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)(1

بدأتماظرواؼيماىزائرؼيماٌعوصرةماٌؽؿقبيمبوظؾغيماظعربقيممبقووالتمجرؼؽيمظؽؿوبيم
ػذا ماظشؽؾ ماظؿعؾرلي مبؼقاسده موضقاغقـف ماظغربقي مابؿداءً معـ مرواؼي م"شودة مأم ماظؼرى"مم
ظرضو محقحق مسوم م ،7725مو"اظطوظى ماٌـؽقب" مظعؾد ماجملقد ماظشوصعل مسوم م،7737م
و"ايرؼؼ" ظـقر ماظدؼـ مبقجدرة مسوم م ،7735موشرلػو معـ مأوظب ماظـؿوذج ماظروائقي ماظيتم
طوغً متؼذلب معـ ماظؼصص ماظعورػقي مواظرعزؼي مواالجؿؿوسقي مشرل مطوعؾي ماآلظقوتم
واظؿؼـقوتماظروائقي،مظؽـمدرسونمعومزفرمتقجفمأطـرموسقومخبصقصقيمػذهماظـصقص،م
وأضدمماظؽؿوبمسؾقفومعـلوضنيمسبقماظؿقورماظقاضعلماالذذلاطلماظذيمبدأمعـذماظلؾعقـوتم
برواؼي م"رؼح ماىـقب" مظعؾد مايؿقد مبـ مػدوضي مسوم م ،7757موطـرل معـ ماألسؿولم
األخرى ،ماظيت محووظً مأن متؾؿصؼ مبوظقاضع ماالجؿؿوسل ماىزائري مآغذاك مبؿػوصقؾفم
وتغرلاتف ماظلقودقي مواالضؿصودؼي مواظـؼوصقي ،مواغؿؼؾً مسبق ماظقسل مبفذا ماظقاضع؛ مإذم
اوفً مبعض ماألسؿول مإظب مإسودة مضراءة ماظقاضع مواإلبوغي مسـ موسل مؼب مربط ماٌوضلم
وايوضر ،مطؿو مػق مايول معـال مؼب مرواؼي م"اٌرصقضقن" إلبراػقؿ مدعدي مسوم م،7767م
و "وضع ماألحذؼي ماًشـي" مظقادقين ماألسرج مؼب ماظعوم مذاتف ،موشرلػو معـ ماألسؿولم
األخرى .م
ماغػؿقً مبعد مذظؽ ماظؿفربي ماظروائقي ماىزائرؼي مبداؼي ماظؿلعقـقوت مسؾك مدؾلؾيم
طؾرلةمعـممنوذجماظؿفرؼى مبوووػوتمسدؼدة؛محقٌمزفرتمأزلوءمجدؼدةمبوإلضوصيم
إظب ماألزلوء ماظلوئدة ،موأدػر مذظؽ مسـ مرؤؼي مجدؼدة مشلذا ماظـؿقذج ماظؿعؾرلي م ماظيتم
عـقؿف ممتقزه ماىزائري مورؾعؿف مخبصقصقي مػذا ماجملؿؿع موتػوصقؾف مؼب مطـرل معـم
األحقون،موذظؽمبوظعقدةمإظبماخؿؾورماظـصقصماظشعؾقيمعـؾمايؽوؼوتمواظلرلمواألذعورم
وشرلػومبوإلضوصيمإظبماٌعؿؼدمواألدوررلمواظذلاثماظلرديماظعربلماظؼدؼؿ،مطؿومملمتلؿــم
عـمػذاماٌد ماظؿورؼخماظعوممواًوصمبشكصقوتمبعقـفو ،مصودذلجعًمغصقصماألزعيم
اىزائرؼي ماظعشرؼيماظلقداءممبـظقراتمزبؿؾػي؛مإذممل متؿقضػمسـ مربووظيمادؿقعوبم
اشلزةماظؼقؼيماظيتمتعرضمشلوماجملؿؿعمومزبؾػوتفو ،مودعًمبعض ماألزلوءماىزائرؼيم
األخرى مإظب ماظؾقٌ مسـ مإجوبوت مألدؾوب معو محدث مبوظعقدة مإظب ماٌوضل معـ مخاللم
اظرجقعمإظبماظؿورؼخمواظلقوضوتمايضورؼيماىزائرؼيمواظعوٌقيمطذظؽ .م
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مبدامخطماظلرلمػذامعؿلخرامسـمخطمدرل ماظرواؼيماظؿورطبقيمسـد ماظغربمواظعربم
أؼضو،مظؽـفمأتك مظقؿـؾمغقسومعـماظقسلمبوظؿورؼخموسالضؿفمبؼراءةمايوضرموصفؿف،مصؾؿم
تلتمادؿعودةماظؿورؼخمظذاتفو،موظؽـمإلدراكماظؽوتىماىزائريمأنمصفؿمحوضرهمعرػقنم
بػفؿمعوضقفموطشػماٌلؿقرمعـف،موظؼـوسؿفمأن مايؼوئؼماٌعؿؿمسؾقفومؼبمعوضقفمػلم
اظيتمحوظًمدونمادؿقعوبماظؿغرلاتماالجؿؿوسقيماٌػوجؽيماظيتمصػعًماجملؿؿع .م
اخذلغومأنمغـظرمؼبمإدفوعوتماٌنتماظروائلماىزائريماىدؼد؛مبلخذغومسقـيمعـفم
عؿؿـؾيمؼبمضؾؿمجدؼدمزفرمؼبماظػذلةماٌؿؿدةمعـمدـيم0222مإظبمدـيم0277؛محقٌمبدأم
غؿوج ماظروائل مسز ماظدؼـ مجالوجل مبرواؼؿني مسوم م 0222ػؿو :م"درادق مايؾؿم
وماظػفقعي"،مو"اظػراذوتمواظغقالن"،مثؿمادؿؿرمؼبمرواؼيم"رأسماحملـي"مسومم،0222م
ثؿمرواؼيم"اظرعودماظذيمشلؾماٌوء"مسومم،0272مثؿمرواؼيم"حقبيمورحؾيماظؾقٌمسـم
اٌفديماٌـؿظر"مسومم .0277م
اتلؿًماظرواؼيماألوظبمبنشراضفومؼبماظذلاثماظشعيبموماظدؼينمظؿصقؼرماٌدؼـيمومعـفوم
اظقرـمؼبمػوظيمعـماظعفوئؾقي،معومظؾٌمأنمتقجفمبعدػومؼبماظرواؼوتماظـالثماألخرىم
إظب مادؿػزاز ماظؿورؼخ ماظؼرؼى مجدا ،موػق معو مؼعين معلوءظي مخؾػقوت ماظعشرؼي ماظلقداءم
وغؿوئففو مداخؾ ماجملؿؿع ،مواشلزة ماظعـقػي ماظيت متعرض مشلو ماإلغلون ماىزائريم
مبـظقرات مزبؿؾػي ،م مظؽــو منده مؼب ماظرواؼي ماألخرلة مؼؿفف مإظب موووز مػذه ماٌرحؾيم
سبق معرحؾي مأضدم مؼب ماظؿورؼخ ماىزائري ماٌعوصر ،موبوظضؾط مإظب ماظػذلة ماظلوبؼي مظؾـقرةم
اظؿقرؼرؼي؛ مأي مدـقات ماألربعقـوت مإظب مأن متـؿفل مأحداثفو مبوالظؿصوق مبوظؿغقرلم
اىذري ماظذي مسرصؿف ماىزائر معـ مذبوزر م 6معوي م ،7723مممو مصبعؾـو مغطرح مدماالم
أدودقومٌوذامػذهماظعقدةمإظبماًؾػ،موعومايوجيمإظقفوم؟ م
إنماإلذؽوظقيماًوصيمبفذاماظعؿؾ متؿضؿـمأنماحملؽلماظروائل مؼؿشؽؾمعـمخاللم
سـوصرمعؿعددة،موظعؾمأػؿفوماألحداثمواظقضوئعماظيتمتضؿـمعلورهماظلرديموتطقره.م
ػذه ماظقضوئع متؿشؽؾ مؼب ماظرواؼي ماٌقزػي مظؾؿورؼخ مبوزدواجقي مخوصي متؿؿـؾ مؼب مثـوئقيم
اٌرجعلمواٌؿكقؾ.مػذهماظــوئقيماظيتمصبؿعفوماظؿورؼخمؼبمػذهماظرواؼي،موعؾـومغؿلوءلم
سـماآلظقوت ماظيتمؼدرجمبفومػذا ماظؿورؼخموإسودةمصـوسؿف؟ موعومػلماًؾػقوتماظػؽرؼيم
اظيتمتشؽؾمإؼدؼقظقجقومخوصيمظؼراءةمػذاماظؿورؼخمعـمعـظقرمعومسبوولماظؿقصؾمإظقفم
أثـوء ماظؿقؾقؾ؟ مبوسؿؿود معراحؾ مربددة مٌؼوربي مػذا ماٌقضقع؛ محقٌ مغؾدأ مبؿقدؼدم
اظعالضي مبني ماظقاضعل ماٌؿكقؾ مؼب ماظرواؼي ،مثؿ ماالغؿؼول مإظب مسالضي ماظؿورؼخ مبوظقاضعيم
اظروائقي،مواآلظقوتماظلردؼيماظيتمؼدرجمعـمخالشلومداخؾماظـص،موغؼقممؼبماألخرلم
بؿؼدؼؿمضراءةمتلوؼؾقيمظؾؾعدماإلؼدؼقظقجل ماٌعؿؿدمبوسؿؾورهمعـظقرا مالدؿعودةماظؿورؼخمؼبم
ػذهماظرواؼي،ماظذيمطبؿػلمخؾػفماٌـظقرماظذيمادبذهماظروائلمظػعؾمذظؽ .م
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ميؽــو ماظؾدء معـ مأرروحي معػودػو مأن مايؼقؼل مواظقاضعل معرتؾط مبقسل موإدراكم
اإلغلونمظف؛مظذظؽمؼؽقنماظقاضعلمعرتؾطومبوظـظرمإظقف،مواظطرؼؼيماظيتمغـظرمبفومإظقف.م
وإذا مطون ماألدب مذؽال معـ مأذؽول ماظؿعؾرل ماظػين ماظقاسل مبوظؿفربي ماإلغلوغقي ،مصنغـوم
غؽقن مضد مأدؾؿـو مأغف مذؽؾ مبوظضرورة ،مظؽـف مذؽؾ معـؿٍ مظؾؿدظقالت ماٌؿعددة .مػذهم
اٌدظقالت ماحملؿؾي ممبرجعقوت مصؽرؼي معؿعددة مال متؽقن مسوئؿي موعطؾؼي ،موإمنو مترتؾطم
بـلؼ مععني  ،مصـ" مؼب ماألدب مال مؼقجد مخطوب معؾوذر :مصوألعر مظقس معوذا متؼقل ،مبؾم
طقػ متؼقل .مإن ماظؽوتى ماألدبل مال مؼؼدم مععؾقعوت ،مال مسـ ماٌقضقع موال مسـ محوظؿفم
اظذػـقي :مإغف مؼلعك مإظب مترك ماظشلء مؼلخذ مذؽؾف ماًوص ،مدقاء مطون مػذا ماظشلءم
ضصقدة مأو معلرحقي مأو مرواؼي مأو مأي مذلء مآخر .1".مإغفو مأدبقي ماألدب مطؿو مدأبم
"اظشؽالغققن ماظروس" مسؾك متلؿقؿفو ،متؾؽ ماظيت مال متؽؿلى متػردػو معـ معقضقسوتم
بعقـفو،موإمنومعـماظطرؼؼيماظيتمتؿشؽؾمبفو .م
إذا مطون مػذا مػق ماظؿلطقد ماألدودل مسؾك ماألدبقي مبوسؿؾورػو مذات مرؾقعي مظغقؼيم
وماذؿغولمذؽؾلمصنغـومغؽقنمأعوممعروغيمممقزةمتـؼؾماظؾغيمعـمرؾقعؿفوماظشػوصيم(اظؾغيم
اظعؾؿقي)مإظبمظغيمعؾقؽيمبوٌرجعقوتمألنم"األدبمعـمخاللمرؾقعؿفمؼؿضؿـماألصؽور.
ذظؽ مألغف مؼؿعؾؼ مبوإلغلون مؼب ماجملؿؿع؛ ممبعـك مأغف مؼؿعؾؼ مبوظصقوشوت مواظؿؼققؿوتم
واظؼرارات،ماظؾعضمعـفومعؽشقفمواآلخرمخػل.مطؾمغظوممحلل"ؼعؿؾ"مسؾكمأدوسم
أنماٌؿعيمعػضؾيمسؾكماألمل،مظؽـماإلغلونمػقماٌكؾققماظقحقدماظذيمؼصقغمأومؼؿؿـؾم
ػذهمسؾكمأغفومصؽرةموؼؽقنماظلؾىمؼبمأغفومتؼقدمإظبمأصؽورمأخرى.مإنموسقفمظؾذاتم
صبردمػذاماألدوسمظؾػعؾمعـمدؾقطفموصبعؾفمبداؼيمظعؿؾقيمتػؽرلمأومعللظيمتـرلماظدعقعم
و ماظضقؽ .موظقلً مػذه مإال مواحدة معـ ماالصذلاضوت مأو ماألصؽور ماظيت مػل ماٌؽقنم
ايؼقؼلمظألدبم" 2م
ميؽــومأنمغشرلمػـومأنماظـظومماظؾغقيماظذيمؼعؿؿدهماألدبمؼعقدمصقوشيماظؿفوربم
اظيت ممير مبفو ماإلغلون ،م وػق مبذظؽ مؼؾني مسـ مضدرتف مسؾك ماظؿعؾرل مسـ موسقف مبذاتفم
وربقطفموتشؽؾمععورصفماٌؿعددةماٌشوربمداخؾمػذاماظؿعؾرلماألدبلماٌكؿؾػماألذؽولم
طذظؽ .مػذا معو مؼؼقدغو مإظب معو مؼعؿدله م"عورتـ مػوؼدجر" م()Martin Heideggerم
"ايؼقؼل" مصفق ،مدقاء مطون مذقؽو مأو محؽؿو ،مػق معو مؼؿقاصؼ موؼؿطوبؼ .مايؼقؼلم
1مغقرثروبمصرايم(،)7773ماًقولماألدبل،مترعبيمحـومسؾقد،مدؾلؾيمدرادوتمغؼدؼيمسوٌقي،معم،05معـشقراتم
وزارةماظـؼوصي،مدقرؼو،مص 06.م
 2عمظػمعبوسل ،مظققغقؾمترؼؾـغماٌرآةموماًورري -مدرادوتمؼبمغظرؼيماألدبموماظـؼدماألدبل ،مترعبي مدفقؾم
نؿ،مط،7مدارمغقـقى،مدعشؼ،م،0227مص .24.م
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وايؼقؼيمؼعـقونمػـوماظؿقاصؼ،موذظؽمبطرؼؼيمعزدوجي:مأوالمطؿطوبؼمبنيماظشلءموعوم
غؿصقرهمسـف،مثؿمطؿطوبؼمبنيمعومؼدلمسؾقفماٌؾػقزموبنيماظشلءم" .3م
مؼربطم"ػوؼدجر"مبنيمايؼقؼلموماظقاضعل،مصفقمايؼقؼيماٌؾؿقديماظيتمصبىمسؾكم
اظؾغيمأنمتعؿؿدمودوئؾفو معـمأجؾمصـعماظؿقاصؼ مبنيمبـقوتفومواألذقوءماظقاضعقيماظيتم
ترتؾطمبفوموتـشهمتصقرامسـفو،مظؽـمػذامايؼقؼلمسـدعومؼدخؾمغطوقماظؿكقّؾمؼؿؿم
تغقرلمعالربفموتصقؼرمواضعمزبؿؾػمسـف.موػقمواضعماإلعؽوغوتماظيتمتؿقؼؼمؼبمواضعم
ظغقيمحبً.م م
إذامطونموسلماإلغلونمػقماظذيمميقزموربؿف،مصوٌؿقزمأطـرمأغفمميؾؽماظؼدرةمسؾكم
إسودة متشؽقؾ مػذه ماظؿفربي ،موػق معو مصبعؾ ماألدب مؼـؿؿل م"إظب ماظعومل ماظذي مؼشقِّدهم
اإلغلون،موظقسمإظبماظعوملماظذيمؼراه،مإظبمبقؿفموظقسمإظبمبقؽؿف.مسوملماألدبمػقماظعوملم
اظؾشريماٌؾؿقسمظؾؿفربيماٌؾوذرة.مإنماظشوسرمؼلؿكدمماظصقرمواألذقوءمواألحودقسم
أطـر مممو مؼلؿكدم ماألصؽور ماجملردة ،مواظروائل مؼفؿؿ مبلرد ماظؼصص مال مبنثورةم
اجملودالت"4م؛محقٌمغػرقمعـمػـومبنيماظقاضعلمواٌـظقرماظذيمغراهمبف.مصوظقاضعمؼؼعم
خورجماظـصماظروائلماظذيمضبقظفمسدلماظعؿؾقوتماظؿكقّؾقيمظقصـعمعـمخالظفمسوٌومأطـرم
