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"اظرواؼيمػلمحبٌمسـمضقؿمأصقؾيمسيمسوملمالمأصقؾ ،م
مممممصفلمبوظضرورةموسيمآنمواحدمدريةموتورؼخماجؿؿوسل" .م
ظودقانمشوظدعان م

متفقــد م
ذغؾًماظظوػرةماألدبقيمذبولماظؾقٌمومعقدانماٌعرصيمسؾكماٌلؿقىماإلبداسلموػذام
عومخؾؼمأذؽوالمصؽرؼيمجدؼدةمسؾكمعلؿقىماظؿـظريمواظـؼدماألدبل،مواظيتمتلعكمجودةم
إديمصفؿمتشؽُّؾماٌعـكماألدبلمعـمزواؼوهماٌكؿؾػي .م
سؾكمػذاماألدوس،متعددتموجفوتماظـظرمإديماظظوػرةماإلبداسقيمالدؿؼراءمضقاغقـفوم
اظداخؾقيمواظؽشػمسـمعؽوعـماىؿول مصقفو،مواظيتمتؿلرجحمبنيماظذاتمواٌقضقعمسـم
ررؼؼمتؼـقيمحقارؼيمتػوسؾقيمععمسقاعؾمداخؾقيموخورجقي .م
وغظرامظؿؼـقيماظغرابيمسيماألدب،مزفرمذبولماظؿـظريمسيمعػفقمماألدبمواظؽشػمسـم
أػؿ ماألدس ماٌشؽؾي مًوصقؿف ،موبوظؿوظل مادؿؼراء معو مجيعؾ معـ ماألدب مغصو مأدبقو،م
مبعـكمذظؽماظطوبعماىؿوظلماظذيمميقزماظؾغيماألدبقيمسـماظؾغيماظققعقيمواظذيمؼؿفلّدم
سي ماظؿصرّف ماظػين مصقفو ،مواظؾقٌ مسـ مممقزات ماظؾغي ماألدبقي مػق مادؿؼراء مظؾـقابًم
اظػـقيمواظطرائؼماظؿؼـقيمظـصمعو،موأدىمذظؽممإديمإدراكممنوذجمأدبقيمخوصيمتـدرجمسيم
إرور ماظؿصـقػ ،مصلصؾح ماظـص ماألدبل مؼُدرس معـ محقٌ معضؿقغف موذظؽ معـ مخاللم
علوءظي ماظشؽؾ موتػؽقؽ مدواظف مواظؾقٌ مسـ موزوئػ ماألدوظقى موعؼصدؼوت ماظؾغيم
وشوؼوت ماظـظؿ مصقف مالدؿؼراء ماىـس ماألدبل ،موذظؽ مبوسؿؿود متؼـقي معـففقي مترصدم
تطقراتماظـصمعـمخاللمإدراكماظـقابًماظؾـققؼيمظؾفـس.م م
ظألدبمأجـوسمممتـّؾفمسؾكمعلؿقىمذيوظقيماظؾغيموجزاظيماظؾػظ،موعـمبنيمػذهم
األجـوسمندماًطوبماظلرديمأومعومؼُعرفمبوظػـماظروائلماظذيمػقمذؽؾمصينّمأدبلّم
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وذيوظلّ،موػقمضوظىمعـمضقاظىماظؿعؾريمسـماظؿفربيماإلغلوغقيمعـمحقٌمإدراكماظذاتم
واظعومل مععو ،مؼعؿؿد مصقفو ماٌمظػ مسؾك مدرد مأحداث مععقّـي موري مبني مذكصقوتم
زبؿؾػي ،مصؽـرت ماظدرادوت محقهلو مغظرا مالطؿلوحفو مدوحي ماألدب مايدؼٌ ،موضدم
تـووهلو ماظؾوحـقن معـ موجفي مغظر مدبؿؾػ مسـ ماآلخر مسي مبعض ماظـقاحل موتؿػؼ مسيم
اظـقاحلماألخرى،موػذاماظػـماظروائلمحيؿؾمدقؿوتمخوصيمهدّدهمطوظلردموررائؼفم
اظؿؼـقي،موجقدمحدثمؼُقؼّؼفمإغلونمسيمزعونموعؽونمربدّدؼـ .م
تـطؾؼمدرادؿـومعـمتلؾقطماظضقءمسؾكمأمنقذجماظرواؼيماىزائرؼيماٌعوصرةم"خطوةم
يف ماجللد" مظؾروائل ماىزائري م"حلني مسالّم"ايوئزة مسؾك مجوئزة معوظؽ محدّاد مظعومم
 5005مظؾؿقالد؛ مبوسؿؾورػو مزوػرة مأدبقي م مادؿقجى مايػر مسي معضؿراتفو موعلوءظيم
ررائؼفوماظػـقي؛معـمحقٌماظؿعؾريمسـموربيمإغلوغقيمسربمصقوشيمعزدوجيمبنيمممؽـم
اظلردموعلؿققؾماظؿقؼقؼماجمللّدمسربمتؼـقيماًقولماإلبداسل،ممصوظرواؼيمحوولمصقفوم
اٌمظػماظؾقحممبومؼعرتيماجملؿؿعماىزائريمبصقرةمسوعي وتؾؿلونمبصقرةمخوصيمعـم
عظوػرماظرسىماظذيماغؾـؼمعـمخؾػقيمدؼـقيمودقودقيمولّدتمسيم مدؾقطقوتماظؾعضم
وسؼؾقوتفؿ ماظلؾؾقي محؿك مأضقك ماظؼؿؾ محرؼي مأدودقي متلربً معـ مأوػوم موتصقراتم
دبرؼؾقيم مادؿفدصً اظـلوءموحؿكماظرجولمسيمذظؽماجملؿؿع ،متلريمأحداثماظرواؼيم
ضؿـمعلورمؼؿقحمظؾؼورئ ادؿؼراءػومبفدوءمسربمعـعطػوتمضصدػوماظؽوتىمظؿؽقنمجلرامم
