ،مومبنيماظؿذظؾني،مومبنيماظشعرؼـ،موماظشوسرؼـ،معومؼؽػلمظـلؿشعر،مسؿؼم
درطوتماالدمطوطموماظؿشقمموماظذلماظيتموصؾمإظقفومعـؼػقامػذاماظعصر،محؿكمصورتم
اٌ فوغيموماظذلماظيتمبؾغفومغظرائفؿميفماظعصقرماظذػؾقيمظؾـؼوصيماظعربقي،مذالًمومعفوغيم
ذػؾقني مبوٌؼورغي،و مػل مظعؿري معؼورغي متفؽؿقي مدوخرة ،مصوشفو ماظروائل مإععوغوً ميفم
تصقؼرمعومحوقممبـؼػمسصرهمعـمعفوزلميفمسوٌفماظـؼويفماظؾوئس.م م
ملمودماظشكصقوتماظروائقيميفماغشطورػوماظلوخرمعالذاًمعـماغفزاعفومومادمطورفوم
دقى ممتـؾ ماظؿورؼخ ماٌؼدس ماظذي مسؾؼ م ممبكقوهلو .موميؽـ ميف ماألخرل متقضقح مصقرةم
االغشطورماظلوخرمظؾشكصقوت،معـمخاللماىدولماظؾقوغلماظؿوظل :م
م

 34ورور،ماظطوػر،مضصقدميفماظؿذظؾ،مص.93-91 .
 35اٌرجعمغػلف،مص.73 .
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م

م

مضرؼـؿفاماظؿارخيقة م
اظشكصقةماظروائقة م
اظرواؼة م
اظؾطؾماظشوسر(ؼقدػمدؾيت) م ػورونماظرذقد م
م
اظشؿعيموم
سؿورمبـمؼودر م
اظشوبماظلؾػلماظذيم
اظدػوظقز م
ؼلؿصقىماظؾطؾ م
م
اظػؿوةمزػرلةمشرمييماظؾطؾ م اًقزرانمواظدةمػورونم
اظرذقد م
عوظؽمبـمغقؼرة م
مماظقظلماظطوػرم رؾؾيماٌؼومماظزطلأممعؿؿؿمزوجيمعوظؽمبـم
ؼعقدمإشممعؼوعفم روظؾوتماٌؼومماظزطل م
اظزطل+ماظقظلم
غقؼرة .م
اظعضؾوءمغوضيمردقلم
اظطوػرمؼرصعمؼدؼفم أتونماظقظلماظطوػر
بوظدسوء م
حمؿدمسؾقفماظصالةموم
م
اظلالم م
اٌؿـيبماظشوسرماظعؾودل م
رواؼيمضصقدميفم اظؾطؾماظشوسرم(اظقيف)
اظؿذظؾ م

ومػؽذاموجدمأبطولمرواؼوتمعومبعدماظؿلعقـقوتمسزاءماغفزاعوتفؿمايضورؼي،ميفم
اظعقدةمإشممصضوءمخمقوهلؿ ماظؿورسملماظذيمسودمبفؿمإشممايضورةماظعربقيماإلدالعقيميفم
أزػك مسصقرػو ،مػـوك محقٌ متؿفؾؾ ماالغؿصورات مطؿو ماالغفزاعوت مبوظعظؿي ،مسظؿيم
تؾؽماظشكصقوتماظؿورسمقيماٌلؿعورة.مومطؿمػلمدوخرةمتؾؽماٌػورضيماظيتمؼؿؿـؾمصقفوم
اإلغلونماٌشقهميفمأطـرماظعصقرمتؾقثوًمومادمطوروًمظؾؼقؿماإلغلوغقيموماظـؼوصقي،مبـؿوذجم
أثقؾيماجملدموماهلؿيميفماظعصقرماظذػؾقيمظألعي.مظؾؿعؾرلمسـموضعفماظذيمملمؼعدمؼؿقلرم
صفؿفمإالمبوٌؼؾقب .م

ب .عن ماالغشطار مادلكقاظي مإدي ماظؿؿوضع ماإلؼدؼوظوجي م(ادلرواحة مبني ماظػينم
م
وماظواضعي) م