سؿؼومومتلثرلا،مألنماٌؾدعمؼـؼؾمووربفمعـماظقاضعلمإظبماٌؿكقؾمثؿمإظبممنقذجمتعؾرليم
ظغقي م؛ محقٌ م"ؼؾدأ ماظػـ معـ مجفي مأخرى ،مبوظعومل ماظذي مأغشلغوه ،موظقس مبوظعوملم
اظذيمغراه.مإغفمؼؾدأمبوًقول،مثؿمؼعؿؾمبوووهماظؿفربيماظعودؼي:مأيمأغفمضبوولمأنم
صبعؾمغػلفمعؼؾقالمومععذلصومبفمضدرماإلعؽون" .5م
ؼؾدوماًقولمإذنمودقؾيماإلغلونمإظبمردؿمتصقراتفمسـماظعوملمومتؼدميفومإظبماآلخر،م
وععمذظؽمؼؾؼكمعرتؾطومبوآلظقوتماظيتمؼعؿؾمبفوماظقاضع،مظقؽقنماٌؿكقؾمعؼؾقالمسؾكم
علؿقىماظؿؾؼل،موأطـرمتلثرلامسؾكماظؼورئ .م
غلؿطقعمعـمػـومأنمغشؽؾمتصقرامسوعومظؾؿـظقرماظذيمغمدسمبفمٌومدـلتلمسؾكم
ذطرهمبعدمحني،ماٌؿؿـؾمؼبمطقنمػذهماظؿفربيماظيتمؼعقشفوماإلغلونمسؿقعوموماٌؾدعم
سؾكموجفماًصقصمعرتؾطيمبعوٌفماظداخؾلم؛مأومبعؾورةمأخرىمعرتؾطيمبوظطرؼؼيماظيتم
ؼدرك مبفو مسوٌف ماًورجل موتقاصؾ معـ مخالشلو مععف ،موػذا مؼعقدغو مإظب مضضقي معفؿيم
هؽؿماظرواؼيموػلمسالضيماظؿكقّؾمبوظقاضعمؼبمػذاماظـؿطمعـماظـصقص .م
ؼؼقمماحملؽلماظروائلمؼبماألدوسمسؾكماظؿشوبؽمبنيماظقاضعموماًقول،موظعؾمػذام
ؼعقد مإظب مرؾقعي ماظػـقن ،مصوظػـقن ماظؾغقؼي متعؿؾ معـذ ماظؾداؼي مسؾك ماظؼوسدة ماظؾغقؼيم
3مػوؼدجر،معورتـ ،ماظؿؼـقيمايؼقؼيماظقجقد ،مترعبي مربؿدمدؾقالموسؾدماشلوديمعػؿوح،ماظدارماظؾقضوءم/مبرلوت،م
اٌرطزماظـؼوؼبماظعربل،مدت،مص.م .71-70م
4مغقرثروبمصراي،ماًقولماألدبل،مص .75.م
5ماٌرجعمغػلف،مص .72.م
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اىقػرؼيماظيتمتػصؾماظدالمواٌدظقلمسـماٌرجعماظقاضعل.مإنماإلغلونمؼعقشمداخؾم
اظؾغي موؼػؽر موؼعدل مبفو .موعـ مػذا ماٌـطؾؼ معو متعؿؾ ماظرواؼي مسؾك مدرده معـ موضوئعم
وأحداثموطؾماآلظقوتماظيتمتؿؾعفومؼبمذظؽمؼؼعمؼبمدائرةماٌؿكقؾمومسالضؿفمبوظقاضع،م
المتؿفووزمسالضيماظعالعيماظؾغقؼيممبرجعفو.موإنموووزتفمصفلمهوولمضدرماإلعؽونم
إسطوءماظؼورئماغطؾوعماظقاضعقيمدونماظؿـوزلمظؾلؼقطمؼبماظقاضع .م
ميؽــومأنمغؾدأمبؼقلم"روبرتمذقظز"()Robert Scholesمؼبمعؼوظؿف"صـوسيماًراصيم
واظقاضع"":إن معو متـؿفف ماٌكقؾي مػل مأذقوء محؼقؼقي ،مطؿو مؼؼقل مبرلس ،ممبعـك مأغـوم
غؿكقؾفومصعال.مإنمتؽقنمظدؼـومصؽرةمأومحؾؿ،مصننماظؿػؽرلمواألحالممػلمؼبمذاتفومأذقوءم
حؼقؼقي،6"..موػقمعومؼعينمأنمغؿوجماظػعؾماظؿكقؾلمحؼقؼيمظؽـفمحؼقؼيمعـممنطمآخر،م
وػقماألعرماظذيمغلؿطقعمتطؾقؼفمبقلرمسؾكماظعوملماظروائل .م
ؼؼقدغو مػذا مإظب ماالسؿؼود مبلن مسالضي ماظقاضع مواظؿكقّؾ مبوظرواؼي مسالضي مجقػرؼي،م
صوظرواؼي مذؽؾ معـ مأذؽول ماظؽؿوبي ،موػلمبذظؽمتؼدممظـومسوٌومعؿكقالمعؿـودؼومذؾقفوم
بوظعوملماظقاضعلمعـمخاللمادؿـؿورمسـوصرمعـف:معـؾماألحداثمواظشكصقوت،مواألعؽـيم
واألزعـي،تشؽؾ مسوٌفو ماًوص ،مصعؾقـو مأن مغعرف محدود متداخؾ مػذا ماظعوملماٌؿكقؾم
ععماظعوملمايؼقؼل .م
ؼعقدغو مػذا مإظب مأن ماظؿكّقؾ ماًوصقي ماألطـر مأػؿقي ماظيت مهؽؿ متشؽقؾ ماحملؽلم
اظروائلمصـ"ماظؿكققؾمؼشوبفمايقوةمسؾكمسبقمعو،موأنماٌصطؾقوتماٌالئؿيمظؾقؽؿم–م
ميؽـمأنمتقجدممبؼورغيماظؿكققؾ معع معومضبدثمصعالمؼبمايقوة،موأنماظرواؼيمأطـرم
األذؽولماألدبقيماخؿالرومظذظؽمػلمأطـرػومادؿفوبيمظؾضغقطماآلتقيمعـمخورجماألدب،م
وععمزؼودةمععرصؿـوماألدبقيمبوظؿكققؾمعـمحقٌمػقمبـقيمؼبماظؾغيمتلؿكرجمعـمبـقوتم
أوظقيمهددػومبدضيمأداةماظؾغيمذاتفو" .7م
ؼؾدومظـومأنماظعالضيمبنيماظرواؼيمواظقاضعمالمميؽـمإخػوؤػو،مظؽـمػذامظـمضبقِّلم
اظرواؼيمإظبمواضع،مألغفومظقلًمإالمضطعومجزئقومعـف.مػذاماظؼطعمعـػصؾمسـمأصؾف،م
صوظرواؼيمتلؿـؿرمعالربف،مظؽـفومتضقػمظفمعـماًقولمعومصبعؾفمأطـرمإثورةمعـماظعوملم
ايؼقؼل،موعشققغومبوظعقارػمواالغعؽودوتمأطـرمصلطـر،مظؽـفومععمذظؽمتؾؼلمسؾكم
ػذهماظعالضي،مظؽلمتقػؿماظؼورئمبؽقغفوممتـقفمايؼقؼي،موعومػلمإالمحؼقؼيمزائػيمأوم
غػضؾمأنمغؼقلمإغفومحؼقؼيمأخرىمشرلمتؾؽماظيتمادؿـؿرتفو.موبذظؽمتطرحماظرواؼيم
6عمظػمعبوسل،مروبرتمذقظز،ماٌرآةموماًورري-مدرادوتمؼبمغظرؼيماألدبموماظـؼدماألدبل،مترعبيمدفقؾمنؿ،م
ط،7مدعشؼ،مدارمغقـقى،م،0227مص .37.م
 7ػوظدلؼـ ،مجقن م( ،)7767مغظرؼي ماظرواؼي -معؼوالت مجدؼدة ،مترعبي مربل ماظدؼـ مصؾقل ،مدقرؼو ،معـشقراتم
وزارةماظـؼوصيمواإلرذودماظؼقعل،مص .120.م
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"األدب ماٌؿصقر مأغف معالحؼي ماٌؿؽـ مؼؿفووز مطـرلا مربض ماظؿطوبؼ محؿك مإن مغؼوطم
اتصوظفمبوظقاضعمالمتؾدومإالمسرضقي" .8ذ
ممومصبعؾـومغؼقلمإنمذبوورةماظرواؼيمظؾعوملماظقاضعلمعـمخاللمتلكرلماظؾغيمواظلردم
إلسودةمإغؿوجف؛ماظيتمتؼقدماظلردمذاتفمإظبمادؿكداممبعضماظعـوصرماظقاضعقيمؼبمتشؽقؾفم
ظعوٌفماًوص،موػذامتؽقنمغؿقفؿفماٌؾوذرةمعرتؾطيمؼبماألدوسمبندراكماٌؿؾؼلمشلذام
اظعومل ،ماظذي مؼعقد مآظقو موضعف موضراءتف معؾوذرة مبوٌرجعقي ماظيت مميؾؽفو مسـ مسوٌفم
اظقاضعل،موػقمأعرمضروريمألدؾوبمسدؼدةمأػؿفوماظؿلثرلمسؾكماظؼورئموإؼفوعفمبصدقم
عومصبري،موإنمملمؼؽـمتصدؼؼومتوعومدقؽقنمسؾكماألضؾمتعورػومععمعومصبري.م م
وظؽـمػذاماألعرماظذيمصبعؾـومغؿصقرمعلوراتمسدؼدةمممؽـيمظالرتؾوطمبوظقاضع،مظقسم
إالمارتؾورومأطـرمعومميؽـماظؼقلمسـفمإغفمجوغيبموعؿفووز،مذظؽمأنماظعوملماٌرجعلمم
اظذيمهؿؾفماظرواؼيمظقسمسوٌومطوعال،موإمنومجزءًامعـفمعـمجفي،موػذامصبعؾـومغؿعوعؾم
ععفماغطالضومممومتؽقغفماظؿفربيماإلغلوغقي،ماظيتممتـقـومرؤؼيمثؼوصقيمؼـؿففوماإلغلونم
ذاتف،موعـمجفيمأخرىمالمدبؿؾػمػذهماظرؤؼيماالجؿؿوسقيمطـرلامسـماظعوملماحملؿؿؾم
اٌقجقدمداخؾماظرواؼي،مألغفمؼؿشؽؾمأؼضومعـمخاللموربيمإغلوغقيمعوموؼدخؾمدائرةم
اظـؼوصي مأؼضو ،موطؾ مػذا مال مؼعين مإال مأعرا مواحدا ،مأن ماظعوٌني مظقلو معلؿؼؾني مسـم
ا إلدراكماإلغلوغلماظذيمؼـؿففؿو،موػؿومؼعقدانمإغؿوجماظؾـقيماظـؼوصقيمظؾؿفؿؿعوتمسؾكم
حدمدقاء،مظذامالمميؽــوموصؼمػذهماظرؤؼيمأنمغؼقلمإنماظعوملمايؽوئلمغلكيمسـماظعوملم
اظقاضعل مأو متشقؼف مظف ،معو مدام مطالػؿو مغؿوجو مصؽرؼو ،مؼعقد ماإلغلون مصقوشؿف مبطرائؼم
زبؿؾػيمصؼط.م م
غؿقدثمػـومسـموسلماإلغلونمبوظشؽؾماالجؿؿوسلماظذيمؼرؼدمأنمضبقومبف،مظذظؽم
ؼرطزم"غقرثروبمصراي"م()Northrop Fryeمسؾكمأنم"غؾدأممبعرصيمأؼـمؼؽقنماًقولم
ؼب مزبطط ماظشمون ماظؾشرؼي .مإغف ماظؼدرة مسؾك مإغشوء ممنوذج مممؽـي مظؾؿفربي ماظؾشرؼي،م
صػلمسوملماًقولمطؾمذلءمممؽـ،موظؽـمالمذلءمضبدثمواضعقو.مصننمطونمالبدمعـم
ايدوث،مصؿـماظضروريماالغؿؼولمعـمسوملماًقولمإظبمسوملمايدث ،9".مميؽــومػـوم
أن مسبدد موزقػي ماظؿكّقؾ مؼب ماظرواؼي ،مصفق ماآلظقي ماظيت متعؿؾ مسؾك مإسودة متشؽقؾم
اظؿفربيماإلغلوغقيم(اظقاضع)معـمأجؾمصـعمواضعمبدؼؾمػقماظقاضعماظذيمؼؿػوسؾمععفم
اظؼورئموؼػرضمسؾقفمعـطؼفماًوص .م
ومػقمعومؼػلرمعومؼؼقظفم"روبرتمذقظز"مؼبمحدؼـفمسـماًراصيمألنمصـوسؿفو"مالم
تعينماظؿـقلمسـماظقاضع،مبؾمػلمربووظيمإلصبودمعطوبؼيمأطـرمدضيمبنيماظقاضعماظذيم
 8مروثػـ،مك.ك .م( ،)7767مضضوؼومؼبماظـؼدماألدبل،متمسؾدماىؾورماٌطؾيب،ط،7مبغداد ،مدارماظشمونماظـؼوصقيم
اظعوعي،مص .142.م
9مغقرثروبمصراي،ماًقولماألدبل،مص.م .72-71م
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ػقمخقولموماًقولماظذيمػقمواضع.مإنمصـوسيماًراصيمايدؼـيمتؼؾؾ،مبؾموتمطد،م
سؾكمضوبؾقؿفومظؾكطل،موسؾكمسدممضدرتفومسؾكماظقصقلمإظبماظطرؼؼماٌمديمإظبمايؼقؼي،م
وظؽـفومتلؿؿرمؼبماظـظرمبوووهماظقاضع.مإغفومتفدفمإظبمأنمتلردمحؼوئؼمطؿومميؽـمأنم
ؼلردػوماًقولمعـطؼقومبلدوظقىمخقوظقيمسؾكمسبقمعو" .10م
إذامطوغًماظرواؼيمتعؿؾمسؾكمصـوسيماظعوملماظقاضعلموهقؼؾمعرجعقوتفمبوخؿالصفوم
سـ مررؼؼ م ماظػوسؾقي ماإلدراطقي ماٌؿؿـؾي مؼب ماظؿكقّؾ ،مصقؿؽــو مأن مغؾكص مذرورفم
وماآلظقوتماظيتمؼعؿؾمبفومسؾكماظـققماظؿوظل :م
 -7طؾماظؿكققؾمدبققؾ.
 -0طؾماظؿكققؾمؼؾزغمعـموسلماظؽوتىماظػرد،موظذظؽمؼؿكذمذؽؾفمبوظطرؼؼيماظيتم
ؼدرطفمصقفوماظقسل.
 -1اٌودةماألدودقيمظؾرواؼيمػلماظؽؾؿوت،مصفلماظقدقؾيماظيتمؼؾينمبفومطؾموسلم
وؼرتؾف،موبفومؼغدوماظعوملماًصقصلمعشذلطو.
 -2اظشؽؾماألدودلمظؾؿكققؾمػقمأنمؼلؿكرجمعـماظؾغيماإلعؽوغوتماظيتمؼؿكقؾفوم
اظؽوتىمسبقمأصضؾمهؼقؼمظؼقؿفمضوبؾمظـمؼشورطفمصقفماآلخرون.
 -3عفؿو مطوغً ماظطوضي ماظلوئدة مؼب مععظؿ ماظؿكققؾ ،مغظرتف ،محودثقي م(غلؾي مإظبم
ايودث)،مأومزوػرؼومالمذؽؾمشلو،مصفلمظقلًممتـقالمظؾقاضعمبؾمتشؽقؾمظؾؿفربيم
اٌلؿكؾصي.11..
شبؾصؾبمػـومإظبماظشرطماألولماظذيمؼؿؾعمسالضيماظؿكقّؾمبوظقاضعمأالموػقم"اظؿفووز"؛م
حقٌ متؾدأ ماظرواؼي معـ ماظقاضع ،موظؽـفو متـؿفل مإظب موووز مععطقوتف مظؾـوء مععطقوتم
جدؼدة مظؿػلر مبوظـظر مإظب ماظلقوق ماظـصل م معـ مجفي موسؾك مشوؼوت ماٌمظػ مووجفوتم
غظرهمعـمجفيمأخرى،مػذامألنم"ماٌؿكقؾمؼؿفووزماٌقجقدموؼؿكطوهموظؽـفمؼؿؿـؾمؼبم
طؾميظيماٌعـكماظضؿينمظؾقاضع.موظذظؽمإذامطونماظلؾىم– مأوماظؿفووزم– مػقماٌؾدأم
اظالعشروطمظؽؾمزبقؾي،مصنغفومبوٌؼوبؾ،مالمميؽـمأنمتؿقؼؼمإال مؼبموعـمخاللمصعؾم
دبقؾل .مإذ مؼـؾغل مأن مغؿكقؾ معو مغؿفووزه" ،12موػؽذا مؼؿقؼؼ ماظؿػوسؾ مبني ماظقاضعلم
واٌؿكقؾ مداخؾ ماظـصقص ماظروائقي م؛ محقٌ ممتـح مضراءة ماظـص مظؾؿؿؾؼل ماظربط مبنيم
علؿقؼني،ماألولمؼؿعؾؼمبصقرةماٌرجعلمداخؾماظرواؼيمطؿومؼدؼرػوماحملؽلمواظـوغقيم
بربطمػذهماظصقرة مععمسوٌفماظقاضعلماظذيمؼعقشفموؼؿقاصؾمععف،موميؽـف مبعدػومأنم