ظؾؾقحمسـمسؿؼ األملماظذيمدؾؾؿفمتؾؽماظلؾقطقوتمواظذػـقوتماظصودرةمعـمضؾؾمذعىم
ضوتؾ،مإذمغراه ؼؼقلموسيمإحدىمعشوػدماظرواؼي:م"تؾؽماظؽؾؿوتماظيتمتؾؼكمسيماظؿعوزيم
وسيماىرائدمأومسي اظؽؿى،مظقسمهلو معـمععـك.مألنمسققغـومالمتزال متؿؿوذكمسققنم
أعفوت موأبـوء ماٌؼؿقظني مأو زوجوتفؿ موال مزظـو مغؼقل مأن مػذا مضضوء ماهلل موضدره مظؽلم
غؿكؾصمعـفؿ...مسبـمظـمغؿلملمعـؾ آالعفؿ..مػذهماظيتمظـمغؽقنمجدؼرؼـمبفومأبداً..م
أغًمسؾكمحؼمسـدعومطـًمتؼقلمظلمدائؿوً أغـوماظققممظلـومجدؼرؼـمبكالمماىزائرؼنيم
سربمتورخيفؿماظطقؼؾمعـماظؼفرمواظـضول .مصـقـمملمغؼػمسـدهمسيمؼقممعـماألؼوممجبد.م
ملمغؿلعؾفمطؿومؼـؾغلمظـضعمحوضراًمزبؿؾػوً ."1م
هؽل مخطقة مسي ماىلد مذظؽ اظؽالم ماظذي مؼُروى مسي مطؾ معؽون معـ ماٌدؼـيم
احملرودي ،محؽوؼي مؼودف موظد مادلفدي ماخلراز موباؼة ماظؾفاوؼة اٌـؿشرة مسي مطؾم
ذبؾس ،موريمسؾكمطؾمظلونمطؿوموريماظـورمسيماظؿنب مأومسيمطقعيمعـ اظعقدٍ.م
ؼؿداوهلو ماظـوس مسي ماٌؼوػل مواحملطوت مواٌلوجد مواظلوحوت ...مسي ماظدروب موسؾك
 1سالم،محلني:مخطقةمسيماىلد،مرواؼي،مجوئزةمعوظؽمحدّادم،5005ماىزائر ،عـشقراتماالخؿالف،ماىزائر،
ص.747.
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األرصػي ،م حؿك مأن ماظلؽورى مؼؿداوظقغفو مسي مخؾقاتفؿ ..موشدت محدؼـفؿ ماظذيم
ؼلؿعقـقنمبفمعـ اظقصقلمإديمآخرماظلؽرماظذيمؼطؾقنمعـفمسؾكمدمرمأرواحفؿماًوئػيم
عـماظؼؿؾ.موػؿ ماظققم ؼؿفوعلقنمبفوموؼعدوغفومحؽوؼؿفؿماألثرية.مأعوماظذؼـمجيرؤونم
سؾكمرواؼؿفومسؾـوًمصعؾقفؿ أنمؼؿكػّػقامسـدعومؼشرسقنمسيمذظؽ،مظقسمألغفومغذؼرمذمم؛م
بؾمألغفمالمأحدمميؽـمأنمؼصدق أنماظؾفووؼيماعرأةمحؼقؼقي،مظذامؼؿؽؿؿقنمسـدماظؾقحم
بومسفومأؼضوًمأعومماظشرريمأو اظعلؽرموخيػقنمععرصؿفؿمبفو،ممتوعوًمطؿومخيػقنمضطعم
اظؽقػموؼضعقغفومسيمسؾىماظؽربؼً وسيمتؾطنيماظلراوؼؾمواىوطؿوتمأومؼرعقغفومبنيم
اظلفوئر،مهً،مسيماظؼوع.مظؼدمصورتمػذه ايؽوؼيمممـقسيمسـماظـوسمألغفومعرتؾطيم
بــ(اظدوظي) ،موظؽـفو مطوغً مسؾك مطؾ مظلون مهلذا اظلؾى مبوظضؾط .مظؼد مخربً مسؼقلم
اظـوسمطؾوراًموصغوراًمألنمطؾمراوٍمطونمؼضقػمهلومذقؽوً عـمسـده،مصفلمظذظؽمتؿضكؿم
وتؿقرم موتؽرب محؿك متغدو محبفؿ مذفر ماظؾالرون .موأعو ماظذؼـ ؼؽرػقن مؼقدػ موظدم
اٌفديماًرّازمصؽوغقامؼضقػقنمإظقفوماظقضوئعماظؽوذبي.موػومػلمرائقي اظشؿوتيمتـدّمعـم
أصقاهمأوظؽؽماظذؼـمضوظقامسـفمأغفمػقمعـمضؿؾ..مأغفؿمؼغوظطقن وؼدظلقن..مػومػؿمؼدّسقنم
سؾقف".2م م
عـذ ماإلرالظي ماألودي مظؾزوغ ماظرواؼي ،مند مصـقي ماظؾغز متـؾـؼ معع موترية ماظؼراءة مسيم
اظؾقٌ مسـ ماظعالضي ماظيت موؿع مؼقدػ مبؾوؼي ماظؾفووؼي ،موسـ مدؾى ماالعؿـوع مسـم
حؽوؼؿفو مسؾـًو ،موبوظؿوظل ماظرواؼي مترتؽز مسؾك متؾؽري مسي متؼـقي ماظؿشوؼق معـ مبداؼيم
ايؽوؼيمإديمغفوؼؿفو،ماظيتمزؾًمتلؿقحلمغصقصومالمغفوئقيمبوغػؿوحمخومتؿفو،مصفلم
بذظؽ مزوػرة مأدبقي ماتّكذت معـ ماظراػـ ماظعربل مواىزائري مخصقصو معـطؾؼو مظؿشؽقؾم
زبقّؾؿفوماظلردؼي،مطؿوماسؿؿدتمسؾكمتؼـقيماظؿفدؼدمسيماظؽؿوبيماظروائقيمعـطؾؼومسيممنطم
اظؽؿوبيماظلردؼي،موعـمصـقيماظؾّعىماظلرديمررائؼومعؿعدّدةمسيمبـوءمسقاملمصـقيمؼـؿقم