ؼؾدومأنمإدخولماظقاضعلميفماظقاضعماظروائلمادذلاتقفقيمععروصيمظدىماظطوػرمورور.م
ومػقمالمؼـؽرمذظؽمبؾمؼمطدمسؾقفمطؾمعرةميفمروبعمدوخر.مومػذامعومندهمعـالًميفمتؾؽم
اإلذورةماظيتمادؿفؾمبفومرواؼؿفمضصقدميفماظؿذظؾمعؾوذرةمبعدماإلػداءمصؽؿى:مػأسؿذرم
ٌـموجدمتشوبفوًمبقـفمومبني م أحدمذكقصماظرواؼيمصؿومذظؽمإالمحمضمصدصي...ماهللم
شوظىؼ.مومػقمعومؼمطدمتؼصدماجؿالبماظقاضعلمإشممسوملماظقاضعماظروائل،مجوسالماظعالضيم
530
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بنيماظقاضعموماظرواؼيمأطـرمعـمسضقؼي،محؿكمأغفومالمهؿوجمإشممدـدمبرػوغلمؼمطدػو،م
ومعؾطالًميفماظقضًمغػلفمذظؽماظػصؾماظؿعلػلمبنيماظقاضعلموماظروائل،موماظذيمبوتم
سدؼؿماىدوىمٌومصورتم:م"اظرواؼي،مذلغفومذلنمدوئرماألذؽولماظؿعؾرلؼيموماظػـقيمعـم
ختققؾقيمومشرلمختققؾقي،مالمتعدومطقغفوممنطوًمثؼوصقوًمؼشؽؾموحدةمرئقلقيمعـموحداتم
اٌكقولماالجؿؿوسل،مومبوظؿوظلمصفقمؼشؽؾمسـصراًمعـمسـوصرماظقاضع.مبفذاماٌعـك،م
ؼغدو ماالجؿؿوسل ،موماظقاضعمحمػقراًميفماظرواؼي،ممبؼدارمعومتؽقنمػذهماألخرلةمحمػقرةم
صقف م" .36مو مبوظؿوظل مصور مواضعفو ماظػين ،مبـقي معـ مصـع ماظقاضع ماٌعوش مو مدؾقالً مإشمم
اظؿؿقضػمعـفمصـقوً،موماظؿؿقضعمعـمضضوؼوهمإؼدؼقظقجقوً.مومظـمؼؽقنمػذاماألعرمشرؼؾوًمومالم
ػذاماالغشطورمتػرؼؼوًمحقـؿومغعرفمأنماظقاضعنيمضدمغفضومعـمغػسماظؼوسدةماالجؿؿوسقيم
وماًؾػقيماظؿورسملمومايدثقي.مدومنومحوجيمإشممغظرؼيماغعؽوسمأومرؤؼيمعقؽوغقؽقي،م
ومآظقيمغؾؼلمبفومبنيماظقاضعنيماٌؿقحدؼـمأصالًمسؾكمعلؿقىماظؼوسدة .م

رابعاً -ماألغلاقماظـؼاصقةماجلاػزةمعرجعاًمظؾوضائعماظؿكققؾقة مظدىماظطاػرم
ورارم م
إذامطوغًمصضوءاتماظزعـموماٌؽونموماظشكصقوتمأغلوضوًمخطوبقيمسؿدماظروائلمإشمم
وفقزؼفوممبكؿؾػماحملؿقالتماظـؼوصقي،مبوظطرؼؼيماظيتمؼرؼدػوموماظؽؿماظذيمؼرؼده،م
ومضمؾفومبوظدالالتممبكؿؾػماظدالالتماظرعزؼيماٌؿفذرةميفماٌكقولماىؿعل،مصننمػذام
اٌكقول مغػلف مال مؼزال معؾقؽوً مبوألغلوق ماظـؼوصقي ماىوػزة ماظيت ماشذلف معـفو مأذؽوالًم
دردؼيمومأخرىمشـوئقيمومأمنوروًمجمردةمومأخرىمعودؼيمظقمثٌمبفومخمؿؾػماظػضوءاتم
اظلردؼيمًطوبفماظروائل .م
ومظقمتؿؾعـوماٌدوغيماظروائقيمٌومبعدماظؿلعقـقوتمسـدماظطوػرمورور،مظقجدغوػومتزخرم
بلظقانمذؿكمعـماظػـقنماظشعؾقيمجوءتمصمقعفومظؿلـدماٌ نماظروائلموممتـقفمبعداًم
أغـروبقظقجقوًمومحضورؼوًمؼعؿؼمذعرؼيماظـصماظلرديمومؼـرؼفممبلقوتمثؼوصقيمومصـقيم
سدةمذاتمأصوظيمسؿقؼيماألثرميفمخمقولماجملؿؿعماىزائريم،مظقصـعمعـفوماظروائلمعوم
ؼلؿك ميف ماصطالح ماظـؼد ماظـؼويف ماٌعوصر مب  :متداخؾ ماألغقاع ماألدبقي .مو مطؾفو مأغلوقم
ثؼوصقيماسؿوعًمصضوءاتماٌؽونموماظزعـموماظشكصقوتموماألحداثمذاتماظؾعدماٌكقوظلم
يفماحملؽلماظلردي.م م
م
36