10معمظػمعبوسل،مروبرتمذقظز،ماٌرآةموماًورري،مص .47.م
11مػوظدلؼـ،مجقن،مغظرؼيماظرواؼي-معؼوالتمجدؼدة،مص .125 – 124 – 123.م
12مأصوؼي،مربؿدمغقرماظدؼـم(،)7771ماٌؿكقؾموماظؿقاصؾم،ط،7مظؾـون،مدارماٌـؿكىماظعربل،مص .76.م
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ؼؿعرفمسؾكماًؾػقوتمواظؿغرلاتماظيتمررأتمسؾقفوموضبوولمإسودةمتشؽقؾمصفؿمشلوم
وتلوؼؾفو .م

 .2الواقعةذالتارخيوةذواملتخولذالروائي ذ
تعدماظقاضعيمحدثومضوممبفمذكصمبعقـفمأومهدثمسـف،مأومبؿعؾرلم"بقلمرؼؽقرم
"( :)Paul Ricœurم"اظقاضعي مػل مذكص معو مؼؿؽؾؿ" ،13مو مػق معػفقم مأوظل مضبنيم
اظقاضعيمطكطوبمؼبمزعـمايوضرمظؽـماظؾوحٌمعومؼؾؾٌمأنمؼػلرمأطـرمبؼقظفم":ظقلًم
اظقاضعيمػلماظؿفربيمطؿومسؾبؾِّرؽبمسـفوموغؾبؼِؾًمصؼط ،مبؾمػلماظؿؾودلمصقؿومبنيماظذواتم
غػلف،مػلمحدثمايقار.ميظيماًطوبمػلميظيمايقار،مصويقارمواضعيمتربطم
بني مواضعؿني ،مػؿو ماظؿؽؾؿ مواظلؿوع .موعـ مخالل مػذه ماظقاضعي مايقارؼي مؼصرل ماظػفؿم
بقصػفمععـكمأعرامعؿفوغلو" .14م
إنمطونماظقاضعيماظػعؾقيمتؿقددمؼبمايقارماٌمدسمبنيمذاتني،موػقمعومؼشرلمإظبم
ارتؾورفو مبويوضر مواآلغل ،مظؽـ مػذه ماظقاضعي مإذا مأسقد مدردػو مصلؿـؿؼؾ مطؿرجعم
بوسؿؾورػو محدثً مؼب ماٌوضل ،مظؽـ ماًطوب ماظروائل مطلغقاع ماًطوب ماظؾغقي مؼعقدم
هقّقِـفو مؼب مايوضر مبقادطي مصعؾ ماظلرد ،مألغفو مواضعي متعقش مداخؾ ماظؾغي موتؾؿزمم
حبدودػوموذبوشلوماإلدراطلماظؿكقؾل،موػلمبذظؽمواضعيمظغقؼيمربصقرةمؼبماجملولم
اظؿكقؾلماظذيمتػلقفمشلومبوظضرورة،موغؽقنمبذظؽمأعومممنقذجنيمعـماظقضوئع،مؼؿعدم
اظـؿقذجماألولمبوظقضوئعماٌـؼقظيمبقادطيماظلورد،موماظـوغلمبؿؾؽماظـوويمسـمحقارمبنيم
اثـنيمأومأطـر.م م
ميؽــومأنمغلؿشػمعـمػذامأنماظقاضعيمتشذلطمطقغفوموربيمإغلوغقيمحدثًمومتم
تداوشلو موتـؾقؿفو مؼب ماٌرلاث ماظؿورطبل .مطؿو متعد مأؼضو موربي متقاصؾ مبني مذاتنيم
صلطـر،مممومصبعؾـومغربطمبنيمواضعؿنيمؼبماآلنمغػلفمإغؿوجماًطوبموتؾؼقف .م
إذا مطون ماحملؽل ماظروائل مؼعؿؾ مسؾك مإسودة متشؽقؾ ماظؽـرل معـ ماظعـوصر موتغقرلم
عالربفومعـؾماظقضوئعمواظزعـمواظشكصقوتمواظػضوءموشرلػومعـماظعـوصر،مصفذامؼعينم
أغف مؼؿفلد مبوسؿؾوره م"خطي مإسودة ماظقصػ ماظيت متصدر مصقفو ماظقزقػي ماظؽشػقي مسـم
اظؾـقيماظلردؼيمواظيتمؼؽقنمصقفوماظػعؾمغػلفمػقمعرجعمإسودةماظقصػ"،15موعـمػذام
تؽقنماٌرجعقوتماظيت متلؿغؾفوماظرواؼيمعؿعددةموذدؼدةماظؿـقعمبنيماألدبقيماظشعؾقيم
 13مرؼؽقر،بقل م( ،)0224مغظرؼي ماظؿلوؼؾ م– ماًطوب مو مصوئض ماٌعـك ،مترعبي مدعقد ماظغومنل ،مط ،0ماٌغرب/م
برلوت،ماٌرطزماظـؼوؼبماظعربل،مص .17.م
14ماٌرجعمغػلف،مص .22.م
 15مرؼؽقر،مبقل م( ،)0227مإظبماظـصمعـماظػعؾ -مأحبوثماظؿلوؼؾ،مترعبي مربؿدمبرادةمومحلونمبقرضقي،ط،7م
عصر،مسنيمظؾدرادوتموماظؾققث،مص .750.م
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واظلقودقي مواظدؼـقي مواظؿورطبقي .موحدؼــو مسـ متقزقػ ماظؿورؼخ مؼب ماظرواؼي ماىزائرؼيم
دقؽقنمعرتؾطومبؽؾمعومذطرغوهمصقؿومؼؿعؾؼمبػعوظقيماٌؿكقؾمداخؾفوم؛محقٌمغؽقنمأعومم
ضـوسيمأنماظرواؼيمالمؼؿعنيمسؾقفومأنممتـقـوماظؿورؼخماظذيمؼؽؿؾفماٌمرخموالماظشفوداتم
اظيت مدوغفو ،مظؽـفو مدؿؿـقـو متورطبو مخوصو مال مميؽـف مإال مأن مؼؿفووز ماظؿورؼخ ماظعومم
اظذي مؼعؿ ؿد مسؾقف مؼب مبـوئف؛ محقٌ متلؿـؿر ماظرواؼي مععورصـو موظـ متلؿــ معـ مػذام
االدؿـؿورماظؿورؼخمبوسؿؾورهمذؽالم"معـمأذؽولماٌعرصيمعـمخاللماظعالضيماظيتمؼؼقؿفوم
بنيماظؿفربيماظيتمسوؼشفومأغوسمؼبمأزعـيمأخرىموبنيماٌمرخمؼبماظقضًمايوضر" .16م
دققؿؿمسؾقـومػـومأنمغشرلمإظبمأنمايدثماظؿورطبلماظذيمغؿعوعؾمععفمػـومدقؽقنم
علخقذامبوٌػفقمماظذيمؼؼدعفمظفم"بقلمرؼؽقر"محنيمؼؼقلمإغف:م"معومحدثمصعالمؼبم
اٌوضل.موشلذاماظؿلطقدمغػلفمأوجفمعؿعددة.أوال،مسبـمغؼرمبلنمخوصقيمعومحدثمأصالم
دبؿؾػ ماخؿالصو مجذرؼو مسؿو ممل مضبدث مبعد .موبفذا ماٌعـك ،متعد معوضقؼي معو محدثم
خوصقيمعط ؾؼي،معلؿؼؾيمسـمبـوئـومومإسودةمبـوئـومشلو.موػذهماظلؿيماألوظبمعشذلطيمبنيم
األحداث ماظطؾقعقي مو ماألحداث ماظؿورطبقي .مو مهدد مزلي مثوغقي محؼؾ مايودثيم
اظؿورطبقي.مصؿـمبنيمعبقعماألذقوءماظيتمحدثً،مهظكمبعضماألحداثمبؽقغفومسؿؾم
صوسؾني معشوبفني مظـو .موظذظؽ مصوألحداث ماظؿورطبقي مػل معو موعؾف مػذه ماظؽوئـوتم
ضبدثمأوممترمبفمػلمغػلفو 17".م
إنماالغطالقمعـمطقنماظؿورؼخمػقمعومحدثمصعالمؼبماٌوضل،مصفقمؼؿؼورعمبوظضرورةم
ععماظقاضعلمؼبمأطـرمعـ مصؾيمإالمأنماظػورق ماىقػريمأن ماظؿورؼخمجزء معـماظقاضعلم
وظؽـفمخوص؛مأيمبعؾورةمأخرىمعـؿـمعـمررفماٌلورماالجؿؿوسلمغظرمظػوسؾقؿفمؼبم
تغقرلمذؽؾفمؼبمعراحؾمعؿعددة،مبوإلضوصيمإظبمطقنماظؿورطبلمؼلؿـدمسؾكماٌـظقرماظذيم
ؼؿقركمعـمخالظفماٌمرخ،موػقماألعرماظذيمؼـؿؼؾمبفمعـماظؿورؼخماٌلـدمإظبماٌؿكقؾم
إلسودة متشؽقؾف ،مطؿو مميؽــو مأن مغضقػ مأؼضو ماذذلاطفؿو مؼب ماظـؿط ماظلردي ماظذيم
ؼؼدعونمبف .م
إنماٌػفقمماظعوممظؾؿورؼخمضبقؾـومسؾكماسؿؾوره":صقرةمذاطرةمسؿقؼيمعبوسقيمتلؿعنيم
بوظقثوئؼماٌودؼيمظؽلمتلؿعقدماظذطرؼوتمؼبمحرارتفو،موادؿـؿورمٌودةموثوئؼقيم(عـمطؿىم
وغصقص موحؽوؼوت مودفالت موسؼقد موعـشكت موعمدلوت موضقاسد موتؼـقوت موأذقوءم
وسودات مإخل) ،متؼدم م مدوعو موؼب مطؾ معؽون ،موسـد مطؾ مذبؿؿع ،مأذؽوال متؾؼوئقي مأوم

 16مرؼؽقر،مبقلم(،)0224ماظزعونموماظلردم– مايؾؽيموماظلردماظؿورطبل،مترعبي مدعقدماظغومنلمومصالحمرحقؿ،م
ج،7مط،7مظؾـون،مدارماظؽؿوبماىدؼد،مص .737-736.م
17ماٌرجعمغػلف،مص .733.م
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عـظؿيمعـماظؾؼوء...اظؿورؼخمػقمطقػقيمعـماظؽقػقوتماظيتمؼدبرمبفومذبؿؿعمعودةموثوئؼقيم
المؼـػصؾمسـفو" .18م
إذاماسؿدلغوماظؿورؼخمذاطرةمعـماظقضوئعمواظقثوئؼماظيتمتؼقلمعوضلماألعؿمواظشعقبم
وتربطـومبف،موتلؿحمظـومبوظؿعرفمسؾكمعومطـومسؾقف،مصننماشلدفمعـ مذظؽمػقموصؾم
اظؿورؼخ مبويوضر ،مألن مادؿعودة متورؼخ ماظذات مووربؿفو ماإلغلوغقي م"ؼضؿـ مشلو مأنم
تلؿعقدمطؾمعومضوعمعـفو،موؼمطدمأنماظزعونمالمؼػرقمبنيماألذقوءمإالمظؽلمؼعقدمإظقفوم
وحدتفو،موعومؼعدمبلنمطؾمػذهماألعقرماظيتمأزاحفوماالخؿالف،مؼبمعؼدورماظذات-مؼبم
صقرةماظقسلماظؿورطبلم– مأنمتؿؿؾؽفومؼقعومعو،مظؿؾلطمسؾقفومػقؿـؿفوموودمصقفومعوم
ميؽـمأنمغلؿقفمعؼرػو" .19م
إنماظؿورؼخمظصقؼ مبوٌوضلموأحداثف،مظؽـماألدب معرتؾطمبوٌؿؽـ،موماالحؿؿوالتم
اظيتمؼػذلضفوماإلغلون،موتؿػؿحمأعوعفمآصوضفو،موػقماألعرماظذيمأذورمإظقفم"أردطق"م
( )Aristoteمؼب مطؿوبف م"اظشعرؼي" مؼب محدؼـف مسـ ماظػرق مبني ماٌمرخ مواظشوسر :م"اظػرقم
ايؼقؼلمميؽـمبلنمأحدػؿومؼرويمعوموضع،مواآلخرمعومميؽـمأنمؼؼع.موسؾكمػذا،مصننم
اظشعرمؼؽقنمأطـرمصؾلػيمعـماظؿورؼخمومأسؾكمضقؿيمعـف؛مألنماظشعرمسـدئذمميقؾمإظبم
اظؿعؾرلمسـمايؼقؼيماظؽؾقي،مأوماظعوعي؛مبقـفؿومميقؾماظؿورؼخمإظب ماظؿعؾرلمسـمايؼقؼيم
اًوصي،مأوماظػردؼي.موأسينمبويؼقؼيماظؽؾقيمأوماظعوعي،معومؼؼقظفمأومؼػعؾفممنطمععنيم
عـماظـوس،مؼبمعقضػمععني،مسؾكمعؼؿضكماالحؿؿولمأومايؿؿقي" .20م
إنمعقزةماظؿورؼخمأنمؼؼررمعومحدثموأنمؼؿؼقدمبفمصقلؿعنيمبوظشفوداتمواظقثوئؼم
وشرلػو ،مظؽـ ماٌقزة ماألدودقي مظألدب مػق مأغف مؼؿعدى ماظؿورؼخ مإظب ماٌؿؽـم
وماحملؿؿؾ.ميؽــومأنمغرطزمسؾكمردودماألصعولماظيتمغؾـقفومؼبماألدبمواظؿورؼخمظؾقاضع،م
صوٌوضل ماظؿورطبل معؾلء مبوألحداث ،مو معفؿي ماظؽوتى مأن مؼعل مػذه ماظقضوئع ،موأنم
دبؿورمعومؼشؽؾمبفمعـظقرامزبؿؾػو،مصوظرابطمبنيماظرواؼيمواظؿورؼخمؼؿعؾؼمبطرحمدمالم
عفؿمػق:معوماظػوئدةمعـمإدراجمػذاماٌوضلماظذي"ؼؾدومصقضكمػوئؾيمعؿؼزِّحيماألظقان،م
أطـرمممومؼؾدومطذظؽمحؿكمايوضر.موالمذلءمؼرتؾطمعقضقسقوموسضقؼومحؼومبوظطوبعم
اٌقضقسل مظؾقوضر .موشلذا ماظلؾى ،متلؿطقع مذاتقي موقل محبرؼي مأن متؾؿصؼ مأؼـؿوم
وطقػؿو متشوء ،موٌو مطون ماظؿورؼخ مضد مجرى مورؼده معـ مسظؿؿف ماظداخؾقي مايؼقؼقي م–م