ععفوماإلحيوءمسـماألبعودماظدالظقيمسؾكماٌلؿقىماظرعزيم .م
تُقوولمػذهماظدراديمعؼوربيمذؽؾماظؼصّ مسيماإلغؿوج ماظروائلماىزائريماٌعوصر مسيم
رواؼي م"خطقة مسي ماىلد" مأمنقذجو معـ مخالل مايدؼٌ مسـ ماظشؽؾ ماظروائل موعغوعرةم
اظؿقدؼٌمسيمأصؼماظؿفرؼىماظػينمسيماظرواؼيماىدؼدة ،مواضؿػوءمأثرمتشؽّؾماظدالظي؛ مإذم
إنّم"ماظشؽؾماظروائلمسيمجقػرهمصقرةمظغقؼيمدردؼيمعؽؿقبيمظؾػعؾماظؾشري" .3م
 2اظرواؼي،مص .75-77.م
3مد.مذؽري،مسزؼزماٌوضل،مأمنوطماظرواؼيماظعربقيماىدؼدة،مدؾلؾيمسوملماٌعرصي،مسددم،335ماظؽقؼً،مإصداراتم
اجملؾسماظقرينمظؾـؼوصيمواظػـقنمواآلداب،مدؾؿؿربم،5008مص .37.م
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واظداصعمسيماخؿقورمػذهماظرواؼيماغطالضومعـمضراءتـومٌؼولماظروائلماىزائريم"حؾقىم
اظلوؼح" ماٌـشقر مسي مجرؼدة ماظػفر ماىزائرؼي مؼقم ماظلودس مواظعشرؼـ معـ مذفر معويم
 5077مظؾؿقالدمسيمررح متلوؤلمأثورماغؿؾوػلمطؼورئيمسيمضقظف :م"صؿـمايؼمأنمؼُطرحم
اظلمال مسؾك ماظضؿوئر :مٌوذا مؼُطول ماظؿغققى مسؾك مغصٍ مجدؼرٍ مبوالظؿػوت مإظقف معـؾم
(خطقةمسيماىلد)؟" م
تؾعو مإلذؽوظقي ماٌؾؿؼك موربووره ماألدوس مسي ماظؾقٌ مسـ ماألدوظقى مواظؿؼـقوتم
اظلردؼي ماظيت متلوػؿ مسي متشؽقؾ ماًطوبوت ماظلردؼي موعؼوربي معـففقي ماظؿـوصم
وايقارؼي مسي معدى مودؼد ماظرواؼي ماىزائرؼي ماٌعوصرة ،ماسؿؿدغو مآظقي ماالدؿؼراء مسـم
عؽوعـماىؿولمسيمغصم"خطقةمسيماىلد"موسـماظطرائؼماظيتموعؾمعـفمغصوّمأدبقو،م
صورتلؼـوماظؿلوؤلمحقل :م
عوػل مآظقوت ماظؿفرؼى م موطقػ متؿفؾك مسي معؽقغوت مرواؼي محلني مسالم؟ موصقؿوم
تؿؿـّؾمادرتاتقفقوتفماًطوبقيموإجراءاتفماظـصقي؟موعومسالضيمتشؽُّؾماٌؿكقؾمسيماظـصم
اظلردي مبوظؼقؿ ماىؿوظقي ماظػـقي مظألثر ماألبل؟ موػؾ مطؾ مذظؽ مؼُقؼؼ معو مؼلؿك مأدبقيم
األدب؟ م
دقف مسبوول مأن مغُؽقثر ماإلجوبي محقل مػذه ماٌلوءالت معـ مخالل مسـووؼـ مصرسقيم
تمدسمذيوظقيماظـصماظروائلم"خطقةمسيماىلد"؛موغؾقٌمسيمخصوئصفوماظؿفـقلقيمم
وهدؼدمػقؼؿفوماظلردؼيموعغوعرةماظؿفرؼىماظػينمصقفومعـ مخاللماظؿعرفمسؾكمطؿوبيم
اظقاضعيموايدثمسربمتقظقػيماظؿـوصموايقارؼي .م

عغاعرةماظؽؿابةموإذؽاظقةماظؿفـقسماألدبي م
ؼشرعماظؽوتىمسيماظؿػـُّـمبلالسقىماظلردمعـذماظصػقوتماألوديمعـمخطوبفماظلردي،م
صوظؼورئ ماٌؿؿعّـ مسي معنت ماظرواؼي مجيد مأن ماالذؿغول ماظلردي مميؾؽ مربوصؾ معؿـقسيمم
اغطالضو معـمررؼؼيماحلؽيماظشػوي موادرتجوعمايؾؼيماظدائرؼيمظؾقؽواتي مومجفورم
ادللؿؿع م(ايؾؼي مواظؼقال) ،مإذ مصقف متؿـووب ماألدؽؾي مواظؿعؾقؼوت مادؿقضورا مظػـقيم
خشؾةمادللرح،مثؿّمتؾقفمررؼؼيمسرضماظلريةماظذاتقة مظؾؼصيماإلرور-ؼقدػموبوؼي-م
عـ مخالل موصػ ماظققعقوت ماٌـؿشرة مسي ماظـصوص مادلؿضؿـة ماظيت مسؿد ماظؽوتىم
سـوغؿفا،موتورةمتلتلماظؼصيمعلرودةمسربمتؼـقيماظرتادل م مسيمذبؿقعماظردوئؾماظيتم
ؼؽؿؾفو مؼقدػ مظصدؼؼف مبـعؿر موآخرػو مطوغً مردوظي معـ متقؿقؿقن موولّدت متؾؽم
اظردوئؾ مسرب مخوصقي ماظوصقة مسي مادؿـطوق مطـف مايؽوؼي مسؾـو ،موؼؿعؼى مذظؽ مأؼضوم
اظلردماحملضمبؾلانماظراويمحقـؿومؼلردموضعقيماظصدؼؼمبـعؿرماظذيمطونمؼـظرمإديم
اىؿوسيموػلمسيممتوممدُؽرػومتـرثرمحقلماظؼصيماإلرورماغطالضومعـماظصػقيماظعوذرةمسيم