صقداوي،مرصقػمرضو،ماظرواؼيماظعربقيمبنيماظقاضعموماظؿكققؾ،مص.30 .
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ومعـؾؿومتعٍماٌدؼـيماٌكقوظقيماظعفقؾيمبوظشكصقوتموماظرعقزموماظظقاػرماًورضي،م
صننماٌدؼـيماألظقػيمعقازاةمععمذظؽمهػؾمبدورػومبطوئػيمعـماظػـقنماظشعؾقيماظذلاثقيم
اظعوظؼيمبوٌكقولماىؿعلماظذيمؼـؼؾفمورورمعشؽالًمغلؼوًمثؼوصقوًمميـحماظدميقعي م مظغؾطةم
اظؾداؼات37ماظؾدوؼيمظؾؿفؿؿعماىزائري .م
صػلماظشؿعيموماظدػوظقز،مؼعقشماظؾطؾ(اظشوسر)مجبلؿفميفماظعوصؿيماىزائرؼيماظيتم
تعصػ مبفو معلرلات ماإلدالعقؼني مايوٌني مبؿلدقس مدوظؿفؿ ،مأعو مذػـف مصقعقش ميفم
عوضقفماظؼرويماىؾؾلماظذيمتعصػمبفمشوراتمجقشماالدؿعؿور .م
طؿو متعقش ماىؿوػرل ماحملؿشدة معـ ماإلدالعقني مجلدؼوً ميف مدوحوت مو مذقارعم
اظعوصؿي،مبقـؿومتعقشمبلرواحفومومخقوهلوميفمحؾؿماظعقدةمبوظزعـمإشممسصقرماظعزمأؼومم
اًالصيماإلدالعقيمومدوظؿفوماظؼقؼي .م
تؿداخؾماٌلرلتونماظػردؼيموماىؿوسقي،مايوظقيموماٌوضقؼي،ماظؾدوؼيمومايضرؼي،م
ظؿـلٍمعقذقراًمعؿداخؾماألظقان،مومعزرموًمبقظقػقغقوً،معـماألصقاتماظيتمتشؽؾمععوًم
غلؼوً مثؼوصقوً مؼؿشؾٌ مبلرضف مو مجموبفوً مضمالت ماالضؿالع ماظيت متـووره ميف مػذه ماظػذلة.م
صؿقػؾماظرواؼيمبطوئػيمعـماظػـقنمعـمبقـفوماألعـولماظشعؾقيماظيتمتؽرسمتؾؽماظعقدةم
اظالزبيمإشممعوضمبدويمؼرصضماالمنقوء .م

 .1األعـالماظشعؾقة م

عـماٌعروفمأنماألعـولماظشعؾقيماظلوئرةمتؾؿصؼمحبقوةماظؾداوةمظدىماىزائرؼني،م
ذظؾؽماٌقرـماألولماظذيماغؾـؼقامعـفمضؾؾمأنمؼـدجمقاميفمحقوةماٌدن،مظؽـمرشؿمػذام
االغؿؼولمصؼدمزؾماٌـؾماظؾدويماظلوئرمظصقؼوًمبلظلـؿفؿموموصقػوًمألحقاهلؿ،مومظقحيم
تطؾعمعوضقفؿ،مصػلمروواؼيماظشؿعيموماظدػوظقز،مغرصدمسدةممنوذجمألعـؾيمتؽرسمػذهم
اظعقدةمإشمماألصؾماظؾدويماظذيمؼؽرسمسوداتفمومععؿؼداتفميفمػذاماظـلؼماظـؼويفماظذيم
ؼرصدهمػذاماىدولمحلىمترتقىماظرواؼوت :م