 18مصقطق،معقشولم(،)7765محػرؼوتماٌعرصي،مترعبي مدوملمؼػقت،ماٌغرب/مبرلوت،ماٌرطزماظـؼوؼبماظعربل،مط،0م
ص .7 – 6.م
19ماٌرجعمغػلف،مص .71.م
 20أردطق،مصـماظشعر،مترعبيمإبراػقؿمغبودة،معؽؿؾيماألنؾقماٌصرؼي،م،7761مص .772.م
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جدظقيماظؿطقرماظؿـوضضل،ماظيتمجؾبرِّدتمصؽرؼوم– مصؽؾمعومتؾؼكمظػـوغلمػذهماظػذلةمػقم
سظؿيمتصقؼرؼيموتزؼـقي،موؼصؾحماظؿورؼخمذبؿقسيمعـمايؽوؼوتماظغرؼؾي" .21م
إن ماظقضوئع ماظؿورطبقي ماظيت مال متلـك مػل متؾؽ ماظيت مضبقشلو ماإلبداع مإظب مروائعم
عؿكقؾي ،موتؽؿـ مسؾؼرؼؿف مؼب مإسودة مسرضفو مبصقرة مأسؿؼ ،مصوظقضوئع مظصقؼي مبوظزعـ،م
وبذظؽمؼؽقنمايوضرمعرتؾطومبوٌوضل،مظػفؿمايوضرمعومؼؽقن"سؾكماٌرءمأنمؼػعؾفمػقم
أنمؼـلىمأصؽورموعشوسرموحقاصزمأغوسماظقضًمايوضرمإظبماٌوضل" .22م

.ذأمناطذاإلدراجذوآلواتذالتحولذالتارخيي ذ
ؼضعم ظـومسزماظدؼـمجالوجلمسـقاغومخوصومظرواؼؿف؛محقٌمؼؿصؾمذؽؾفمبعـووؼـم
اٌؿقنماظعربقيماظؼدمييماظيتمتؿلؿمبطقلماظذلطقؾيماظؾغقؼي" محقبفمورحؾيماظؾقٌمسـم
اٌفدي ماٌـؿظر" ،مممو مصبعؾـو مغؼػ معـذ ماظؾداؼي مسـد ماظؾعد ماظزعين مشلذا ماظـص،م
بوإلضوصيمإظبمبعدهماظدالظلم .م
هقؾمطؾؿيم"حؾبقبف"مبضؿمايوءمإظبماإلثؿموماشلؿمواظغؿ،موػقمػـومظػظمأرؾؼمظإلذورةم
إظبمادؿ ماعرأةمدؿؽقن معفؿؿفوماألدودقيمػلماظرحؾي،موػدصفوماظؾقٌمسـمذكصقيم
ػوعيمؼبماٌرلاثماظشقعلم"اٌفديماٌـؿظر"،مبذظؽمميؽــومإسودةمضراءةماظعـقانمبوظطرؼؼيم
اآلتقيم"ربـيموإثؿماظؾقٌمسـماٌفديماٌـؿظر"،موععمأنماظعـقانمؼؿشؽؾمعـمترطقؾيم
ازلقيمالمتشرلمإظبمتقاجدمظؾػعؾمطلمضبددماظؾعدماظزعينمإالمأنماظؼورئمميؽـفمتلوؼؾفم
بلطـرمعـمإعؽوغقي،مظعؾمأضربفومإظبماظذػـمعومؼؾل:مأنماظرواؼيمتؿؼدممظـوممبقؽلمصبؿعم
بني محوضر ماظؽؿوبي موسؿؼ ماظرحؾي ماظيت موؿع معلورا مبدأ مؼب ماٌوضل محبـو مسـ مذلءم
عوزالمظصقؼومبوٌلؿؼؾؾم"اٌفديماٌـؿظر"،مػذاماٌـؼذموماظؼوئدماٌكؾص .م
إن مػذا ماظعـقان ماظيت مؼعقدغو مسؾك ماٌد ماظعؾقي مؼب ماىزائر مبعد ماظػؿح ماإلدالعلم
و ماٌعؿؼد ماظشقعل ماظذي مؼمعـ مبؼوئد معـؼذ مظألعي مازلف م"اٌفدي" .مػذا ماظؿصقر ماظذيم
دقـؼؾفماظؼورئمعمعـومأنماإلجوبيمسـفمدؿؽقنمداخؾماٌنتماظلرديماظذيمؼـقيماظؿػوسؾم
ععف .م
تؼقمماظرواؼيمسؾكمثالثيمصصقلمتؼدممظـومذظوؼومعؿشوبؽيمظؾقحمواحد :م
اظػصؾماألول:مأغوتماظـويمايزؼـ م
اظػصؾماظـوغل:مسؾؼماظدمموماظؾورود م
اظػصؾماظـوظٌ:ماظـفرماٌؼدس م
 21مظقطوتش،مجقرج م( ،)7764ماظرواؼيماظؿورطبقي،مترعبي مصوحلمجقادماظؽوزؿ،ط،0ماظعراق،مدارماظشمونماظـؼوصقيم
اظعوعي،مص .040.م
22ماٌرجعمغػلف،مص .032.م
77

وافوةذبنذمدعود

تؾدأمػذهماظػصقلمبوصؿؿوحقيمتظفرمصقفومحقبفممبالربفوماظيتمؼرزلفومدوردمسؾقؿ،م
عالعحمشوئؾي،مدبؿػلمخؾػمادؿمالعرأةمتؾؿصؼمبلصؾمومدورمجدتفومذفرزاد.مإغفوم
دوردةمعـماظدرجيماظـوغقيمالمؼلؿحمشلوماظلوردماألدودلمبوظظفقرمإالمعؿكمذوء،محؿكم
ؼؿؾدىمظؾؼورئمأغفومظقلًمدقىمزخرصومداخؾماظـصماظروائلموأنمعفؿؿفوماألدودقيم
ػلمردؿمعالعحماظلوردماألدودلموترطقزماغؿؾوهماظؼورئمسبقه،مظقصقرمظـومعـذماظؾداؼيم
اخؿالف معـظقره ماظلردي ماألدودل مسـ معـظقر مػذه ماظلوردة مبؼقظف":أغو مال مأؤعـم
بوٌفديماٌـؿظر،مػقمذبردمخراصيمرزلفومخقولماظعوعيماٌـفزعنيمتعؾؼومعـفؿمبلعؾمعو،م
دقشرقمؼقعومظقفزممزؾؿوتفؿ.مظؽـمحقبيمتمعـمبفموتـؿظرهمبشققمطؾرل،موتظؾمهؽلم
سـفمدونمعؾؾمأومطؾؾ" 23م
ؼشفرماظلوردمعـذماظؾداؼيمورضيماظػصؾمبنيماٌؿكقؾموايؼقؼلمؼبماظػؽرماىزائريم
واإلغلوغلمسؾكماظعؿقم،مصفقمؼػصؾمبنيمعومتمعـمبفمحقبفمؼبمسقدةماظؼوئدماٌكؾصم
اٌـؿظر ،موإميون ماظلورد مأن مػذا مضرب معـ ماًقول مواًقول مال مؼؿلؾؼف مإال ماىؾـوء،م
وبذظؽمضبوولماظلوردمأنمؼؿقوؼؾمسؾكماظؼورئمخبرقمضوسدةمأوظبمظؾـصقصماألدبقيمػلم
اظؿكقؾ،موأنمؼؼـعفمأنمعومؼؼقظفمػقمايؼقؼي .م
ؼؾدأمعـمػذاماٌؼطعماظؿداخؾمبنيماٌؿكقؾمواظقاضعلمؼبمػذهماظرواؼي،موؼدرجمبعدم
ذظؽمدورماظؿورؼخمحقٌمؼقردماظلوردمضقظف":ظؼدمضررتمأخرلامأنمهؽلمضصؿفومظل،م
ملمتشلمأنمتؾدأمعذموؾبظِدؽبت،مػلمتؼقلمدائؿومأغومأسؿؼمعـمذظؽمبؽـرل،مأغومتورؼخمممؿدم
اىذورمؼبماٌوضل،ماٌوضلماظلققؼ" 24م
إذا مطوغً محقبي متمعـ ممبو مػق معؿكقؾ ،موأغفو مجزء معـ ماظؿورؼخ ماظذي مدؿؿؽػؾم
بلردهمإظبمدوردمؼؿققلمبوظدرجيماألوظبمإظبمعلرودمظف،موػـومميؽــومأنمغشرلمإظبمأنمعوم
تؼدعفمظـوم"حقبف"،مػقمبوظضرورةمتورؼخمعؿكقؾ،مومػقمايؼقؼيماظقحقدةماظيتمهؿؾفوم
أوراق ماظرواؼي ،مو مػـو مؼـطؾؼ متلوؤل معفؿ ،مؼؿكؾص مؼب ماظلؾى ماظذي مصبعؾ ماظلوردم
ؼؿعورضمععم"حقبي"،مػذاماظؿعورضماظذيمؼؼقممبنيمرصضماٌؿكقؾمواظلعلمخؾػفمبنيم
ػقؽيتماظلوردمداخؾماظرواؼي.م م
ؼؿعززمػذاماظؿعورضممبومتؼدعفماظرواؼيمؼبمبداؼوتفومعـمظػؿؿيمعفؿيمتؿعؾؼمبوظصقرةم
اظيتمترزلفومظؾؽوتىماجملردمأومبعؾورةمأخرى،ماظصقرةماظيتمؼرزلفوماظؽوتىماظقاضعلم
ظذاتف موضبؾؿ مبفو مو مؼطوظى ماٌؿؾؼل مبطرؼؼي مشرل معؾوذرة مأن مؼؿؿلؽ مبفذه ماظصقرةم
وؼؿداخؾمععفوم"مطـًمأغومأجؾسمأعوعفومطؿؾؿقذمودؼع..مأشؿضًمسقينموحؾؿًمأغلم
أدؾحمععفومؼبماظػضوءماظالعؿـوػلم "..م
 23مجالوجل ،مسز ماظدؼـ م( ،)0277محقبي مو مرحؾي ماظؾقٌ مسـ ماٌفدي ماٌـؿظر ،مط ،7ماىزائر ،مدار ماظروائع،م
ص .77.م
24ماٌصدرمغػلف،مص .70 -77.م
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ضبقؾ مػذا ماظؿصقر مظؾؽوتى مواظؼورئ ماجملرد مععو مإظب ممنقذج متػؽرلي مؼطؾع معـم
اظؾداؼي مسالضؿف ممبو مؼؼول مبوإلميون ماٌطؾؼ مواالغؼقود مدون ماظؿشؽقؽ ،موؼعد مػذا مروبعوم
ألشؾىماألسؿولماظروائقي،مإالماظؾعض معـفومممومؼطرحماظؿشؽقؽمؼبماحملؽلممواظقثققم
بؽؾمعومؼؼدممظـوماظلورد،موظعؾماألعرمؼعقدمإظبماظـظرةماظػقضقيماظيتمؼطرحفوماظؽوتىم
ظؾؿؿؾؼل مأو متؽفـف مبعدم مسؾؿف ممبو مؼؼدعف ،مأو مأن معو مؼؼدعف معؼدس مإظب مدرجي مسدمم
اظؿشؽقؽمصقف .م
ػذا ماظصقت ماظقاحد ماظذي مهوول مػذه ماظرواؼي متؼدميف مبطرؼؼي مشرل معؾوذرة؛ مإذم
تلؿكدممعـمجفيمأطـرمعـمدوردمبوٌزاوجيمبنيماظصقتماظذطقري،مواألغـقي،مإالمأنم
اٌؿؿؾعمدقؿلطدمبعدماظصػقوتماألوظبماظؼؾقؾيمأنمعومضبؽؿماظرواؼيمػقمصقتمذطقريم
واحد ممبـظقر مواحد مال مأطـر ،مممو مؼعقد مبـو مإظب متلطقد مػذه ماظرؤؼي مطظوػرة مسوعي مؼبم
اظلردماىزائريماٌعوصرمإالمبعضماالدؿــوءاتماظؼؾقؾي .م
ؼدسؿماظلوردمػذاماالغصقوعماظؽؾلمظلؾطيماظلردموايؼوئؼماظيتمؼؼدعفو،مظقدسؿمذظؽم
سؾك مظلون م"حقبف" مواغفؿرت مهؽل مطؿو محؽً مجدتفو مذفرزاد مؼب مدوظػ ماظعصرم
واألوانمعلؿػؿقيمبؼقشلو :م
بؾغين مأؼفو مايؾقى ماظلعقد ،مذو ماظعؼؾ ماظرذقد مأغف ،25"..موؼضقػ مبذظؽ مإظبم
زلوتماٌؿؾؼلمزليماظعؼؾماظرذقدموايؽؿي،موظؽـمعومذدماغؿؾوػـومػقماظذلطقزمسؾكم
اظؾعدماظعورػلمؼبمطؾؿيم"ايؾقى"،ماظيتموعؾمعـماالغصقوعماظعورػلموراءمعومتؼقلم
ػذه ماألغـك مإظب متغققى ماظعؼؾ ماظذي مؼدسق مإظقف ماظلورد ماظذطقري .مػذا ماظؿصودم مؼبم
اًطوبوتمعومؼؾؾٌمأنمؼـؿفل؛ مإذمؼؾدأمخطوبمحقبفماظشؽؾلمؼبمػذاماٌؼطعمومصقفم
ؼـؿفل،مظقؿؽررمؼبمطؾ معرة مغؾدأمصصال مآخر معـماظرواؼي.ثؿمؼظفرماظلورد مماألدودلم
بضؿرلماظغوئىم"ػق":م"وحدهماظدمماظؼوغلماظػوئرمطزبدماظؾقرمطونمؼذلاءىمظف،مدقاءم
أشؿضمسقـقفمأممصؿقفؿوم.26"..م م
اغطالضومعـمػذهماظـؼطيمؼـػؿحماحملؽلمسؾكمدؾلؾيموادعيمعـماظقضوئعمتؾدأمحبقوةم
سودؼيمؼبماظرؼػماىزائريمأثـوءماالدؿعؿورموتـؿؼؾمإظبمأن متصؾمإظبمحقادثماظـوعـم
عوي،مػـومؼؽقنمسؾقـوماآلنمأنمغرطزماآلنمسؾكمهؾقؾمارتؾوطماظقضوئعماظروائقيمبوظؿورؼخم
ومتلثرلمذظؽمسؾكماًوصقيماظزعـقيم .م