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عنتماظـصماظروائل،موتورةمأخرىمؼؿدخؾمعوغوظوج ماظؾطؾمؼقدػمظقلردمظـومؼقعقوتفم
بضؿريماألغومسيمذيقعمتؾؽماظـصقصماظيتمولّدمذبؿقعمادلذطراتماظيتمحيؿػظمبفوم
ؼقدػمسيمععوغوتفماالجؿؿوسقيمواظلقودقيمأومبصػيمسوعيمتؾؽماظذاطرةماىؿوسقيماظيتم
سونمعـفوماىزائرؼقن .م
جوءمطؾمذظؽمبصقغيمايؽوؼيماظشعؾقيمواألدطقرةموايؽوؼيماظرتاثقيماظعربقي؛ماظيتم
تؿضؿـمتؼـقيماظؼصةماإلرارماظيتمتؿػرّعمعـفومضصصمثاغوؼةمعضؿّـةمتُذطرغومبأظفمظقؾةم
وظقؾة ،مظققؼّؼماظؽوتىمإرورامدردؼومعؾؿقؿومبعقاملمروائقيمعؿـقّسيماحملوصؾموربؽؿيم
اظؾـوءمسيمدقوقمورؼىمصينّمحؼّؼمصـقيمتشقؼؼماظؼورئمظـصقيماظرواؼيمسؾكمادؿؿرارؼيم
تؿؾّع معلور مايؽوؼي موتشعؾفو ،موذظؽ مؼـؿّ مسـ مبراسي ماظلورد مسي ماالغؿؼول مبقـفو مبؽؾم
دالديممم ومدوػؿمسيمذدماغؿؾوهماظؼورئمسؾكمادؿؽؿولمعلريةماالدؿؽشوفمسربمظعؾيم
اظؽؿوبيماظلردؼيموررائؼمبـوءماظـصموتشؽّؾماظدالظيمصقف .م
ؼُفلد مذظؽ ماظؿؼلقؿ مسي متصـقػ مجلد ماظرواؼي مإذؽوظقي ماظؿفـقس مبوسؿؾوره معؾدأم
تـظقؿقوموععقورامتصـقػقومظؾـصقص،موطؿومػقمعُالحظمسؾكماظغالفمطؾؿيم(رواؼة)ماظيتم
ضؾطً ماظـص موحدّدت معلؾؼو معؼقعوتف موعرتؽزاتف مصفل مبذظؽ مغص مميؾؽ مخوصقيم
أدودقي مسي متؼعقد مبـقوتف ماظدالظقي مواظػـقي مواظقزقػقي؛ معـ مخالل معو مؼُعرف مبوظـؾوتم
واظؿغقّر؛ مو ٌومهلومعـمدورمصعّولمسيمصفؿمآظقوتماظـصماألدبلموعقؽوغقزعوتفماإلجرائقيم
ابؿغوءمربوصرةماظـقعموتؼـنيماىـس .م
تـؿّمػذهماظرؤؼيماظؿفرؼؾقيمسـمإعؽوغقيمصؿحماألدقارماظػوصؾيمبنيماألجـوسمعـمأجؾم
إضوعي مجلر ماحملوورة موإثراء ماظؿقاصؾ ماٌعرسي ماظذي مؼُغذي محرطقي ماظـصقص مبؿشعّىم
صروسفوموأجـودفو،موبوظؿوظلمتقظقدمأغقاعمجدؼدةمتضعمبصؿؿفومسؾكمأرضقيماظؿفرؼىم
اظػين،موسؾكمإثرمذظؽمتغدوماظرواؼيموعـفومغص"خطقةمسيماىلد"معغوعرةمسيمادؿؽصولم
عوػقؿفو معـ ماظؾغي ماظؿؼؾقدؼي مواظؾـك ماظذػـقي ماظيت متؿؾؾّس متؾؽ ماظؾغي مصقؿو مػق مدوريم
اٌلظقف ،موبوظؿوظلمجلّدتممنقذجماظـورةمسؾىماجلـسماألدبيمادلوحّد مواًروجمعـم
غظوم ماظؿشؽقؾ ماظؼدؼؿ مواظشروع مسي مغظوم مجدؼد معـ ماظعالضوت مضؿـ مدقوضوت مجدؼدةم
تُدحضماظـلؼماظؼدؼؿ؛مظؽـمالمؼعينمذظؽماظػوصؾمإحداثمضطقعيمععماٌقروثماألدبلم
واظػؽري مبؼدر معو مؼقضح مادؿـود ماظؽوتى مإدي معرجعقوت مععرصقي م موتورخيقي م ممتـّؾفوم
خضؿموربؿفمععماظقاضعماٌؿؽـمواٌؿكقؾمبرتطقؾيمععؼّدةموعؿققّظي .م
تُرطز مػذه ماظػـقي ماٌـؿشرة مسؾك معنت م"خطقة مسي ماىلد" معػفقعو مأدودقو مظؾـصم
بوسؿؾوره مذيوع مغصقص معؿداخؾي موخطوبوت معؿـقسي موزبؿؾػي معـ محقٌ ماظؿفـقسم
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واظؿصـقػ؛معومحؼّؼمصـقيمهوورؼيمورطقزةمتػوسؾقيمجعؾًمعـماظـصمحرطيمدؼـوعقيم
عؿشعؾيماألرراف ،مصؿؾؽماظـقرةمسؾكماىـسماألبلمإذورةمإديمأػؿقيماٌغوعرةمسيماظؽؿوبيم
اظلردؼي ماظيت مؼؿقؽّؿ مصقفو ماظؿـوص موادرتجوع ماألصؽور مبؿعدّد معراجعفو ماإلحوظقي،م
وبوظؿوظلمتغدوماظؽؿوبيمإزاحيمٌعقورماظؿفـقسموتصـقػماألغقاع،محقٌمؼؼقلمػروالنم
بورثؼمسيمػذاماظشلن":مإنّماظـصمالمؼـقصرمسيماألدبماىقّد،مإغّفمالمؼدخؾمضؿـم