 37شؾطيماظؾداؼوت،معصطؾحمعـماصطـوعمسوملماألغـروبقظقجقومعوردلمإؼؾقود،مؼلؿعؿؾفميفمطؾمطؿوبوتفمعشرلاًمبفمإشمم
اظزعـماألدطقريماألولمظإلغلون.
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أعـاهلاماظشعؾقة م
اظرواؼة م
اظشؿعيموماظدػوظقز م *-ماظرضوصيمتغؾىماظؼصوب"م م
*-ماظدواممؼـؼىماظرخوم م
*-ماظعظوممتـوديمبعضفو م
*-ماظدممإذامعومحـمؼؽـدرم م
*-مخذمبـًماظعؿقعي،مومظقمطوغًمبوؼرة،م
ومخذماظطرؼؼماٌعؾقعيمومظقمطوغًمداؼرة م
*-مضصماظراسمتـشػماظعروقم م
اظقظلماظطوػرمؼرصعم *-ماظػرخميفمؼدمعـمزوا م
ؼدؼفمبوظدسوء م
*-ماظؾعوبمضمقدةموماظرذوممضمقدةم م
*-مايىمعومدمؾؽموماظصدلمعومغصدلم
سؾقؽ م
*-ماظلورقمؼغؾىماظعلوس م
*-مؼطقلماظلػرمومؼـؼطعماظطػر م
*-ماظؾلمترػـقمبقعقموماظؾلمختدعقمرقعق م
*-مأخدممؼوماظؿوسسمسؾكماظـوسس،مومطؾفوم
ؼوماظراضدمبوظـقم م
*-ماظعرقمجؾود م
*-مسمؾػمربلمسؾكماظشفرةمومعومسمؾػشم
سؾكمضصوصفو م
*-ماظطوئرمايرمالمؼؿكؾطم م
*-ماظراسماظؾلمعومتؼصقشمبقدقمخرل م
*-ماظقدماظقاحدةمالمتصػؼ م
*-مطؾىمعومؼعضمخقه م
ضصقدميفماظؿذظؾ م *-ماظؾلمدفرمؼؽؿؾمدفرتق م
*-مابعدمسـماظؾؾكمؼؾعدمسؾقؽ م
*-مؼؼقلمظؾلورقمخش،مومؼؼقلمظؾؽؾىم
ػش م
*-مرطىماظدابمسؾكمعقاله م
*-ماظعربلمسدوماظشفرة م
*-مػذامػقماظؼؿوشمأديموالمخؾل م
*-مرادقميفماظطنيمومػقمؼؼقلمآضني م
*-ماٌقتميفمسوغؿقمومػقمزمركميفمزغوغؿق م
*-مخوفمعـمربلمومعـماظؾلمعومسموفمعـم
ربل م
*-ماظدممإذامعومحـمإؼؽـدر م
*-معقلماظؾؼرةمؼقاظلمػرارػو م