الزمنذاحملكيذالروائيذوالواقعةذالتارخيوة

سـدعومغؿؼدممؼبماظؿقرطمداخؾماظرواؼيمندمأنمحضقرماظؿورؼخمالمؼلخذمبعدامواضقوم
ؼب ماظػصؾ ماألول م؛ محقٌ مميـقـو مػذا ماألخرل مصؽرة مأن ماظلورد مؼغرق مؼب ماظشعيبم
25ماٌصدرمغػلف،مص .71.م
26ماٌصدرمغػلف،مص .73.م
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وماحملؾلمأثـوءمتؼدميفمظؾقضوئعماظروائقيماظيتمتؿؿـؾمصقؿومػقمععوشموعؿعورفمسؾقفمؼبم
ايقوة ماالجؿؿوسقي ماظ شعؾقي ماىزائرؼي؛ مإذ متؿؼدم ماألحداث مذقؽو مصشقؽو مععؾـي مسـم
صراعمبنيمسرذنيم"أوالدمدقديمسؾل"و"أوالدماظـش"مسؾكماظلؾطيمواألرضمواظشرف،م
ووضوئعماظـلرماٌقجقدةمبنيماظعرذني.م م
عومحددمعلورماظلردمؼبماظػصؾماألول،مؼؿؽقممؼبمحؾؼيمواحدةمػلماظققعلمواٌعؿودم
ؼبمصذلةمزعـقيمدوبؼيمؼب ماجملؿؿعماىزائري.مإغفمزعـماالدؿعؿور،مزعـماظصققةماظيتم
دؾؼًماظـقرةماىزائرؼيمدـيم،7732مبوظذلطقزمسؾكماظعرفماظذيمطونمضبؽؿماظعروشم
واظؼؾوئؾمواظعالضوتماالجؿؿوسقيمعـؾم(ايى،ماظزواج،ماظلؾطي،ماألصقلماظؿورطبقي،م
وشرلمذظؽ)،مطؿومػقماألعرمؼبمػذاماٌؼطع:م"مطؾؿومهدثممواظدهمسـمدقديمسؾلمإالم
وأحورفمبؼداديمسظقؿي ،مػلمعـمضداديماظـيبمواظلقدمسؾل،موؼقردمسشراتماظؼصصم
سـمطراعوتفماظيتمملمؼؽـمأحدمظقشؽمأبدامؼبمصقؿفو"..م؛محقٌمؼؾدأماظلوردمبؿـؾقًم
األصقلماظعؾقؼيمظعرشمأوالدمدقديمسؾل،مومتقزػؿموغؼوئفؿمبودؿكدامماظؿداخؾمبنيم
اظدؼـمواًراصيمؼبماظعرفماىزائري،مػذاماألعرماظذيمؼعدماغؿصورامظعرشمسؾكمحلوبم
آخر،مودقلؿؿرمػذاماظؿققزمإظبمآخرمغؼطيمؼبماظرواؼيم .م
مؼظفرماظؿورؼخمؼبماظػصؾماألولمسدلمخطوبمػقؽيمواحدة،مػلماظلورد،معـمخاللم
تؼدميفمٌعؾقعوت،موتػوصقؾمعــقرةمداخؾماٌلورماظلردي،مخصقصومعومتعؾؼمبنسودةم
تـؾقً مجذور مبعض ماظعروش ماألخرى مداخؾ ماظؿورؼخ ممبـؾ مضقظف مسـ مأوالد مدقديم
بقضؾي":مؼشوعمأنمأوالدمدقديمبقضؾيمؼـقدرونمعـمدالظيماظـيبماألطرممصؾكماهللمسؾقفم
ومدؾؿ"،27مثؿمؼضقػ:م"وؼبمسومم7652مطونماظؼدرمسؾكمعقسدمجدؼدمععمدالظيمدقديم
بقضؾي،محنيمضقضماهللمشلوماظشقخمأغبد...موملمميضمإالمسؼدانمعـماظعؿؾمأومأضؾم
حؿك مبؾغف مغؾل مادؿعداد ماظـوس مظؾـقرة مضد مصرغلو ...ماظؿؼً مثقرتفؿ معع مثقرة ماظشقخم
ايوجمربؿدماٌؼراغلموسلؾًمطؾماظشرقماىزائري،مشرلمأنماظؼقاتماظػرغلقيمطوغًم
أضقى ...مظؼد مزج ماظشقخ مايداد مؼب مدفـ مضلـطقـي؛ محقٌ مظؼل مربف مبعد مأؼوم معـم
دفـف...وضَؿؾمأحدماًقغيماظشقخماٌؼراغلمشدراممبعرطيمواديمدقصالت .28"...م
ؼـؿؼؾ مبعد مذظؽ مظؾقدؼٌ مسـ مأصقل مأوالد ماظـش ،م ماظيت مؼشوع مأغفو مسوئدة مإظبم
ايلني ماٌؽقوىل ماظػورس ماشلؿوم ماظذي محورب مجـؾو مإظب مجـى معع ماظؾوي مأغبدم
دصوسومسـمضلـطقـيمواألرضمإظبمأنمضؿؾ،موأرؾؼًمصرغلومسؾكمسرذفم"أوالدماظـشم"،م
ػذاماظعرشماظذيمسوشمضدرامبشعومسـدعوماغؿؼؾمإظبمعلوغدةماظضػيماًطلم؛مأيماظقجقدم
اظػرغللمؼبماىزائر"مظؽـماظلؾطي ماغؿؼؾًمبعدمذظؽمإظبماظلعقدمأحدمأحػودمايلنيم
عـمزوجؿفماألوظب،مصـصؾؿفمصرغلومضوئدا،وأرؾؼًمؼدؼفمظؿؿؿدمإظبمهؼقؼمطؾمرشؾوتف،م
27ماٌصدرمغػلف،مص .23.م
28ماٌصدرمغػلف،مص .25- 24.م
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ثؿماغؿؼؾًمإظبمابـفماظؼوؼدمسؾوسماظذيمطونمضدمعنتمسالضؿفمبػرغلو،موطلىمظؼقعفمضقةم
رػقؾي،موتقدعمؼبماعؿالكماألراضلمواألغعوممسؾكمحلوبمطؾماظعروشماجملوورة" 29م
ؼؾدأماحملؽلمعـمػذهماظـؼطيمبعرضماظؿـوصرماظؼوئؿمبنيمػذاماظعرشموسرشمأوالدم
دقديمسؾلماظذيمؼعدممنقذجماىزائريماظذيمؼؿعوعؾمععمصؽرةماظؿقاصؾمععمصرغلوم
بعـػموحزم،معفؿومطوغًماظظروف:م"ػوػلمضؾقؾؿفؿمتـؽؿشمعلوحؿفومبوووهمدػقحم
اىؾول،معوماظذيمؼلؿطقعمأنمؼػعؾفموػقمطؾرلماظعرش؟مػؾمميؽـمأنمؼقاجفمػذؼـم
اظعرذنيماظؽؾرلؼـمووراءػؿومصرغلومبلطقتفوموسلؽرػو؟موتذطرمأخوهمدوملموضدمػؿسمظفم
ؼقعو مؼب محضرة مواظده ،معوذا مظق متؼربـو معـ مايوطؿ ماظػرغلل ،مصؿـقـو ماظلطقة مأؼضو،م
وتذطرمؼدمأبقفمتـزلمطوظصوسؼيمسؾكمخذمأخقفمدوملماظذيمتفووىمإظبماألرض؟ .30"...م
وظؽــو مغؿقضػ معـ مخالل مػذا مسـ مرؤؼي ماظؿورطبل ،مألن ماألحداث متؿققل مإظبم
اظؿققنيمؼبمايوضرموغؿعوؼشمععمذكصقوتمتؿقركموعـمخاللمأصعوشلوموحقاراتفو.م
غؿعرفمسـماظعوملمايؽوئلماظذيمؼظؾمرشؿمذظؽمهًمػقؿـيماظلوردماظعؾقؿ،موبذظؽم
تؿقرك ماألحداث مبشؽؾ مؼغرق ماظؼورئ مؼب موػؿ ماظقاضعقي ،موصبد مغػلف مبنيم
اظشكصقوت ،مبؿػوصقؾفو ماظققعقي؛ محقٌ مؼغدو ماظؿورؼخ مأبعد مبؿفـى مرواؼي محقبيم
اًقض مؼب ماالضؿؾوس ماظػعؾل معـ ماظـصقص ماظؿورطبقي ،مووـى ماظقثوئؼ ماظؿورطبقيم
واٌلؿـلكوتماألخرىمعـؾماىرائدمواظردوئؾموشرلػو،موػقماألعرماظذيمجعؾماحملؽلم
أضربمإظبماظقاضعل .م
31
إذامتؿؾعـومع ومؼذطرهمؼؼقلم"ػوؼدجر":م"إنمظؽؾمذلءمزعـفماًوص" ،مصننمعوم
غصؾمإظقفمعـمأحداثماظػصؾماألولمأغفومتؼقممسؾكمتؼدؼؿماظؿورؼخمبوخؿقورمذكصقوتم
بلقطيموتشؽقؾممنقذجمظؾققوةماظرؼػقيماظيت متؽقنمأضصك مدرجوتمصراسوتفمايربم
سؾكماألرضمواظـػقذمواظـلوء،موحقٌمؼؿقركماظلرديماووهمتؼققدماظؿػوصقؾماظصغرلةم
شلذا ماظصراع ،موؼؽقن مبذظؽ مذؽال معـ مأذؽول متؼدؼؿ مايقوة ماىزائرؼي مؼب مسفدم
االدؿعؿورمطـقعمعـمأغقاعماظؿؿوثؾمبنيماظقاضعيمايؼقؼقيمواظقاضعيماظؿكقّؾقيمػقمعومميـحم
إحلوسماظؼورئمبوظصدقمؼبمايوظؿنيماظؿورؼخمواظرواؼي .م
ظؽـ ماألعر مؼؿققل مجذرؼو مؼب ماظػصؾ ماظـوغل؛ محقٌ مؼؾدأ ماظلورد مبندراج مبؿقرؼطم
اظشكصقوت موإضقوعفو مؼب مدرلورة ماظـقرة موحشد ماظشكصقوت مو ماألحداث مبوووهم
االغػفورماظقضوئعمبنيمعـوػضمظؾقجقدماظػرغللموعمؼدمظفمؼبماىزائر.مإغفوماظؿغرؼؾيم
سبقماٌدؼـيم"دطقػ":م"وظؽـمعـمأجؾمغبوعفمالمحرجمأنمؼذػىمإظبماىققؿ...وأيم
 29اٌصدرمغػلف،مص .34-33.م
30ماٌصدرمغػلف،مص 34.م
31مػوؼدجر،معورتـ،ماظؿؼـقيمايؼقؼيماظقجقد،مترعبيمربؿدمدؾقالموسؾدماشلوديمعػؿوح،ماظدارماظؾقضوءم/مبرلوت،م
اٌرطزماظـؼوؼبماظعربل،مدت،مص .72.م
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جققؿ؟مظقسمػقمأولمعـمتغرب..وظـمؼؽقنماألخرل..مؼعرفمأنمضؾؾفمدقـلؾخمعرارا...م
وػقمؼؿذطرمطؾمرقػمعـمذطرؼوتف"،32مػؽذامضبددماظعربلمضقؿيمضضقؿفموذرصفموؼفقنم
ألجؾفمطؾمذلءمحؿكمماالغلالخمعـماألرضماظيتمسشؼفو .م
ؼلؿؿرماظلوردمؼبمػذاماظػصؾمؼبماظؿقؽؿمؼب مإدراجماظؿورؼخمداخؾماظرواؼيمطؾؿوموجدم
ثغرةمأوماخؿؾؼمدؾؾومظذظؽ؛مإذممؼؽؿشػماظعربلمسوٌومزبؿؾػومداخؾماٌدؼـي،موؼؿقاصؾم
بوظضرورةمسؾكمعـمطونمالمؼذطرمازلفؿمسؾكماإلرالقمطؿقاجدماظقفقدمؼبماٌدؼـيمعـال،م
ومػذاماظطورئماىدؼدمسؾكماظعربلمصؿحمعـمخالظفماظلوردمثغرةمظؿؼدؼؿمتورؼخماظقفقدم
وأرقوصفؿمؼبماىزائر":اظقفقدمؼبماىزائرمؼـؼلؿقنمإظبمثالثمرقائػ:ماظؿقذوبقؿموػؿم
ؼفقدماظعرب،مواٌقغقرذقؿموػؿمؼفقدماألغدظس،موؼفقدمظقػقرنموػؿمؼفقدمأوروبو 33"..م
مؼؿؼدم مدخقل ماظؿورطبل مذقؽو مصشقؽو مداخؾ ماظـص ماظلردي؛ محقٌ مغالحظ مبدأم
تقاردماألحداثماظؿورطبقيمسؾكمظلونماظشكصقوتمؼبمحقارػو،موؼبمجؾلوتفوماظققعقي،م
وسؾكمظلونمأطـرماظشكصقوتمبلوري،موغقردمػـومػذاماٌـول:م"ؼومسؿلمرابحمملمأصفؿم
ععـك مايرب ماظعوٌقي /.مدؾؿمظؾعربل مصـفوغو ،مرذػ معـ مصـفوغف ،موراح مضبؽل مسـم
األٌونمواظذلكموصرغلوموايفوزمودعشؼموعصر،مواخؿؾطًماألزلوءمؼبمذػـماظعربلموملم
ؼػفؿمذقؽو"...م34ومؼدلرماظلوردمػذاماألعرمبعدمذظؽمبؼقظف"مطونمؼرىمدلمرابحمرجالم
ذفؿوموذفوسو،مأعوماآلنمصصورمؼراهمسوٌومأؼضو 35"..م
ؼؿطقر ماظلرد ماألضرب مإظب ماظقاضعقي مبؿػوصقؾف ماظؽـرلة مواظعودؼي ،معـ مخالل مدردم
اظؿطقراتمؼبمحقوةماظشكصقوتماظيتمؼعقشمؼبمسرشمأوالدماظـش موسرشمأوالدمدقديم
سؾل،ممبؼؿؾماظؾفؾلمسؾكمؼدمسصوبيماظؼوؼدمسؾوس،مواًطقطماٌؿقازؼيماظيتمتؼقممبفوم
ذكصقوتمسدةمبوووهمػدفمواحدموػقماظؿكؾصمعـماظؼوؼدمسؾوس،موػلمسؾكماظؿقاظلم
"خطيمخؾقػي،مخطيمدالصي،مخطيماظزؼؿقغل،مخطيماظعربلمواظللمرابح" ،م
عـمػذهماٌرحؾيمؼبمعلورماظلرد،مغؾدأممبالحظيمغزوحمبعضماظشكصقوتمعـمأوالدم
دقديمسؾلموأوالدماظـشمإظبماٌدؼـي،موهرؼؽفومظؾؼقوممبلدوارمواسقيمظػفؿمماظؿغرلاتم
اظلقودقي مواالجؿؿوسقي ،معـؾ مرحقؾ مسقّقبي مإظب مدطقػ محبـو مسـ ماظعربل موغبوعي،م
واظؿقوقمخؾقػيمودالصيمبفؿومبعدمذظؽ،موؼقدػمابـمدالصيماظذيممرحؾمإظبماظعوصؿيم
وسودمعـؿلؾومإظبمحزبمنؿمسلولمإصرؼؼقو .م
ؼؾدأ ماحملؽل مػـو مبوظؼقوم مبوظؿغرلات مإلسودة ماظؿقازن ماالجؿؿوسل ماٌكؿؾ مداخؾم
اظعروشمعؼؿؾماظؼوؼدمسؾكمؼدماظعربل،مثؿمخؾقػي،مثؿمبؿؼفؼرمعؽونمسرشمأوالدماظـشم
32مجالوجل،مسزماظدؼـ،محقبفمورحؾيماظؾقٌمسـماٌفديماٌـؿظر،مص .16.م
33ماٌصدرمغػلف،مص 726.م
34ماٌصدرمغػلف،مص 731.م
 35اٌصدرمغػلف،مص732-731.م م
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بعدمعؼؿؾماظؼوؼدموععفماغفقورماظشقخمسؿورمذقخمزاوؼيمدقديمبقضؾي،مواغؿؼولماألحداثم
إظبماٌدؼـيمواظذلطقزمسؾكماجملؿقسيماظيتماغؿؼؾًمعـماظرؼػموغشورفومأوماظـشوطماظذيم
ادبذمضدػومعـؾماخؿطوفماظطوػرمابـمخؾقػي،موبؾكرلمابـماظعربل..إخل .م
إذامطونمزعـماٌوضلماظذيمؼعقدمإظقفماحملؽلمؼؿصؾمبلـقاتماألربعقـوتمصننمػذام
مل مميـع معـ ماظعقدة مإظب ماظؿورؼخ ماظلققؼ ،مبـؿط ماإلدراج مغػلف؛ مأي مايدؼٌ مسـم
اظؿورؼخمثؿمتدلؼرهمؼبمضقظف":راحمأعؼرانمضبدثفمسـمتقـفقـونماٌؾؽيماٌؿؿردة،مصوحؾيم
ايؽؿيموماظدػوء،ماظؽـرلةماظلػرمواظذلحول،محؿكمزلقًمتقـفقـونمأيمغوصؾيماًقومم
 ..متؼقل ماظرواؼوت مإن متقـفقـون مضدعً معـ معـطؼي م"توصقالظً" ماظقاضعي مبوىـقبم
اظشرضلمظؾؿغربماألضصك" 36مإظبمآخرماٌعؾقعوتمسـمػذاماظـؿقذجماظـلوئلماٌـوضؾمعـم
اظؿورؼخ ماىزائري،موإدراجمػذهماٌعؾقعوت معدلرةمعـمررفمذكصقيمأعؼرانمبوسؿؾورم
أغفمعلؿقضرمظألرواحمومؼعؾؿمانمممؾؽيمتقـفقـونمتصؾمإظبمشوؼيمدطقػ .م
وغؽؿشػ مبعدػو ماظداسل مإظب مذظؽ ،موػق مإذطوء ماظقسل ماىزائري مإزاء موضعفم
االجؿؿوسل موايضوري ،مظقطرح ماظلمال ماألدودل ماظذي مطون مضبضّر ماظؼورئ مظقطرحفم
ععماظشكصقيمأؼضو":وػؾمدــقرمسبـمأؼضومعرةمأخرىمؼومسؿلمرابح؟.../البدمأنم
غػعؾ ،مػذا ماظشعى مظـ مؼلؿؽني محؿك مؼطرد ماظظوٌني مإظب مشرل مرجعي ،مصشؾً مثقرةم
اٌؼراغل مدـي م ،7657مثؿ مصشؾً مثقرة ماألوراس م ،7774مصبى مأن مغعد مظـقرتـو مسبـم
أؼضو 37"...م
عومؼؾػًماالغؿؾوهمأنمػذهماظعقدةمإظبماظؿورؼخماظؼدؼؿمظـضولماىزائريمضدماالحؿاللم
جوءتمبطرؼؼيمتعؾقؿقيمجوصيم؛محقٌمؼؾدوماألعرمأذؾفمبوظؿؾؼنيمالماظؿؾؼلماظؼوئؿمسؾكم
اظؿػوسؾ ،متلطقدا مسؾك ماظـظرة ماظػقضقي مظؾلورد مٌقضعف مأو معلؿقاه ماظلردي .مطون مميؽـم
شلذه ماألضقال مأن متػّعؾ مضؿـ مأصعول ماظشكصقوت ،موبذظؽ متؿققل معقزة ماحملؽلم
اظؿورطبلمؼبمػذهماٌرحؾيمعـماظلردمعـمروبعفوماىؿوظلماظذيمجعؾـومغدركمأنمصـوسيم
اظؿورؼخماىزائريمبدأتمعـمأطـرماألصرادمبلوريمإظبمروبعمتؾؼقين،مؼؽقنماٌؿؾؼلمسؾكم
إرالع مبف معـ مضؾؾ ،م صال مؼعدو مإسودة مذطر مٌو مذطر مؼب ماظؽؿى ماظؿورطبقي ،موغقرد مػذام
اظـؿقذجم :م
"واصؾ مؼقدػ ماظروج مربؾال ماظقضع /:مايرطي مؼب ماظعوصؿي مثالثي ماووػوت،م
عبوسيمععمرجولماإلصالح،مؼـشطقنمؼبماٌلوجدم...ماىؿوسيماظـوغقيمعبوسيماظـفؿ،م
ومػلم /مضورعفمدلمرابح مثوغقي:منؿ مسلولمإصرؼؼقومحزب معصوظلمايوج...مسبـم
غدسق مالدؿؼالل ماىزائر ،مالبد معـ ماغلقوب مصرغلو مبوظيت مػل مأحلـ مأو مبوظيت مػلم
أخشـ ..مظقس مبني معبوسي معصوظل موعبوسي ماٌصؾقني مصرق مطؾرل ،ماٌشؽؾي مععفم
36ماٌصدرمغػلف،مص.776.م م
37ماٌصدرمغػلف،مص .072-071.م
83