تراتى،موالمحؿكمضؿـمذبرّدمتؼلقؿمظألجـوس،معومحيدّدهمسؾكماظعؽسمعـمذظؽمػقم
ضدرتفمسؾكمخؾكؾيماظؿصـقػوتماظؼدميي"4ممم م
تـدرج مإذن مرواؼي م" مخطقة مسي ماىلد" مضؿـ ماظؽؿوبوت ماإلبداسقي ماٌعوصرة ماظيتم
سؿدت مسؾك مإزاحي ماىـس ماألدبل موطلر مععوؼري ماظـقسقي مومنطقي ماٌؼقعوت مبودؿم
اظؿفدؼدموحرطقيماظؿفرؼى؛ مصلضقك معنت ماظـصماظروائلمإغؿوجوتمصـقيم موصضوءاتم
دبققؾقيمىؿوعماظـصقصمواًطوبوت متـوصوموتففقـو،مصفلممبـوبيمغؼؾيمغقسقيمعـم
اظـؾوتمإديماظؿققّلمعرحؾيماالغػؿوحمواظؿؽقّنمواظؿغقّر،مصـقـمأعوممضراءةمجدؼدةمالمتؿؾعم
اظـظوم ماألصؼل ماٌلظقف ،مبؾ مػل مضراءة متعؿؿد مسؾك مغلؼ مآخر مؼؿّؾع مغظوم ماظعالضوتم
اظؿقظقدؼي موػذا معو محيؼؼ مذعرؼة ماظرواؼة موؼمطّد مضقل مػعقكوئقؾ مبوخؿنيؼ مسي مسدمم
ادؿؼرار مبـقي ماظرواؼي ،مصفل مدريورة معـ ماألذؽول ماىدؼدة مسؾك ماظدوام؛ مصقؼقل :مالم
تزالماظرواؼيمحبوجيمإديمزعـمرقؼؾمظؿلؿؼرمبشؽؾمغفوئل،موالمغلؿطقعمحوظقوماظؿؽفّـم
جبؿقع مإعؽوغقوت متشؽّؾف ...موػل مال ممتؿؾؽ مضقاغني مخوصي؛ موعو مػق مصعول متورخيقوم
ؼؿشؽّؾمعـمسدّةممنوذجمروائقي،موظقسمعـماظؼقاسدماظروائقيمحبدمذاتفو" .م

ذِػراتماظـصم م
تؿلدّسمبمرةماظؼراءةمسيمرواؼيم"خطقةمسيماىلد"مسؾكمدسوعيتماظؾغزمواظؿشقؼؼمممّوم
ردؿمبعداًمعُشػراًمجعؾمعـماظـصمدــومعؼـّـوموحقارامعـلفؿو مععمبمرةماظؼراءة؛ معـم
خاللماإلذورةمإديمطقـقغيماظـصمسربمذؽؾفمسيمإغؿوجقيماٌعـك،مواسؿؿودامسؾكماظشػرةم
دـؼدّم مربووظي مهؾقؾقي مظـص ماظرواؼي مادؿـودا مظؾشػرات ماخلؿس ماظيت مادؿـؾطفوم
ػروالنمبورثؼمسيمهؾقؾفماظشقّؼمظؼصي م s/zمظـ مػبؾزاكؼ،مإذمصقفمندمػروالنمبورثؼم
ؼُعرّف ماظلـّـ مضوئال :م"إنّ معو مغطؾؼ مسؾقف مادؿ مدــ مظقس مضوئؿي موغلؼو مؼـؾغل مإسودةم
ترطقؾف...صوظلــمجيعؾمعـماظـصمبقوغو،موطؾمدــمميـّؾمإحدىماظؼقىماظيتمميؽـمأنم

 4بورث ،مروالن م( ،)7986مدرس ماظلقؿققظقجقو ،مترذيي مسؾد ماظلالم مبـ مسؾد ماظعوظل،ط ،7ماظدار ماظؾقضوء ،مدارم
تقبؼولمظؾـشر،مص.67.م م
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تلؿققذمسؾك ماظـص ،م إذ مميـّؾماظـصمذؾؽيممبعـكمأحدماألصقات ماظيت مغُلٍمعـفوم
اظـص" .5م
وتؿؿـّؾ مذػرات ماظؿقؾقؾ ماظؾورثل مسي :ماظشػرة ماظؿلوؼؾقي ،ماظشػرة ماظدالظقي ،مذػرةم
األحداث،ماظشػرةماظـؼوصقيمواظشػرةماظرعزؼي،مصؽقػمتؿفؾكمػذهماظشػراتماًؿسمسيم
رواؼيمحلنيمسالّم؟

أ.ماظشػرةماظؿأوؼؾقة م

ػلمصقغيمادؿػفوعقيمتُعـكمخبؾؼمإذؽوظقيمتلؿػزّماظؼورئمٌؿوبعيمعلورماظؼضقي،مإذم
تؿشؽّؾ مػذه ماظصقغي مبني موحدات مبـوئقي مظؾػعؾ؛ محقٌ مأغّفو متلخذ مأغظؿي متعؾريؼيم
ممقّزة مظؿفقؽي ماظؼورئ مسي موظقج مسقامل ماظـص مبطرؼؼي مربؽؿي مبوسؿؾور متؼـقي ماظؿشقؼؼم
ابؿغوءماٌؽوذػيمسؾكمجقػرماظقاضعي،مطؿومندمػروالنمبورثؼمؼرعزمهلذهماظشػرةمبـــم
 HERموؼعرّصفو مأغفوم"ذبؿقعماظقحداتماظيتمتؾعى مدورماظؿؼطقعمبطرؼؼيمعؿـقسي،مإذم
إنّمدــماظؿلوؼؾمػقممتققزمبنيمعصطؾقوتمذؽؾقيمترتؽزمسؾكمصقوشيمحقؾةمحمؾوطةم
يف مظغز مؼلؿدسل مأغظؿي متؽقؼـقي متدصع مبؿؽـقػف موتراطؿف مبنغشوء مدمال مؼراوغ مصقفم
اظؽوتى ،مإذ مؼؿلخر ماظؽشػ مسـ ماىقاب ،موتؽقن مصقغي ماظؿعؾري مسـف معؿؽرّرة موشريم
6
ثوبؿي".