اظصػقة م
( .)78م
( )17م
( )17م
( )555م
م( )57م
م
م
م
( )519م
( )19م
( )32م
( )30م
م
( )81م
( )51م
( )51م
( )53م
م
( )02م
( )01م
( )77م
( )79م
( )10م
( )18م
( )17م
( )19م
( )81م
( )557م
( )553م
( )501م
( )570م
( )570م
( )573م
م
( )577م
( )577م
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غالحظمعـمخاللمععفؿماألعـولماظقاردةمطؾمعظوػرمحقوةماإلغلونماظرؼػلماجملفزةم
بدؼؽقر معـ مايققاغوت{اظػرخ /ماظطوئر ماير /ماظؽؾى /ماظداب"ايؿور"/اظؾؼرة}،م
و صمؾي ماألظػوز ماظؾصقؼي مبفو :م{زوا= مصقت ماظػرخ مأو ماظطوئر /ماظطػر= مخقط مؼشدم
اظدلدسيمإشمموركماظدابي/مؼعض=مغفشيمأومسضيماظؽؾى/مػش=مصقغيمظطردماظؽؾى/م
آضنيمصقغيمظؿقػقزماظـقرمأوماظعفؾمسؾكماٌلرلم} .م
ومالمتدلمػذهماألعـولماظشعؾقيميفمبـقؿفوماٌرجعقيماظؾدوؼيمسؾكمأصوظيمتؾؿغقفومبؼدرم
عو مهقؾ مسؾك موضع معػورضوتل مبوت مؼعقشف ماىزائري ،محقٌ ممل مؼعد مرمدي مععفم
ايدؼٌماٌؾوذرمومصقغف،مصؾفلماظروائلمإشممػذهماظقدقؾيماٌكقوظقيماظلوخرة.مصقغرفم
عـ ماظذلاث ماظشعيب ماظؾدوي ماٌوضل ،مظقؽشػ مسقرة ماظعصر مايوضر ماٌؿقرط ميف متؾؾقيم
عؿطؾؾوتمهضره.مهلذامجوءتمععظؿماألعـولماٌؿقاردةميفمرواؼيمعومبعدماظؿلعقـقوتم
عـؼلؿيمإشممضلؿنيمعؿـوضضنيمؼعؽلونماٌػورضيماظيتممتزقمطقونماظػردموماجملؿؿعميفم
اظعصرمايوظل،مصدلزمظـوموجفونمأحدػؿومرؾقعلموماظـوغلمعلؿعورمؼعوطلفم،مميـؾم
األولمحوظيماإلثؾوتموماظـوغلمحوظيماظـػل،مومتػصؾمبقـفؿومأداةمضؾىموزقػؿفومسؽسم
اٌلورمبنيماظطرصنيماظـؼقضنيم :م
م
اظوجهماألصلم(حاظةماإلثؾات)م مأداةماظؼؾب م اظوجهمادللؿعارم(حاظةماظـػي) م
طوغًمبوؼرة م
ومظق م
خذمبـًماظعؿقعي م
طوغًمداؼرة م
ومظق م
خذماظطرؼؼماٌعؾقعي م
اظرذوممضمقدة م
و م
اظؾعوبمضمقدة م
اظصدلمعومغصدلمسؾقؽ م
و م
ايىمعومدمؾؽم م
ؼـؼطعماظطػر م
وم م
ؼطقلماظلػر م
عومسمؾػشمسؾكمضصوصفو م
سمؾػمربلمسؾكماظشفرة م و م
ؼؼقلمظؾؽؾىمػش م
و م
ؼؼقلمظؾلورقمخش م
خؾل م
وال م
ػذامػقماظؼؿوشمأدي م
ػقمؼؼقلممآضني م
وم م
رادقميفماظطقؼ م
ػقمزمركميفمزغوغؿق م
وم م
اٌقتميفمسوغؿقم م
عـماظؾلمعومسموصشمعـمربل م
و م
خوفمعـمربل م
م
م
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هقؾماألعـولماظــوئقيماظطرصنيمسؾكمعػورضيمدوخرةمتـرلماظؿعفىمعـمػذاماظؿـوضضم
اظصورخمبنيماظقضعني،مأومأغفومتدسقمإشممرطقبمػذاماظؿـوضضمٌلوؼرةمايوظيماظؿـوضضقيم
اٌػروضيمسؾكمإغلونمػذهماظػذلةماظزعـقي.موماٌالحظمأنماظطرفماألولمسودةمعومؼؽقنمػقم
األرروحي ماظقاضعقي ماظعوطلي مظؾقضع ماظراػـ ،مصقؿو مميـؾ ماظطرف ماظـوغل مغؼقضم
األرروحي،مأيماظقضعقيماالصذلاضقيماٌلؿعورةمخمقوظقوًمعـمأجؾمأن متعدل،مأومتلكر،م
أو متلؿدسل معو مؼـوضضفو ،مطل مهؼؼ مدالظؿفو ماظقزقػقي ماظيت متشرل مإشم مغشوز مواضحم
ظؾقضعماظقاضعلماظذيمصضقفماظقاضعماٌكقوظل .م