وافوةذبنذمدعود

اظـقاب/.مرصعمأعؼرانمصقتفمعـددا:مسؾقفؿماظؾعـيمبينمويموي،مؼرؼدونمبقعـومظػرغلوم
طؾفؿ مأبـوء مضقود موسؿالء،ابؿداء مبوبـ مجؾّقل مؼب مضلـطقـي ،مإظب مصرحوت مسؾوس مؼبم
جقفؾ ،مإظب مبؾؼودؿ مبـ ماظؿفوعل معـ معلؿغوٍ ،موطؾ مػمالء مدبرجقا معـ مجوععوتم
صرغلو" 38.م
إنماظعقدةمإظبماظذاطرةمعـمأجؾمتقزقػماظؿورؼخمداخؾمػذهماظرواؼيمطونمعدلذبومعـم
أجؾمجعؾماألحداثمواظقضوئع،متـطؾؼمعـ ماظؾلوريمإظبماظؿعؼقدموممبلوراتمعؿعددةم
ظشكصقوت معؿعددة مظؿصؾ مؼب م ماألخرل مإظب ماالظؿؼوء مؼب مغؼطي مواحدة معـطؼقي مو معدلرةم
داخؾ ماحملؽل ،مأي مذبزرة ماظـوعـ معوي؛ محقٌ متؿشوبؽ ماٌلورات ماظؿقضرلؼيم
ظؾؿلرلة مواظؿقضعوت ماظيت ممل متؽـ معػؿقحي مإال مسؾك ماحؿؿول مواحد مؼب ماظرواؼي مػلم
اجملزرة،مػذاماالحؿؿولماظذيم-بوظؿلطقدم-طونمؼبمحقـفمواحدامعـمممؽـوتمطـرلة،م
صـفدمداخؾماظلردمإذورةمإظبمعـظؿماٌلرلةم"صرحوتمسؾوس"مومإظبماٌؽونماظذيمتؾدأم
عـفمبؼقلماظلورد:مم م
"أثـوءماظؾؼوءمذطرمصرحوتمسؾوسمبقجقبمخروجماظـوسمبؼقةمؼبمعلرلةمدؾؿقيمؼقمم
االثـنيماظـوعـمعـمعوي،متـطؾؼماٌلرلةمعـمعلفدماحملطيم...مالمػدفمظؾؿلرلةمإالم
إثؾوت ماظقجقد ماظلؾؿل ،مو ماٌطوظؾي مبويؼقق ماٌشروسي ،ماٌلوواة مبوظػرغلقنيم
وماظقفقد .39"...م
مل مؼذلك ماظلورد مػذا ماٌشفد ماظلؾؿل مؼرتلؿ مرقؼال مؼب مذػـ ماٌؿؾؼل ،مألغف مؼؿؾعفم
بؼراءة مغفوئقي مٌو مدققدث مسؾك مظلون مذكصقي ماظعربل ماظذي مؼؼقل :م"ضوم ماظعربلم
اٌقدؿوشمودطماىؿقعموراحمصبقلمبـوزرؼفمضوئال:مأرجقمعـماإلخقةمأنمؼـوضشقامأؼضوم
احؿؿولموضقعمذبزرة 40".م
خؾصً موضوئع ماحملؽل مإظب محؼقؼي متورطبقي ،مظؽـ مغفوؼوت مذكصقوتفو ماظػوسؾيم
بؼقً معػؿقحي مسؾك مأطـر معـ مضراءة مميؽــو مأن مغلخذ مبعضفو ،مبوظـظر مإظب مزلوتفوم
وسالضؿفومبوظػوسؾقيماظيتمتـؿففو مداخؾماظلرد،موػقماألعرماظذيمدــوضشفمؼبماظعـصرم
اآلتلم :م

الشخصواتذوالواقعةذالتارخيوةذ

إغفومتؿعوعؾمععماظؿورؼخمبشؽؾمرحى؛مأومبعؾورةمأدقمبشؽؾمبلقط،مضبقؾمإظبم
تػوصقؾ مزعوغقي متورطبقي مذفرلة موأزلوء مرادكي مؼب ماظذاطرة ماظؿورطبقي؛ مإذ متزاوجم
اظرواؼي مبني ممنطني معـ ماظشكصقوت م :مذكصقوت معؿكقؾي ،مو مذكصقوت متورطبقيم
38

اٌصدرمغػلف،مص137- 132- 127.

ماٌصدرمغػلف،مص322.

39

ماٌصدرمغػلف،مص327.
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حوضرةمعلؾؼومؼبمذػـماٌؿؾؼل،مومظعؾمادؿعؿولماألزلوءماظؿورطبقيموأضقاشلوموأصعوشلوم
داخؾ ماظرواؼي مؼعد مربووظي مظؿضققؼ ماظـغرة ماظزعـقي مبني معوضل ماظقضوئع ماظؿورطبقيم
ومحوضرماظلرد .م
ؼظفر مظـو ماٌلور ماظلردي ممنقذجني معـ ماظعقاعؾ ماىؿوسقي مؼشؽالن مػقؿـي مطدلىم
سؾكماظقضوئعموػؿو":مأوالدمدقديمسؾل"و"مأوالدماظـشم"،مبوإلضوصيمإظبم"أوالدمدقديم
بقضؾي"مإذامأخذغومبعنيماالسؿؾورماٌلورماظذيمتؼدعفمظدسؿمررفمسؾكمحلوبماآلخر .م
ال مؼذلك ماظلورد معلوصي موادعي مورحؾي مظؾؿؿؾؼل مطل مؼؽؿشػ مخصوئص مػوذؼـم
اظعوعؾني،موإمنومؼؼقممبؿزوؼدغومبؽؾ ماٌعؾقعوتماظيتمسبؿوجفومسـماظعرذني؛مإذمضبددم
عالعح مأوالد ماظـش مبؼقظف :م"أوالد ماظـش موسؾك مرأدفؿ ماظؼوؼد مسؾوس .مميـؾقن ماظلؾطيم
اظعلؽرؼيماظيتمالمتؼووم،متلؿطقعمأنمتؾقيمذراعمطؾمسوص،موطؾمعؿؿرد،معفؿوماذؿدم
سقده...ومإذامسفزماظؼوؼدمسؾوسمبعصوبؿفموسرذفمادؿـفدمبػرغلومصداػؿؿفؿ مبؼقاتفوم
هًمأيمذرؼعي" 41م
متلؿؾدمػذهماظؼقىمبؽؾماظعروشموتلؿؿدمغػقذػومعـمتعوعؾفومععماظلؾطيماظػرغلقيم
و مهؽؿ مضؾضؿفو مسؾك مطؾ مذلء ،مظؽـ ماظلرد مؼعني مجفي ماظصراع ماألخرى مبعرشم
آخر"ظؼدمصورمأوالدماظـشمأطـرمأعقاالموسددا،مسؽسمأوالدمدقديمسؾلماظذؼـمراحقام
ؼؿـوضصقنمؼقعومبعدمؼقم،معـذمسؼدؼـمادؿقظبماٌعؿرمبورالمسؾكمطؾمعومادؿصؾققهمعـم
أرض،مثؿمأرشؿماظلعقدماظؼوؼدمواظدمسؾوسماظؽـرلمعـفؿمسؾكماظرحقؾمبعقدامحقٌمالم
ؼدريمأحدم" 42م
ؼؿدخؾمسرشمآخرمالمظقؽقنمررصومثوظـومؼبماظصراع،موظؽـمظقدسؿمبلؾطؿفماظدؼـقيم
اىفيماًطل؛مإذمؼشرلماظلوردمإظبم"مأوالدمدقديمبقضؾيمبزاوؼؿفؿ موبشقكفؿمسؿورم
صقؿـؾقنماظلؾطيماظدؼـقيماظيتمصبىمأنمطبضعمشلوماىؿقع،موشلوموحدػومأنمتػضم
اظـزاسوت ،موأن متعؾـ مدخقل مرعضون مواغؿفوءه ،موهدد مأؼوم ماألسقود،وشلو مطؾؿؿفوم
اٌلؿقسيمحؿكمسـدمايوطؿماظػرغللماظذيمزارماظزاوؼيمعرارا،موجؾس مععمذقكفو،م
وأطؾمععفمعـمضصعيمواحدةمرؾؾومظؾدلطي" .43م
تعؿؿدماظرواؼيمبوإلضوصيمإظبمػذهماظـالثقيمدؾلؾيمعـماألزلوءماظؿؼؾقدؼيمظؾشكصقي،م
ممومؼشؽؾمغقسومعـمترػنيماألحداثمؼبماٌوضل،مومعـقفومبعدامدالظقومأسؿؼ،معـؾؿوم
تػعؾماظلقـؿومأومؼؼدعفماٌلرحمصقؿومؼؿعؾؼمبوظدؼؽقرماظذيمؼؼقدماظؼورئمظرلبطماألحداثم
مبرحؾيمععقـيمعـمعراحؾماظؿطقرماالجؿؿوسل،مصـفدم"بؾكرل،ماظعؾفي،مسقّقبي،ماظشقخم
ظؽقؾ،ماظعربلماٌقدؿوش،ماظؼوؼدمسؾوس" .م
41ماٌصدرمغػلف،مص 10.م
42ماٌصدرمغػلف،مص 11-10.م
43ماٌصدرمغػلف،مص 11.م
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ميؽــو مػـو مأن مغلخذ ممنقذجو مصوسال مؼب معلور ماظلرد مسؾك ماظرشؿ معـ محضقرهم
اشلوعشل،معؿؿـالمؼبمذكصقيم"اظؾفؾلمًضر"موػقمدروؼش،مؼلؿفماظلردممبوؼؾل م:م
"طونماظؾفؾلمًضر مؼدقمسصوهمسؾكمبقًمدالصيماظروعقي،معدثرا مبؼـدورتفماظصػراءم
وبدلغلف ماألبقض ،موضد متدظب معـ مصدره معـدؼؾ مأخضر مرقؼؾ مؼلؿعؿؾف مظؿـضقػ مصؿفم
وأغػف .44"..م
مإن مػذا ماظدروؼش مبفذه ماٌالعح ماظيت مال متشؽؾ مصورق مطؾرلا مإال مأن مخطوبف مؼؼدمم
اظدالظيماظقحقدةماظيتموجدغوػومتربطمبنيماٌنتماظلردي مومسـقاغف،مصفقمؼرددمخطوبوم
واحدا":مؼومغوسمؼومغوس،ػقمدقدماظـوسمؼرصعماظؾوس،موؼعؾلماظراس،مازلفمبوظعنيم
ؼؾدا،مواظـػقسمظفمتفدا،مؼرصعمراسمبالدغوموؼعزمغػقسمأوالدغو" 45م
مإغفمؼؿقدثمسـمعـؼذمظؾؾؾد،موسـمزلوتف،موػذهماظالزعيماٌؿؽررةمموعؾـومغؾؿؾسم
ؼبمازلنيمأحدػؿوم"سؾوسماظؼوؼد"مواظـوغلم"اظعربلماٌقدؿوش"ماظذيمأطدماحملؽلمبعدم
ذظؽ مجدارتف مؼب مهؼقؼ مػذه ماظـؾقءة ،موتؾدأ ماظرواؼي مبعد مذظؽ مبوظذلطقز مسؾك مػذهم
اظشكصقي،موتؼدممشلومصقرةمأوظقيمعـمخاللمخطوبماظلورد"اظصؿًموحدهمطونمطفػم
اظعربل،مؼعؿؽػمصقفمبعقدامسـمثرثرةماظـوس،مملمؼعدمؼطقؼماالدؿؿوعمإظبمعومالمؼػقدم
عـماظؽالم،مومملمتعدمظفمرشؾيمؼبمأنمؼؾقحمظمخرؼـمجبراحوتفماظداعقي،مؼعؿؼدماىؿقعم
مبـمصقفؿمأخقهماظزؼؿقغلمأغفمالمؼؾوظلمبلحد،مومأنمصؿؿفماظدائؿمدظقؾمسؾكمأغوغقؿف،م
وػؿمزبطؽقن،مطونمأطـرػؿمإحلودومبؽؾمعومضبقطمبف،مضبزنميشرةممتقتمومؼربلم
بـػلفمسـمزؾؿمأي مزبؾقق محؿكماظعؼوربموماألصوسل ،متعوفمغػلفماظظؾؿمومهؿؼرم
اظظوٌني .46"...م
ؼضػلماظلردمبذظؽمػذهماظلؾليمعـماألوصوفماظشؾقفيمبلوصوفماألغؾقوءمطورتؾورفم
بوظطؾقعي،موماغعزاظف،مثؿماألوصوفماىلدؼي":مطونمصبؾسماظعربلمذبؾالمبصؿؿف،م
ممؿد ماظؼوعي ،مأعقؾ مإظب ماظـقوصي ،مأزلر ماظؾقن محود ماألغػ ،مأدقد ماظعقـني ،مرضقؼم
اظشػؿنيمطٌماظشورب،مؼػضؾماظعزظي،مالمذلءمؼشغؾفمشرلمغبوعفمودممأبقف،47"...م
ومشرلػومعـماٌالعحماظيتمغؿعرفمسؾقفومبؿؼدممعلورماظلرد،موصبعؾمػذهماظشكصقيم
تـؿؼؾ معـ مذكصقي مبلقطي مجوػؾي مإظب مذكصقي معـؿفي مظؾقسل موظؾؿد ماظـقري مؼبم
اىزائر.موػقماالغؿصورماظػعؾلماظذيمتؼدعفمرواؼيم"حقبيمورحؾيماظؾقٌمسـماٌفديم
اٌـؿظر" .م

44
45

اٌصدرمغػلف،مص16.
اٌصدرمغػلف،مص16.