إنّ مرواؼي م"خطقة مسي ماىلد" ماغطالضي محؽل مربؾقك مسي مدر مؼراوغ معـ مخالظفم
اظؽوتىمحبقؾيم ؼقػؿماظؼورئمسيمشرائؾقيمجقػرمايؽوؼيماظيتمتلريمسؾكمظلونماظـوسم
سيماظؾقٌمسـماظعالضيماظيتموؿعمبنيمؼقدػموبوؼي،مواظؿفؿيماظيتمأظػؼًمظؾؾطؾ،م
صؿلتل مصقوشي مدرد ماظؼصي مسي مأظغوز مذييّ متلوػؿ مسي مإثراء مدريورة متشقؼؼ ماظؼورئ مسيم
عؿوبعيمعلورماظؼصي ،موبوظؿوظلممنقمعـفٍماٌؽوذػيمأثـوءماظؼراءة مظقمدسماظؽوتىمبذظؽم
سيمذػـماظؼورئمضضقي ماٌلوءظيمسيماظؽشػمسـماظعالضي مبقـفؿو؟ معـمػلمبوؼي؟ممبوذام
ُأتفؿ مؼقدػ؟ مٌوذا ماظؼصي مأضقً مممـقسي م؟ موعو مسالضؿفو مبوظلؾطي؟ مػؾ مبوؼي ماعرأةم
حؼقؼيمأم مذبردموػؿ؟موعومسالضؿفو مبلقديمبقعدؼـ؟مٌوذا مجبوؼيموتؾؿلون مبوظذات؟م
إغفومعلوءظيماظرتاثمواظؿورؼخماظذيمؼؽشػمسـماهلقؼيماىؿوسقي .م
وسؾكمأدوسمذظؽمطوغًمصقوشيماظرواؼيمتُشؽّؾمأحدمعرتؽزاتماظشػرةماظؿلوؼؾقي،م
بوسؿؾورمأنماظؼصيمسيمذبؿؾفومتمدّسمظغزامربقّرامسؾكمعلؿقىماظـصمواًطوبمععو،م
وسؾكمعلؿقىماظؾطؾ-ؼقدػم -ماٌمظػ مواظقرـ مثوغقوموسيمعؿوبعيمذظؽماألثرمندمأنّم
Barthes, Roland (1970), s/z, Edition du Seuil, p.24.

5

Ibid, p. 24-25.

6
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اظؾغزمسيماظرواؼيمطونمعؾػقصوممبؿؼـقيمتعؾريؼيممعؽـّػيممتـؾفومجقػرماظشكصقوتموحؿكم
األذقوءمواظقاضعيمسيمحدّمذاتفو،موػذامعومجعؾفمؼُشؽّؾمهدّؼومظؾؼورئماظذيمؼلؿدسلم
آظقيماظؼراءةممظقلعكمجوػدامإديمتروؼضماظـصموتدجنيمعرجعقؿف .م
طون ماظلمال مإذن مدسوعي مهػقز ماٌؽوذػي مسؾك مأحفقوت ماظـص مأحد ماظصقغم
اظؿعؾريؼيماألودي ماظيت متمدّسمأغطقظقجقؿفماظلردؼيموأغلوضفماٌػفقعوتقي ،موؼؾدأمعلورم
ايريةمعـذماظؽالمماظذيمطوغًمتردّدهمتؾؽماىؿوسيم...":حؽوؼيمؼقدػموظدماٌفديم
اًرازمععمبوؼيماظؾفووؼيمطؾفومطذبمسيمطذب...ؼقدػمطونمععؾؿومبوٌدرديماظؿقؿوغقيم
سيمدقديمؼعؼقبموظدمسوئؾي..معربلّ..مخورقفمػوذؼؽماظؿفؿة...عـمضولمظؽمأنّمػذامعام
وضع..ماظذيمأسرصفمأغو ..مواظذيمضقؾمظلمػقمأغّفمجوءتمذيوسيمسيماظؾقؾموأخذتف..معوم
سرصقاموؼـمشاب..ماخؿػى 7"..م
طونمايقارماألوظلمبنيماظلؽورىمؼـريمحريةمسيمذػـماظؼورئمحبـومسـمأجقبي:مٌوم
اظؼصيمبوظـلؾيمهلؿمتـؿؿلمإديماًراصوت؟معو ماظشلءماٌؿفؿمبفمؼقدػ؟معوذامارتؽى؟م
وعو ما ظذيموضع؟موٌوذاماخؿػكموشوبم؟مػذهمػلماظؿقظقػيماألوديمظؾغزماظذيمؼلؿؿرمسؾكم
عنتماظرواؼيمبطرقمعؿـقسيمتعؿّدػوماٌمظػ؛ محقٌمتؿققلمأطذوبة ماظقاضعيمإديماعؿـاعم
وحؿك مإذ متداوهلو ماظلؽورى مصقؿؿ مذظؽ مسي مخؾقاتفؿ مبعقدا مسـ ماظـوس م"وحؿك ماظذؼـم
جيرؤونمسؾكم رواؼؿفومسؾـومصعؾقفؿمأنمؼؿكػقامسـدعومؼشرسقنمسيمذظؽ...المأحدمؼصدّقم
أنماظؾفووؼيماعرأةمحؼقؼقي،مظذامؼؿؽؿؿقنمسـماظؾقحمبومسفومأؼضومأعومماظشرري...ظؼدم
صورتمػذهمايؽوؼيمممـقسيمسـماظـوسمألغفومعرتؾطيمبوظدوظي" 8.م
ػذاماٌؾػقزماظلرديمؼصطؾغمبؿقظقػيمحؽلمؼـريمدػشيمايقؾيمعرة مسؾكمعلؿقىم
صدقمايؽوؼي،موعرةمأخرىمسيماظؿشؽقؽمسيمذكصقيمبوؼيموارتؾوطماظؼصيمبوظلؾطي؛م