.2مصـؿازؼاماظؾؾاسموماظرضصماظشعيب

تظفرمصـقوتماظػوغؿوزؼوماظشعؾقيمبشؽؾمحصري ميفمرواؼيماظشؿعيموماظدػوظقزمأؼـم
ؼعقدغوماظؾطؾمإشممرػقظؿفماظؾدوؼيمومؼػردمظـومؼقعقوتمتغـقفمبوظػرودقيمومأظعوبماألصراحم
و ماألسراس ،مشورصوً متػوصقؾ معشوػده ماظػوغؿوزؼي ماظشعؾقي مممو مزمػؾ مبف ماٌكقولم
االجؿؿوسلمعـمرؼقسمومتؼوظقدمسرؼؼيميفماالحؿػول،موممتفقدماٌكثرماٌؾقؿقيمظؾشعى،م
ايوعل مظشكصقؿف ماظقرـقي ،مو مػقؼؿف ماظعربقي ،مو مأصوظؿف ماظعرضقي ،مصقؿو مزمققفم
ومؼـؿقفميفمروحمأبـوئفمومؼذطرمبفمأسدائفمعـمصـقنمذعؾقيمعقروثيمسـماآلبوءمواألجداد،م
ومؼلعكمعـمبؼلمعـفؿمإشممتردقكفومظدىماألبـوءموماألحػود،مومظـومأنمغلؿدلمسؾكم
ػذهماظـؼوصيماظشعؾقيمذاتماظؾعدماألغـروبقظقجلماىؾلميفماٌشفدماظؿوظلماظذيمؼؼدعفم
ظـو مبطؾ ماظرواؼي ،محقـؿو مؼعقد مبـو ميف مإحدى ماظػلقوت ماٌكقوظقي مإشم مأؼوم مرػقظؿفم
اظؾدوؼي:م"ػـاك،مػـاك،مبعقداًمسيمزعانمومادلؽان،مسيمضلـطقـةماظؾففة،مسيماظـاغوؼةم

اظػرغلقةماإلدالعقةم()...متؼررمأنمتؼاممحػؾةماخؿؿامماظلـةماظدرادقةم()...مضررتم
أن مأضدم مسرضاً مخاصاً مبي م( )...مجاءت ماظؾقؾة مادلوضوتة ماعؿألت ماظؼاسة ماظضكؿةم
بأوظقاء ماظؿالعقذ مسي ماظصػوف ماألعاعقة ،مععظؿفم مجزائرؼون مسي مأظؾلة متؼؾقدؼةم
تؿؾاػى مباظـعؿة مو ماحملظوزقة ،مبراغس مدوداء ،مو مريراء ،متؽشف مسن مبراغسم
بقضاءمأدػؾفا.مسؿاعاتمصػراءمومبقضاء،محمارةمخبقوطموبرمبعضفامعطرزمباظذػبم
عـلماظرباغس م()...مخرجتمأعلكمجـاحيماظربغسمبقدي،مأرصعمأحقاغاًماظقؿـىم
ضؾقالً،مومأحقاغاًماظقلرىمطلمذظكمحلبمحرطاتماظرطؾؿني،موماظصدرماظذيمؼعؾوموم
ؼـكػض ،مو ماظؽؿػني ماظؾذؼن مؼؿؼدعان مو مؼؿأخران مباظؿـاوب م( )...مطان ماظربغسم
ؼؿطاؼرمميـةموممشاالً،مؼعؾومومؼـكػض،موماظرأسمادلغطىمبعؿاعةمبقضاءمسؾقفامخقطم
وبر ،مو مضع مسي مذؽل مجلام مؼفؿز مسي محرطات مرذقؼة م( ،)...مؼروح
مومجييء،مؼردممدائرة،مؼردممزاوؼة.ماظعقـانمعغؿضؿان.ماظصدرمؼعؾومو مؼـكػض.م
اظؼؾبمؼفؿزمعفؿاجاًمباظعوارفماظعـقػةم()...مادلؽانمعـعدمماظزعانمعـعدم()...موضعم
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عغؿيمسؾقه،مومملمؼدرمعاماظذيمحدثمبعدمذظكم()...مػامػومودطمشرصةماظؿؾػزةم
جـةمػاعدة،موماظؾقنمؼـطؾقموحده،مرقطا.مرقطا.مرقطا.مرقطا . "...م
38