م
م

46ماٌصدرمغػلف،مص17.م م
47ماٌصدرمغػلف،مص 37.م
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أعو معو مؼؿعؾؼ مبؿقزقػ ماظشكصقوت ماظؿورطبقي مصقعد مؼب مشوظى ماألحقون متقزقػوم
جوػزامبؿقدؼدمعالربفومعـذمدخقشلومظؾؿقؽل،مومسدمماظعقدةمإظقفومبعدمذظؽ،موغذطرم
ػـومأزلوءمسدؼدةمعـؾ:معصوظلمايوج،مصرحوتمسؾوس،مربؿدمبقراس،مسؾدمايؿقدم
بـ مبودؼس موشرلػؿ ،.مو مال متظفر مشلؿ مؼب مشوظى ماألحقون مصعوظقي مداخؾ ماظقضوئعم
اظروائقي،موظؽـمميؽــومأنمغقردمػذاماظـؿقذجمسـمذكصقيم"سؾدمايؿقدمبـمبودؼس"ؼبم
إحدى مزؼوراتف مٌدؼـي مدطقػ ،محقٌ مغطوظع معقاضػف معـ ماألحداث مو ماظؿغرلاتم
اظؿورطبقي ماظيت ممتر مبفو ماىزائر ":مدلل مأحدػؿ ماظشقخ مابـ مبودؼس :مأظقس معـم
األجدىمأنمغذوبمؼبمصرغلو؟مظقسمظـومعلؿؼؾؾمدوغفو/مغظرماظشقخمصقفمبلكرؼيموضول:م
ػذا ماظؽالم مضوظف مأعـوظؽؿ محني مطـو مهً ماالدؿعؿور ماظروعوغل ،مظؽـ مإرادة ماٌؼووعيم
اغؿصرت،مسبـمظلـومصرغلوموالمميؽـمأنمغؽقنمصرغلوموظقمأرادمبعضؽؿ/.مدللمؼقدػم
اظروجمعؿقؿلو:مجقزؼًمذقكـو،موظؽـمؼبمدسقتؽؿمعالؼـيموعداػـيمظالدؿعؿور/مأعلؽم
اظشقخمبذراسلمؼقدػماظروجمورصعمصقفمبصرهموضول:متلؿطقعماظظروفمتؽققػـو،وظؽـفوم
المتلؿطقعمإتالصـو ".م
إن ماغؿؼوء مذكصقي مععقـي معـ مطؾ ماالووػوت ماظيت مذؽؾً ماٌشفد ماظلقودلم
واظـضوظل مؼب ماىزائر مظؽل متؿقرك مؼب ماحملؽل ،مطون مبفدف ماإلؼفوم مبوظقاضعقيم
واٌقضقسقي مداخؾ ماظـص ،محبقٌ متؿػوسؾ ماظشكصقوت ماٌؿكقؾي معع ماظشكصقوتم
اظؿورطبقي ،م ظقضع ماٌؿؾؼل مأعوم معشفد مؼؿقرك مبوعؿزاج ماظققعل ماظؾلقط مبوظؿورؼخم
اٌعروف،مصقغدومطؾمطوئـمبلقطمعشروسومٌؼووممأومثقريمومتؿققلماظشكصقوتماظيتم
طوغًمرق الماظـصمدونموسلمتؿـوحرميلوبوتمضقؼيمإظبمذكصقوتممتدمؼدػومظؿصـعم
عصرلمػذاماظقرـ.م م

الفضاءذالروائيذوأبعادذالفضاءذالتارخييذ

تقزػماظرواؼيمأؼضومدؾلؾيمعـماظػضوءاتماظيتمشلومارتؾوطمبوظؿورؼخ،مومتعؿؾمسؾكم
ردؿمسالضوتفومحبوضرماظلردموعوضقفم،صـ"تؾماظغربون"عـالم:م"ػذهماظصكقر ماظـوتؽيم
أعوعف مسؾك ماشلضؾوت مواىؾول ماحملقطي مظقلً مإال مرؤوس معـققرؼـ..غعقؼ ماظغربونم
اظذيمراحمؼؼؿقؿمثغريمأذغقفمظقسمإالمصققوتماظؼؿولماٌـذرمبوظقؼؾمواظـؾقر"48ماظػضوءم
اظذيمطونمؼؿفلدمداخؾماحملؽلمعـمررفم"حقبف"مأصؾحمؼبمعرحؾيمعومذبلدامأعومم
اظلوردمسـدعوماغؿؼؾمظرؤؼؿف":اهلل مظؼدمجؽً مبلمإظبمسرشمأوالدمدقديمسؾل/...ػؾم
رأؼًم؟مإغفمتؾماظغربون،موتفقلمظلماظزؼؿقغلموضدماعؿطكمصفقةمتؾماظغربون،محطمسؾكم
ذروتفومططوئرماظؾؼؾؼماٌذسقرماٌـفؽ/...مػلمذيماظؼرؼي،مظؼدمتغرلمصقفومطؾمذلء،م
تلعقنمدـيمطوصقيمظؿغقرلمطؾمذلء/...معؽونمواحدمبؼلمسؾكمحوظؿف،مضُرَّابيمدقديم
48

ماٌصدرمغػلف،مص73.
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سؾل ماظقظل ماظصوحل ،مدخؾـوػو موضد مجؾؾـو ماظقضور،طون مظؾؿؽون مرػؾي ،مال متعؾؼ مبفوم
اىدرانموالماظلؼػموالماألرض،موظؽـمروحماظقظلماظصوحلماظيتمطوغًمهؾؼمؼبماٌؽونم
صؿؿألهمرفراموغؼوء" 49م
ؼصؾحمبذظؽماظػضوءماٌمررمؼبماٌوضل،مؼقاجفـوموؼؿقنيمؼبمايوضرمبؽؾمعالربف،م
شرلمأنماظزعـمالمؼذلكمأعرامسؾكمحوظف،موػقماألعرماظذيمؼعدمإذورةمإظبمايـنيمٌوضم
هقلمبعدهمطؾمذلءمحؿكماألعؽـيمماظيتمتػرغمعـمحضقرػومودالالتفوم .م
المتلؿؾعدماظرواؼيماظػضوءمعـمدوحيماظصراعمداخؾماظقضوئع،مصقعقدمسؾكماظؿورؼخم
اىزائريماظؼدؼؿ،موضبوولمأنمؼربطمبنيماظصراعماظؼدؼؿمسؾكماألرضموعومضبدثمؼبم
علور ماظلرد ،مطؿو مػق مايول مؼب ماظؿطرق مسؾك ماٌدن ماظروعوغقي مؼب مػذا ماٌؼطع":تؾعدم
طقؼؽقل مسـ مدطقػ مبلربعني معقال ،مو مػل معدؼـي مروعوغقي مبـقً مزعـ ماإلعدلارقرم
اظروعوغلمغرلصو،مبفومسددمعـماٌعوبد،مومربؽؿيموعلرحمؼؿلعميقاظلمثالثيمآالفم
عشوػد...وؼب مطقؼؽقل محل معلققل مبف مععؾد ماظؾوتلؿور محقٌ مطوغً متؿؿ مسؿؾقيم
اظؿـصرل"م 50م
إن مػذه ماظعقدة مإظب ماٌوضل ماظلققؼ معـ ماظؿورؼخ ماىزائري مظقلً مدقى محفيم
ظؾعقدة مإظب ماظصراع مبني مدؽون ماىزائر ماألصؾقني م"األعوزؼغ" مواظروعون ماظقاصدؼـ؛ مإذم
ؼشرل ماظلرد مإظب مسدد معـ ماٌـوضؾني مأعـول :مؼقشرري ،متوطػورؼـوس ،موشرلػو معـم
اٌعؾقعوت ماظؿورطبقي ماظيت مصؿح مثغرة مإظقفو ماالجؿفود ماٌرؼر موشرل ماجملدي مظؾقفقدمم
واظـصورىمحبـومسـمجذورػؿمؼبماٌـطؼي،موطؾمػذامظإلذورةمإظبمسؿؼماظصراعمايضوريم
اظذي مؼصؾ مبني ماٌوضل ماظلققؼ موايوضر ماٌؿشؽؾ مؼب ماظصراع مبني ماظػرغلل موعـم
طبؿػقنمخؾػفمواىزائري .م
مإغف مصراع مسؾك ماألرض مواظشرف مؼؿؽرر مصقف ماٌشفد معـ مجدؼد مبني ماىزائريم
واظػرغلل،محقٌمتظفرماألرضمعػورضيمايؾؿماظػرغللمؼبماىزائر؛مإذمالمروابطمبنيم
األرضنيمتؾقحمشلومذظؽ،مطؿومؼشرلمػذاماٌؼطع:م م
"غفض مدل مرابح ،مصـفض مععف ماظعربل ماٌقدؿوش ...مأذور مبلصعؾف مسؾك مصقرةم
ععؾؼي مسؾقفو مطؿوبي مبوظػرغلقي ،موضول :مطؾ معو متراه معردقعو مسؾك مػذه ماظقرضي مػلم
األرض،م ػـومبوظضؾطمأرضـوماىزائر،مومػـومأرضمصرغلو،مومبقــومحبر.م/محبر،مبقــوم
51
حبر،موعوماظذيمجوءمبفمالءماٌالسنيمإظقـو"
مهددماظرواؼيمأنمطالمعـماظػرغللموماظقفقديمطوغومؼؾقـونمسـمحؾؿمالمأصؾمظفم
ومالمعرلاث،موسـمعدؼـيمأثرؼيمضدمتؽقنمصقفومعالعحمحضورتفؿ؛مإذمؼشرلماظلوردمؼبم
ماٌصدرمغػلف،مص.م717-716-715

49

ماٌصدرمغػلف،مص022-777.

50
51

اٌصدرمغػلف،مص.077.
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ػذا ماٌؼطع م"تذطر ماظعربل ماٌقدؿوش مصراغؽق موسلعقن مو مػؿو مؼؾفـون مطؾ مؼقم موراءم
أوػوعفؿو ،مػؾ مؼؽقن معو مؼؾقٌ مسـف مأعؼران مػق محؾؿ موظقس موػؿو؟ مطؾ مؼؾقٌ مسـم
حؾؿف ،ماظػرق ماظقحقد مأن مأعؼران مؼؾقٌ مؼب مأرضف مسـ مجذوره ،موػؿو مؼؾقـون مسـم
درابمؼبمارضمػؿومصقفومعـماظغربوء" 52م
ومػؽذامؼؼقممتقزقػماظػضوءمبؿقرؼؽمخؾػقوتماٌؿؾؼلمومتؽـقػمدالالتماظقضوئعم
وماألحداث،مصالمضبؼمإالمظصوحىماألرضمأنمضبؾؿمؼبمأرضف،موػقمذؽؾمعـمأذؽولم
اظعداظيماظيتمؼػرضفوماٌؽونمضؾؾمأنمهرطفوماظشكصقوتمسدلمأضقالمومأصعولمربددة .م

اإليديولوجواذوذالتارخييذيفذالروايةذ ذ
إن مإدراج ماظؿورؼخ مداخؾ مبقـي ماظـص ماظروائل مال مؼظفر مػدصف ماظؿورؼخ مؼب مذاتفم
بوسؿؾوره ماظقثقؼي مواظشفودة ماألطـر معقضقسقي مسـ معوضل ماجملؿؿعوت مو ماظؿغرلاتم
االدذلاتقفقيماظيتممترمبفو،مومالمسـمخصقصقؿفومايضورؼي،مصفذامؼعدمدورامعـقروم
بوٌمرخماظذيمؼؾؿصؼمبوٌوضل،مأعومعفؿيماظرواؼيمأثـوءمادؿدسوئفومشلذاماظؿورؼخ،مصفلم
إغؿوجمذفودةمعقازؼيمظؿؾؽماظيتمأضرػوماٌمرخ،متلؿـدماظرواؼيمسؾكمػذاماٌرلاث،مظؽـفوم
ال متـقصر مصقف .مصفل مذفودة معـ مأجؾ ماٌؿؽـ موظقس معـ مأجؾ معو محدث مصـ"عشؽؾيم
اظؽوتىمظقلًمؼبم"تؼدؼؿ"مسصره.مصفذامذلءمالمميؽـفمأنمؼػعؾمدقاه.ماٌشؽؾيمػلمؼبم
أنمتؽقنمطويقاري،مطؾماألذقوءمظؽؾماظـوس.مأنمتصؾمٌومبعدماظقاضعمإظبمايؼقؼي،م
أنمتصؾمٌومبعدمايوضرمواٌعوصرمإظبمتؾؽماٌظوػر.مصؿومػقمحؼقؼلمدقؾؼكموؼؿؽرر" .53م
ظذظؽ مؼعد ماٌـظقر ماظذي مؼطرح مبف ماظروائل معو ماخؿوره معـ موضوئع متورطبقي مػق معوم
ؼشؽؾمذفودةمخوصيموممقزةمتـؿؿلمإظبمسوملماظرواؼيمالمإظبمعومطونمضؾؾف.موإذامربطـوم
ذظؽ مبودذلاتقفقي ماظيت محؽؿً مدرل ماالحداث ماظؿورطبقي مؼب مرواؼي م"حقبف مورحؾيم
اظؾقٌ مسـ ماٌفدي ماٌـؿظر" ،مصؿو مغالحظف مأن متؼقد ماظروائل ماىزائري مبنؼدؼقظقجقوم
ععقـيمضدمأدرهمؼبمحدودمتصقراتمملمطبرجمسـفومظؼراءةماظؿورؼخمواجملؿؿعموثؼوصؿف،م
وػق معو مؼؿؽرر مؼب مػذه ماظرواؼي ماظيت موعؾـو مغدرك مأغفو متعقد مإظب ماظؾقؽي ماظطؾقعقيم
ظؾفزائري مطقػقي متػؽرله ماٌؾلط مبعقدا مسـ ماظؿعؼقد ماإلؼدؼقظقجل ماٌػرط مؼب ماظؾداؼي،م
ظؽـفومعومتؾؾٌمأنمتعقدمبنيماينيمواآلخرمإظبممنطمعؽررمظؼراءةماألحداثمالمطبرجم
سـ ماظؿصقر ماظلوئد ،موبذظؽ مضبصر ماٌؿكقؾ مسـد محدود معو مػق معؼؾقل مأو معؿداول مؼبم
اظـؿقذجماظػؽريماىزائري .م
ميؽــو متؿؾع مادذلاتقفقي ماظؽوتى مو معـظقره معـ مخالل مبعض ماٌالعح مواإلحوالتم
اظيتمتؼقدماٌؿؾؼلمإظبموجفيمغظرمععقـيمؼؼرأمعـمخالشلومأحداثماظرواؼي،مدقاءمبؿؼصلم
52ماٌصدرمغػلف،مص .037.م
53ممعمظػمعبوسل،مروبرتمذقظز،ماٌرآةموماًورري،مص .51.م
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خطوب ماظلورد مأو مخطوب مبعض ماظشكصقوت ،مصػل مػذه ماظرواؼي -مطؿو مذطرغو مذظؽم
دوبؼو م -مؼؼقمماظلوردمعـماظؾداؼيمبندراجماظعوملمايؽوئلموذكصقوتفمدائرةماظؾلوريم
وايقادث ماظعودؼي مإظب مأن مؼـؿؼؾ متدرصبقو مإظب مإدراجفو مؼب مدائرة ماظؿورطبل مو متغقرلم
ذبراػومإظبمسؿؼماظؿغقرلاتماظؿورطبقيماالجؿؿوسقيمؼبماىزائر.إغفومصـوسيماظؿورؼخمعـم
جدؼدم ..م
اظلمالماٌطروحمؼبمػذهماظرواؼي:معوماظػوئدةماظيتمسبصؾمسؾقفومسـدعومغلؿعقدمسدلم
اظؿكقّؾ ماظـظؿ ماالجؿؿوسقي مواظـؼوصقي مواظؿورطبقي ماظيت محؽؿً مصذلة ماظـقرةم
ومإرػوصوتفو؟ .م
ميؽــومأنمغشرلمإظبمأنماٌـظقرماظذيمضدعًمبفمأحداثماظرواؼيماظؿورطبقيمومشرلػوم
طونمعقجفومبشؽؾمؼؾعٌمسؾكماظؿلوؤل،مومميؽــومأنمسبددمخصوئصفمصقؿومؼؾل:م م
تؿقوذكماظرواؼيماظذلطقزمسؾكمخطوبمحقبفمإالمؼبمبداؼيمومغفوؼيمطؾمصصؾ،مومػقم
خطوبمؼؿصرفمصقفماظلوردماألدودل،موظؽـفمععمذظؽمؼصرمسؾكمصوسؾقيمػذهماشلقؽيم
ؼبماألحداثماظيتمتلردػوم؛محقٌمؼشرلمإظبمذظؽمؼبمعقضعمؼؼقلمصقف":مظؼدمأطدتم
ظل محقبف مضؾؾ مبدء مايؽوؼي مأغفو معقجقدة مداخؾفو ،مػؾ مػل مصرع معـ مغبوعف؟ظلًم
أدريمٌوذامطـًمأراػومطذظؽ؟موظلًمأدريمٌوذامطؾؿومذطرتمغبوعفمتؾدتمظلمعالعحم
حقبف" 54م
مؼدلمػذامسؾكمأنمحقبفماظيتمتؿقاصؾمععفمؼبمايوضرموتـؼؾمظفماٌوضلمػلمجزءم
عـفمومادؿؿرارمظف،موػذامعومؼذطرغومحبدؼٌم"ػوؼدجر"مسـمدميقعيماظزعـمواغلقوبف،م
صـ":اظزعونمذاتفمميضل،مشرلمأغف،موػقمميضلمبودؿؿرار،مؼظؾمعلؿغرضومؼبمحضقرهم
عـمحقٌمػقمزعون.مصوظؾؼوءمؼعينمسدمماظؿالذلمواظزوال.موبوظؿوظلماالدؿؿرارمؼبماظقجقدم
اظذيمعومصؿهمؼؿؼدم 55".م
ػذاماإلميونماظذيمؼرزلفماٌؿكقؾماظروائلمحبقبفمبوسؿؾورػومادؿؿرارؼيمؼبماظؿورؼخم
اىزائريمؼصودرهمؼبمأطـرمعـمعرةمحصرمخطوبفومأحقوغومأوماظؿعورضمععفومأحقوغوم
أخرىم–مطؿومجرىمذطرهمؼبمبداؼيماظؿقؾقؾ-مممومصبعؾـومغؿلوءلمسـمعدىمدطقةمػذام
اإلميونمؼبماظربطمبني معوضلماألحداثماظؿورطبقيمشلذاماظقرـموعومؼعقشفماآلن،موعـم
ػـومغؾدأمايدؼٌمسـمترطقزماظقضوئعماظروائقيمسؾكمتؼدؼؿماظؿورؼخمبؽؾمعقضقسقيمدونم
ربطفمبليمعظفرمععوصرم .م
ؼدلز مداخؾ ماظرواؼي متـوضض معقارب مؼذػى مداخؾ ماٌنت ماظلردي مإظب متؼدؼر مػذام
اظؿورؼخماٌقضقسل،مظؽـفمؼعقدمظقضربمجفقدمدردهموادؿعودتفموؼدصعفمظؾػراغ،مطؿوم
 54جالوجل،مسزماظدؼـ،محقبفمورحؾيماظؾقٌمسـماٌفديماٌـؿظر،مص .710.م
55معورتـمػوؼدجر،ماظؿؼـقيمايؼقؼيماظقجقد،مص .77.م
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ػق مايول مؼب مػذا ماٌؼطع م":دذلوي مظل محقبف مؼب مظؼوئـو ماظؼودم ماىزء ماظـوغل معـم
ايؽوؼي ،موأرجق مأن متلرل مبفو مسبق ماغؿصور ماظعربل موتػقضف مسؾك مأسدائف ،محؿك مظقم
اضطرت مأن متدوس مسؾك مايؼقؼي ماظؿورطبقي ،مال مأحى مأن مأزلع معو مؼممل موظق مطونم
حؼقؼي ،موظلً معؿعورػو معع ماظعربل مصقلى ،مبؾ معع مطؾ ماٌؼفقرؼـ .56"...مػذام
اال ػؿؿوم ماىزائري مبوالغؿصور محؿك موظق موػؿو موتعورضو معع مايؼوئؼ مصبعؾ ماظؼورئم
ؼؿلوءلمسـمعصداضقيمعومؼذطرمبعدمػذهماظـؼطيمعـماظلرد،مبوإلضوصيمإظبمطقغفمدظقالم
سؾكمذؽؾمععنيمظؾقسلماالجؿؿوسلمبوظؿغرلاتماظيتمميرمبفوماإلغلونماىزائريماظذيم
ؼؿؿلؽمبلعؾمعومعفؿومطوغًمدرجيمضؾقظفمؼبماظقاضع،موعفؿومتعدىمذظؽمحؼوئؼمؼعؾؿم
جقدامأغفومصقققي .م
م ؼؼدممظـوماٌؿكقؾماظروائلمأؼضومروابطمعؿعددةمععماٌؿكقؾماظعومماظذيمؼربطمعـظقرم
عبوسيمععقـيميقادثمتورطبقيمععقـيمأومذكصقوتمععقـيممدوػؿًمؼبماظؿلثرلمؼبم
عرحؾيمعومعـماظؿطقراتماظيتمميرمبفومذبؿؿعمبعقـف،مممومؼمطدماظػوسؾقيماظيتمتربطم
بنيمعومؼـؿففماٌؿكقؾماظػرديمععماٌؿكقؾماظعوممجملؿؿعمعو؛محقٌمتؿعؿدماظرواؼيم
اخؿقورمظغيمبلقطيمتؼعمسـدمحدودماظققعلمدونماظؿكؾلمسـمصصوحؿفومظؿؼدؼؿماظؿورؼخم
ظؾؼورئ،موتعؿؾمعـمخالشلومسؾك متؼدؼؿمرأيماىزائريمؼبمذكصقوتمصـعًماظؿورؼخم
اىزائري ،مطؿو مػق مايول مؼب مػذا ماٌؼطع"علوء ماظؿؼك ماىؿقع مبػرحوت مسؾوس مؼبم
صقدظقؿف،موضدمدؾؼفؿمويؼمبفؿمحشدمطؾرل،مظؼدمدؾؼمادؿمصرحوتمسؾوسموعقاضػفم
عـمصرغلوموعقاضػفمعـمايرطوتماألخرىمؼبماىزائر،مدؾؼًمحضقرهمإظبمدطقػماظيتم
اخؿورػو معـ مبني مطؾ ماٌدن مظقلؿؼر مبفو" ،57مو مػل مإذورة مإظب ماظـؼوصي ماظػرغلقي ماظيتم
صؼؾًمتقجفمػذهماظشكصقيماظيتماسذلضماحملؽلمسؾكمضراراتفوموعقاضػفومعـمصرغلوم
بؼدرمعوماسذلضمسؾقفوماىزائريمؼبمتؾؽمايؼؾيمومرمبومأطـرمعـمذظؽمبؽـرل .م
ؼلؿؿرمػذاماشلفقممسؾكماألحزابمواظلقودوتماىزائرؼيمظؾؿطوظؾيمبويؼققمظقصؾحم
خطوبمأبلطمذكصقوتماحملؽلماظيتمتلؿشعرمػشوذيماًطوبماىزائريمبوظـظرمإظبم
رؿقحوت ماظشعى ،مطؿو مػق مايول مؼب مػذا ماٌؼطع ماظذي مؼقرده ماظلورد مسؾك مظلونم
"اظعربل" " :تقضػ ماظعربل ماٌقدؿوش ممملؽو مبشؿول مؼقدػ ماظروج مدوئال :معو مػذام
اشلؿ ،معبعقي مأخرى مأؼضو؟ مصالحـو مؼب مطـرة مأحزابـو موعبعقوتـو؟ /مػذه مرؾقعؿـو مالم
سبلـمإالماالغشؼوق،مطؾمواحدمؼلعكمأنمؼؽقنماظؼوئدمواظزسقؿ" 58م
ػذاماألعرماظذيمؼربطمأؼضومبنيمحؼوئؼماٌوضل،موعومهرطفماألحداثماظيتمؼـؿففوم
احملؽلموؼـظرمعـمخالشلومإظبماٌلؿؼؾؾ،مؼؽقنمسؾكمضورئمعومأنمضبلـمضراءةماظروابطم
ماٌصدرمغػلف،مص710.