واغطالضو معـ مذظؽ مؼؾدأ ماظلورد متػــف مسي مأالسقى ماظؽشػ موايفى مسي مآن مسـ مدردم
ايؼقؼيمواٌؿؽـمسيمعنتماظرواؼي؛ مظقفعؾمذكصقيماظصدؼؼماٌؿرضمبـعؿرمودقطومبنيم
ايؽوؼي موذيوسي ماظلؽورى مظقـؼؾ مإظقـو معلور ماظقاضعي موحقـقوتفو ،مإذ مسي مذظؽ ماظـؼؾم
اظشػقيمٌؽؿقبمؼقدػمؼظؾماظؾغزمعلؿؿرامسيمضقلمبـعؿرمحقـؿومأيًمسؾقفماىؿوسيم
ظقكربػؿمحبؼقؼيمعومجرىمبعدعومأنماخؿؾطًمسؾقفؿماألعقرمضوئال:م"طقفمأضولماظذيم
المؼـؼال" .9م

7ماظرواؼي،مص 70-9.م
 8اظرواؼي،مص .77.م
9ماظرواؼي،مص 56.م
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وسؾكمعنتماظردوئؾماظيتمؼؼرؤػومبـعؿرمسؾكمظلونمؼقدػمبضؿري ماألغومؼُـورمظغزم
آخرمسيمحبٌمؼقدػمسـمدرمأغقثيمبوؼي،ماظيتمأضقًمهقّرمؼقدػموؼرشىمدوعومسيم
عؽوذػؿفو مضوئال ":مال مأدري مٌوذا متُصرّ مبوؼي مسؾك مإخػوء مبفوء مأغقثؿفو مسـّل مبفذام
اظشؽؾ؟...ػذهماىوظليمضؾوظيت،مايوضرةمبنيمؼدي..اظغوئؾيمسين"10.م م
ؼلؿؿرمأدؾقبماظؿلخريمسـماظؿصرؼحمبوظقاضعيمحؿك مسيمتعؾريمؼقدػمسـمأحقالم
اٌدؼـيموأؼوعفوماٌـؾفيمسيمضقظف:م"...المميؽـؽمأنممترمسربماحملالتمظرتىموجفؽ،م
ظرتى مإن مطـً مال متزال محقّو..ال مميؽـؽ ماظؿلطّد معـ مذلء مألن ماظضؾاب ماظذي مدبؾّؾم
االغفؿورماظذيمؼزدادمطـوصيمطؾّؿومأععـًمصقفمظؿؽشػماظلر" 11.ممم م
اغؿؼؾماظلرمعـ مضؾوبقيمصدقمايؽوؼيماظيتموؿعمؼقدػموبوؼيمإديمدرمحيقؼفم
ورـمبلطؿؾفمأجؾؿفماظـؾقجماظيتمأضقًمضؾوبومسـماٌؽوذػي ،موحؿكمسيموصػمؼقدػم
سـمغزػؿفمععمبوؼيممسيماظطرضوتماًوظقيممأغّفؿومطوغوممدعقدؼـ..صصورماظقرـمأبقضومسيم
تؾؽماظؾقظوت،مغوصعو،موادلدؼـةمصرحةممبشؽلمدريم.ص .48م
بدأمؼقدػمؼلردمؼقعقوتفمسيمععوغوتفماظشكصقيموحؿكمسؾكمعلؿقىماظقرـموأجزائفم
اٌشؽؾي مظف موسـ محريتف مسي مصفؿ ماألدرار ماظيت متؽؿـػ مػذا ماظقرـ ،موسي محدؼـف مسـم
ذرحييمدؼـيمطوغًممتـؾموجفيمروئػقيمآغذاكمواصػوماجؿؿوعمأخقهمحيلمععمأصدضوئفم
سيماظؾقًمظقالم"...ذؾوبمعـمشريمأبـوءماظعؾّود مؼلتقنمإديماظؾقًمبعؾوءاتفؿمويوػؿموملم
أرػؿمعـمضؾؾ.مؼؾقؿقنمسـدغومٌومؼغقىمأبل.مؼؿففّدونمععمحيلمسيمشرصؿفموؼلؿؿعقنم
إديماًطىماٌلفؾي،موؼـكررقنمسيماظؾؽوءمرقالماظؾقؾ.مطونمذفقؼفؿماٌؿؼطّعمؼصؾينم
ممزوجومبوظؾفػيمواظؿلثّرمواألملماظذيمملمأطنمأصفممدرّه".م12مم م
طونمذظؽماٌؾػقزمضؿـمأالسقىماظلردماٌؽـػيماظيتمتعؿّدػوماظلوردمظقمجؾمزفقرم
ايؼقؼيماظيتموؿعمؼقدػمبؾوؼي،موجيعؾمؼقدػمممـالمسـمذكصمحيؿؾمػقاجسم
اٌقارـيمبلقؿفوماظروحقيمواالدؿػلورؼيمسيمصفؿمجقاػرماٌؾودئمواظعؼوئدمواًؾػقوت،م
ومنقذجمأخقفمحيلمؼشؽؾمػقدومسيمتؾينمذاكماظؿقورمحقـوموإزاحؿفمحقـومآخرمظذظؽم
ادؿػلرمؼقدػمضوئال":وطـًمأسقدمصلدللمعـمأؼـمجوءمػذاماالغؼالبمطؾّفمعوماظذيم
جيريمسيمػذاماظؾؾدمحؿكمؼؿققّلمأخلمػذاماظعوذؼمأبدامإديمػذاماظؽوئـماٌؿلقخ؟مصم
 67م
10ماظرواؼي،مص .39.م
11ماظرواؼي،مص .47.م
12ماظرواؼي،مص.م .66-65م
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تؿدخؾ ماىؿوسي مظؿؽلر مدرد ماظلرية ماظذاتقي مبققعقوتفو موأدؾقبفو ماٌقغقظقجلم