إغفمتصقؼرمٌشفدمحلمغوبضمبويرطيمومايقوة،محقٌمملمؼعدمبعدمػذاماظقصػم
اظؿػصقؾلمعقجفوًمظؾؼراءةموماظػفؿ،مبؾمضدمؼصؾحمأطـرمعـمذظؽمظألداءموماظؿؿـقؾ،مإذم
ميؽـمٌـمؼؿوبعمتػوصقؾماٌشفدماٌقصقفمأنمؼمدؼفمومؼؽررهمومؼؿؼـفمحؿك،مطؿومظقمأنم
ػذهماظصػقوتماظؿؼـقيمعلخقذةمعـمطؿوبمظؿعؾؿمصـقنماظرضصماظشعيب.م م
ظؽــومدـؽؿػلمبوحملؿقلماظرعزيموماظلقؿقوئلمذيماظؾعدماألغـروبقظقجلماٌؿـوػلميفم
دضيموصػماظؾؾوس،مومسـوصرهماظؿؽقؼـقي،مومعقادهماظـلقفقي،مومتلؿقوتف ميفماظـؼوصيم
اظشعؾقي،مثؿمدورهماٌؿعددمدقاءمظدىماىوظلنيماٌؿػرجنيمأوماظراضصنيمسؾكماًشؾي.م
إضوصي مإشم محرطوت ماىلؿ ،مو مأسضوئف ،مطوظصدر مو ماظؽؿػني مو ماظرطؾؿني مو ماظقدؼـ.م
ومطؾفومأسضوءمتؿققلميفميظيماغلفوممومتـوشؿمععماظؾؾوس ماظؿؼؾقديمزخرصي مغلقففم
ومتـقعمعقادهمومخػيمحرطيمصوحؾفماظيتمتدعٍمثؼوصقوًمصـقوتماظػردماظراضصمععمصـقوتم
غلٍ مظؾودف ،ميف مصقرة متعدل مسـ مطقـقغي معؿػردة مبـؼوصؿفو مو محضورتفو ،مو مػقؼؿفوم
اظؼقعقي .مومػلمردوظي مبؾقغي مإشمماحملؿؾماظذيمؼدؼرمػذهماٌدرديماظػرغلقي ماظيتمؼؼومم
صقفوماالحؿػول،مومردوظيمعقجفيمإشمماألدالف مععؾـيمبؾقغمإرثفؿمإشم ماألبـوء ماألحػود.م
ومإشمماألجقولماظالحؼي ماظيتمدؿؼرأمػذاماظعؿؾماظزاخرممبـؾمػذهماٌشوػدماظػوغؿوزؼي،م
بلنمعـؾمػذاماظقصوءمظؾؿؼوظقد،مومإتؼوغفومػقمدرمنوحمذظؽماإلغلونماظؾدويماظؾلقطم
وماٌلؿعؿر،ميفماالغؿصورمظشكصقؿف،مومضضقؿف،مومػقؼؿف،مومورـف .م

.3مماألشـقةماظشعؾقة م

تؿؿرطزماألشـقيماظشعؾقيمسؾكموجفماًصقصميفمرواؼيمضصقدميفماظؿذظؾ،محقـؿوم
تؿؿـؾ مذكصقوت ماظرواؼوت مبعدة مأشوغل مذائعي ماظصقً ميف ماظـؼوصي ماظشعؾقي ،مجوءتم
ظ قعززماظؽـوصيماظرعزؼيماظيتمهؿؾفوماألعـولماظشعؾقيمظؿدظؾمػذهماظػـقنمسؾكمعلؿقؼوتم
دالظقيمحموؼـي مظؾؿقؽل ماظلردي،معقدعيمعـمأثرهماظػينمومضقؿؿفماظرعزؼي،مومذقـؿفم
اظلقؿقوئقي.
ومالمؼلؿـينمراوئلماألشوغلماٌؿؿـؾمبفومعـمظغيماظؿفؽؿمدقاءمعـمحقٌماخؿقورم
منوذجفو مأو معـ محقٌ معضؿقن مخطوبفو ،محقٌ مرؾعفو متـقع مالصً ميف ماظطؾقع،م
ومعلؿقؼوتماًطوبمبنيمرصقعمومعؾؿذلمومضدمارتلؼـوميفمػذاماظصددمأنمغقردمعؼؿطػوتم
األشوغلمطؿومتقاردتميفماظـصماظروائلمحبلىمعرجعقؿفوماظذلاثقي .م
 38ورور،ماظطوػر،ماظشؿعيموماظدػوظقز،مص.33-31-37-30.
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مأ .ادلرجعقةماظرتاثقةماجلزائرؼة م

 أشـقيماظرايماظشفرلة:م"أديمأدي"مظؾشوبمخوظدم(صم.)70 داروامظعراسم..وماحملػؾمجىَّ..مطقؾيمظـعوسمرقؼؾيماظرضؾيم(صم.)77 أشـقيمظؾؼورمحدة":مأغدوَّرمسؾكمسؿرمجدؼدمومحبراوؼيمتؾؾسمومتزؼد"م(صم.)31 أشـقيمظؾؼورمحدة":مرادمربلمراد"(صم.)39ومعـماظذلاثماألورادلم(اظشووي)مأربعمأشوغلم(صم.)575مومػل:
" oسقوشمآممل"
" oدؿيمصرغؽ"
" oوصوحلمأوسؿلمعوتَّمأطـونمإؼظؾل"
" oهلقىماغقذرار"م
إضوصي مإشم ماٌرجعقي ماظذلاثقي ماىزائرؼي ،مآثر ماظروائل مأن مؼشػَّع مغصف ممبرجعقيم
تراثقي مسربقي مأخرى مػل ماٌرجعقي ماٌشرضقي ،مظؿضقػ مظقغوً مجدؼداً مو مذوضوً متـقسقوًم
ضوصقوً،مومبعداًمصموظقوًمالمسمؾقمعـماظرعزؼيماظذلاثقيمظؾـصماظروائلماٌؿعددماٌشورب .م