56

ماٌصدرمغػلف،مص173.
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وافوةذبنذمدعود

بنيماظؼقؿماالجؿؿوسقيمواظؼقؿماظيتمتـؿففوماظرواؼي؛محقٌمتشرلمؼبمجزئفوماألولمإظبم
ايقوة ماظعودؼي مظؾعروش مواظصراسوت ماظيت متـشل مبقـفؿ معـ مأجؾ ماظلؾطي ،مو ماألرضم
بوظؼقةم؛مإذمندمػذاماظؼقلمسؾكمظلونماظؼوؼد"سؾوس" -":مؼومذقخماظعربمالمتربقفؿم
إالمبوظعصو،مالحظمالمأحدمصبرؤمسؾكمهديمصرغلو،مٌوذا؟مإغفوماظؼقة،مظؽـمتصقرمظقم
تؿلوعحمععفؿمضؾقالمدقعصػقنمبفومؼبميظوت/.طونمذقخماظزاوؼيمضدمأطؿؾمرعوعفمأوم
طود،معدمظلوغفمهًمذػؿقفمصبؿعمعومسؾؼمػـوكمومغبؾمإغوءماٌوءموضؾؾمأنمؼعىمعـفم
ضول:حؿكمصرغلومتؾوظغمؼبماظؼؿع،موأخشكمأنمالمؼؿقؿؾماظـوسمأطـرمعـمػذا،مظقالم
ذظؽمعومصرمأوظؽؽماظشؾون،مومعوموضعًمثقرةمبرؼؽيموسنيمتقتيمواألوراس" .59م
طؿو مهؿؾ ماظرواؼي ماٌؿؾؼل مظؾؿلطقد مسؾك ماٌـظقر ماىزائري ماظؾلقط مؼب متؾؽ ماظػذلةم
اظؿورطبقيمظؾغربلماظـصراغلمواظقفقدي،مواظػرغللمسؾكموجفماًصقص،موتردىمػذهم
اظصقرة ماظيت ممل متؿغرل مطـرلا مؼب ماجملؿؿع ماىزائري؛ محقٌ متظفر مصقرة مبوئليم
دقداوؼي ،مال مؼػفؿ معـ مخالشلو ماىزائري مدؾى مهوعؾ ماظػرغلل موشرله معـ ماظغربم
سؾقفمومتؽوظؾفمسؾكمأرضف،مومغقردمػـومػذاماظـؿقذج :م
"ظطوٌومدللمغػلف:معـمػؿمومعـمصرغلوم؟موعومسالضؿفومبفؿ؟موٌوذامػلمػـومتؼؿعفؿم
بويدؼدموماظـور،موتدػؿمجققذفو مضراػؿمصؿػرضمسؾقفؿمعومترؼد،متـزعمعـفؿمأبلطمعوم
ميؾؽقن،موتؿؼودؿمععفؿمشالتفؿماظشقققي؟موػؿمظقلقامدقاء،معالعحموظغيمودؼـو،مطؾؿوم
ذطرمطؾؿيماظـصورىمواظقفقدمؼبماظؼرآنمإالموتذطرمضقلمععؾؿفمؼبماظؽؿوب،مإغفؿومصرغلو،م
و متذطر متعؾقؼف معلؿشفدا مبوآلؼي م"وظـ مترضك مسـؽ ماظقفقد موال ماظـصورى محؿك متؿؾعم
عؾؿفؿ"" . 60م
ؼؾدأ مػذا ماظقسل مبشؽؾ مدوذج مثؿ مؼؿققل مإظب مأدؽؾي مؼؾقٌ مشلو مسـ مإجوبوت مؼبم
عوضقفمأومحوضرهموواضعفماٌعوش،مدرسونمعومتؿققلمبعدمذظؽمإظبمسوصػيمعـماظقسلم
تفددموجقدماآلخرمؼبمأرضف:م"ؼومإخقانمؼبمعـؾمػذاماظققمماحؿؾًمصرغلوماظظوٌيمأرضـوم
اظعزؼزة...ماالغفزاممظقسمسقؾو،ماظعقىمػقماالدؿلالم،مصبىمأنمغظفرمظؾػرغلقنيمأغـوم
ظـمغرضكمبؿقاجدػؿمبقــو،موػذامؼؼقممعـذماآلنمسؾكمعؼورعيماظعؿؾمسـدػؿ،موعؼورعيم
دؾعفؿ ،مبؾ مو /..موضورعي مصقت مشوضى :ماظـقرة ماظـقرة ،مػمالء مال مؼػفؿقن مإال مظغيم
اظؼقة".61موؼضقػمإظبمذظؽمضـوسؿفمومتصقراتفمظعدوهماظيتمتلتلمطؿومؼؾل":واهللمؼومأخلم
اخؿؾػً مسؾقـو ماظطرق ،موضوسً ماظشؼراء مبني ماظشؼراوات /.مجؾس ماظعربل ماٌقدؿوشم
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ضؾوظؿفموضول:ماظطرؼؼمواضحمؼومأخلمحلون،مالمؼقجدمؼبماظدغقومظصمؼعقدمعومدرقم
بنرادتف،مصفؾمتعؿؼدمأنمؼعقدمػمالءماظؾصقصمورـومؼشؾفماىـي؟مصدضً" .62م
إنماخؿقورماظلوردمشلذاماٌـظقر،مؼشؾفمادؿعودةمتعؾؽيماظؼورئمبوٌـظقرمغػلفماظذيم
خصمبفماظشعىماىزائريمضؾؾماظـقرةمومأثـوءػو،مظؽـماٌؾػًمظالغؿؾوهمؼبمػذهماٌرحؾيم
اظـفوئقيمعـماحملؽلمػقمسقدةماظلوردمإظبمتؼدؼؿمخطوبمخالؼبمععمعومتؼدعفم"جقبف"،م
األعر ماظذي مؼظفر مظـو ماظؿعورض مبني مإميون ماظلورد مبلن ماىقؾمايوضر مال مميؽـف مأنم
ؼؾؾغمسظؿيماىقؾماظذيمعضك؛مصفقمالمميؾؽمأغػؿفمومالمطدلؼوئف،مومػقمعومؼؿعورضم
ععمإميونمحقبفمأنمطدلؼوءماىزائريمملمؼؿـوزلمسـفمؼبماٌوضلمومظـمؼؿـوزلمسـفمؼبم
واضعفمايوظلم:م"ظلًمأرىمػذهماظؽدلؼوءمؼبمأدالصـومإالمعـمػذهماىؾول،موظؽـمأؼـم
ػلم صقـو؟موتؾػًمإظبمحقبفمأدلشلو:مظؽينمالمأراػومصقـو/متؾػؿًمإظلموؼبمسقـقفومرصضم
وضوظً :مبؾ مػل مصقـو مأذد موأسؿؼ ،مظؽـفو مخػقي مطوظؽفربوء مال متظفر مإظب محنيم
االدؿعؿول" ،63مو مػق معو مؼمطد مرؾقعي ماظشكصقي ماظؿػوؤظقي مؼب مغظرتفو مظؾؿلؿؼؾؾ مطؿوم
دؾؼًموصعؾًمذظؽمؼبمإسالنماظلوردمسـمإميوغفومبوٌفديماٌـؿظر .م
غقردمؼبمآخرمحدؼــومسـماالدذلاتقفقيماظيتماسؿؿدتفوماظرواؼي،ماشلدفماظذيمسقّـفم
اظلوردمعـماحملؽلماظؿورطبلماظذيمضدعفمرقالمأطـرمعـمػبلؿوئيمصػقي،موػقمعوم
جعؾـومغلؿغربمومغؿلوءلمسـمجدوىمطؾمعومضقؾمحقٌمؼشرلماظلوردمإظبمعومؼؾل:م
"اغلقؾـومسوئدؼـمؼؾػـوماظصؿً،موهؾؼمبـومخقوالتـومتلذلجعمأحداثومجؾقؾيموضعًم
ذاتمدـقاتمؼبمػذاماظقرـماظغوظل،موغبدتماهللمأنمحقبفمضدمغؼؾؿفومرواؼي،موطونمظلم
صضؾمتدوؼـفومحؿكمالمتضقعمعـماظذاطرة،مصقؾعــوماظؿورؼخموماألجقولماظؼودعي" .64م
إغفو مغفوؼيمزبقؾيمإظبمحدمبعقدمظطؿقحماظؼورئمؼبماظقصقلمإظبمحؼوئؼمالمؼؼقشلومظفم
اظؿورؼخ،موؼلؿطقعماٌؿكقؾماظروائلمأنمؼػؿحمأعوعفماحؿؿوالتفو،مظؽـماظرواؼيماوفًم
خبطوبماظلوردمإظبمشوؼي موحقدةماخؿؾلمخؾػفو ماٌمظػ،موػلمأنمؼرضكمسـفماظؿورؼخم
وعو مؼؼدعف معـ محؼوئؼ موأن ماآلخر ماآلتل معـ ماٌوضل مؼـؿظر معـف مأن مضبؼؼ ماًطوبم
اظؿورطبلموؼؾؿزممبف،موػذا معومميؽــومأنمغعدهمبؾلورف مغلػو مظؾقوضرمواٌلؿؼؾؾمععوم
وهقؼالمظطؾقعيماظـصماظروائلماظذيمأضوممػذهماظدورةمطوعؾيمظؽلمؼؾؿزمممبومؼؽقنمأنم
ؼؼدعف مظـو معمرخ مؼب مطؿى مطـرلة متغطل مػذه ماٌرحؾي مبوظؾقٌ مواظؿـؼقى ،مممو مصبعؾم
اٌؿؾؼل مؼعؿؼد مأغفو مدورة معػرشي معـ ماالغػؿوح ماظذي مميؽـ مأن مؼـؿفف ماظؿكقّؾ مداخؾم
اظـص ماظروائل مٌ ؿؽـوت مسدة مطون مميؽـ مأن متظفر ،محبقٌ مال موقى ماظرواؼي مسـم
اظدواسلماظيتمدعًمعـمخالشلومإظبمإدراجماظـصماظؿورطبل .م
62ماٌصدرمغػلف،مص 236.م
63ماٌصدرمغػلف،مص 333.م
64ماٌصدرمغػلف،مص 334.م
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