ب .ادلرجعقةماظرتاثقةمادلشرضقة
م

 خورجيمعـمدارمابقػومرازميمظدارماىرلان.م(صم .)77-77م ؼومحؾوؼيبمؼومشوؼؾنيمظقماصؿحمومأشؿضمومالمضقؽؿمؼوشوظقني.م(صم.)71-77-77م خؿؿماظصدلمبعدغومبوظؿالضل.م(صم.)77 متكطريمؼومسرودي..ماظؾقؾيماظؾقؾي،مدفرتـومحؾقةماظؾقؾي(.صم.)71 حؾققةمؼومحؾققة.مظقمذػؿؿمسقـقف،محؾقؼـمضدمأؼف.م(صم.)71صضالً مسـ متـقع معرجعقوت مػذا ماظـلؼ ماظـؼويف ماىوػز ،مصنن معظفره ماظػقظؽؾقريمم
ؼلفؿمبشؽؾمعؾوذرميفمبـوءماٌـظقرماظػينمظؾـصماظذيمزمؿؾمسـقانمضصقدميفماظؿذظؾ،م
ظذظؽ مال مغؿػوجل مإذا مطوغً مػذه ماظرواؼي محوعؾي مدون مشرلػو مألطدل مطؿ معـ ماألبقوتم
اظشعرؼيماظذلاثقي،موممطشؽقلمعؿـؿقعمعـماٌؼطقسوتماظغـوئقيماظذلاثقيمأؼضوً .م
ومإذامعومتلعؾـوماظعـقانمطعؿؾيمغصقيمهقؾمسؾكمعرجعفوماظذلاثلمبقضقح،مصنغـوم
ندمصقفمبالمعػوجلةمسؾورةماظؼصقدماظيتمتؾقحمبشعرؼيمغصقيمتلؿدسلمثراءػومعـماألثرم
اظذلاثلمظؾؿفؿؿعماظذيمخرجًمعـف،محقٌمؼؿؽقنمػذاماألثرمعـمتقظقػيممعـماظػـقنم
طوألعـولموماظغوغل،موماظعقائدماظشعؾقي،موماظيتمأرؾؼـومسؾقفومعصطؾحماألغلوقماظـؼوصقي.م
جوءتمسؾكماخؿالصفومعشوربفومومأذؽوهلو،معؿـوشؿيميفمصـوسيمخطوبماظرواؼي.م م
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ومسؾكماظرشؿمعـماغؿؿوءمطؾمصـمعـمتؾؽماظػـقنمإشممجموظفماًوص،مبوسؿؾوره مغلؼوًم
عؿؿقزاً مسـ مبؼقي ماألغلوق ،مإال مأن ماجؿؿوسفو مػـو مشقَّر موزقػؿفو ماألغـروبقظقجقي ماظيتم
خصصفومهلوماجملؿؿع،مظققطؾمإظقفوماظروائلمجمؿؿعيموزقػي مجدؼدةمػل ماظلرد؛مأيم
أغفمضوممبؿلرؼدماألغلوقماظـؼوصقيمداخؾ ماظـص،مصفلمإنمطوغًممتـؾ ،مأومتُعرض ،مأوم
تغين ،مأو مترضص ،مأو مهؿػؾ ،مصفل مبؽؾ معظوػرػو متؾؽ مجوءت مظؿلرد ماظقضوئعم
اظؿكققؾقي ماظروائقي ماظيت متؿظوصر مصقفو موزقػؿفو معع موزقػي مبؼقي ماألغلوق مظؿـشد مطؿوم
اظلؿػقغقيماٌؿعددةماآلالت،مذعرؼيماًطوبماظلرديماظذيمذؽَّؾفماظروائلمعـماظقاضعنيم
اظقاضعلموماٌكقوظل .م
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