خبوصقيمايقارؼيمحقـؿومادؿطردمبـعؿرمايدؼٌمسـمؼقدػموأخقفمدونمذطرمعػصؾم
ظؾقؽوؼيماإلرور،محقـفومؼُذطرماظصقسيماٌشفقرمسيمتؾؿلونمدقديمبقعدؼـ،مإغفوماظؾقظيم
اظيتمميؽــومصقفومصؽماًقطماىوععمبنيمؼقدػموبوؼي،مظؽـماظلوردمؼراوغمسيمذظؽمعـم
خالل مطالم مضوظف مبـعؿر مظؾفؿوسي معـ مأجؾ متلجقؾ ماإلجوبي موتؾغقؿ مشؿقض ماظرواؼيم
ضوئال:موػقمؼؼؾّىمسيماألوراقم"طقػ؟متؼقظقنمطقػ؟ ..ماصربوامؼوماىؿوسي ..مدلضقلم
ظؽؿ..مظؼدمتعؾًمعـمػذهماظػوضى..مصفذهمايؽوؼيمأصؾقًمتؿؿـّعمعينمطوظعذراءمظقؾيم
اظدخؾيموالمحقؾيمظلمععفو" .13م
ؼـؿؼؾ ماظؾغز مإدي مسالضي مبوؼي مبؿؾؿلون محقـؿو مأيً مسؾك مععرصي مضرؼح مدقديم
بقعدؼـ ،مصعؾؿ مإثرػو مؼقدػ مأن مػذه ماظؾـً مذات ماظعققن ماظلقداء ماظقادعي مواظشعرم
اظؾقؾلمشرؼؾيمسـمتؾؿلونموترؼدمأنمتؽشػفو.مصم .97،90م
وسؾقّفمرجحمؼقدػمأنمبوؼيمودقديمبقعدؼـمرمبومعـمأصقلمواحدة،مظقؼقلمأنمبوؼيم
اظـؿقذج مؼعقد مإدي متؾؿلون مظقؾقٌ مسـ مصقرتف ،مإدي مجوغى مذظؽ ماغؿؼول ماظلورد مإديم
وصػمحريةمؼقدػماظـػلقيمحبـومسـمذاتفممطؾّؿومذعرمبشلءمعاماغؽلرمبداخؾهموأغفم
المؼلؿطقعمهدؼده..مإحلاسمشاعرمؼؤرّضهموالزالمملمؼؿعرّفمسؾىمدرّهموؼظـمأغفمالم
ؼلؿطقع مختطي ماحلفاب ..موحبـف مسـ ماٌعـك ..مععـك معو ..مسـ مذظؽ ماظؿقاصؼم
اٌلؿققؾ مبنيمذاتلمواظقاضع،مظؽـ مبقينموبقـفمدوعومأطقاممعـماألجلودماٌشقّػي...م
وجقدمبالمػقؼي"مص .703/705م
إضوصي مإدي مدر مبوؼي موػوجس ماظؾقٌ مسـ ماظذات مواهلقؼي ماظؿورخيقي مسي متػؽقؽم
زبطقروتمعلفدموضرؼحمدقديمبقعدؼـ ،مؼُؼقؿمدوردماظققعقوتمأحفقةمادلـؼاغة م-
اظلوسيمايوئطقي-متعؾريامسـمعرّماظلـقات،مإذمتؾؼكماىراحوتمذاتفومواآلالممغػلفوم
تؿفدّدمسيمطؾمعرة...ضولمظـػلفم"مإغّـومالمغعرفماظعصقرمإمنومػقماعؿدادمصؼطمًقطماظدمم
عـذماظروعونمإديمزعـم"ضودةمبـمذققي".مصم.779م م
وذظؽمطونمتعؾريامرعزؼومسـماظدورةماظػؾؽقيماظيتمهؿضـماىزائرمؼقعقومعـمعشوػدم
اظؼؿؾموتؽرارؼيمايدث .م
عـمخاللماألمسوءماظيتمأخصّفوماظؽوتىمبوظذطرمبطؾلماظرواؼي:مادؿمؼقدػموبوؼي،م
وخصّص مظؽؾ معـفؿو م ماظلورد مصػوت معرطّؾي مهؿؾ مبطوضوتفو ماظدالظقي :مؼقدػ موظدم
اٌفديماًراز،مبوؼيماظصـفوجل-اظؾفووؼي -مصـفدمطذظؽمأنمهلذهماألمسوءماظرتطقؾقيم
ظغزامتلوؼؾقو،مبوسؿؾورػومأمسوءمتؿؿقزمبوظؾعدماظقاضعلموبقصػفومأؼضومسالعيمظغقؼيمتُققؾم
13ماظرواؼي،مص.م .83-85م
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سؾكم ذاتمهلومحضقرػوماٌرجعلمسؾكمعلؿقىماظقاضعماٌعقش،مصننماالدؿمؼظؾمرعزام
سالعؿقو معؿلؿو مبوألدطقرة موعؼؿضقوتفو :مؼقدػ مأدطقرة ماظـيب موإخقتف ،مووصػفم
بوظصػصوصي ماٌؿقحدة ،مبوؼي مأدطقرة م"بوؼي ماظؼؾوئؾقي" ماٌؼووِعي مطؿو مصقرػو مسز ماظدؼـم
عدورمسيمصقؾؿفم(جؾؾمبوؼي)مسومم147997مصؿفؿعمبنيماألمسوءمدربماظؾقٌمسـماظذاتم
سي مػقؼي متورخيقي مأدلّفو ماظؽوتى مبني متؾؿلون موجبوؼي؛ مبوسؿؾورػؿو مرعزا معـ مرعقزم
اظقرـ،مصؾنيمؼقدػموبوؼيمعؾدأماظؿقدطموؼؿؿـؾمسيمتؾؽماهلقؼيمواٌؽوذػيمسـماظذات .م
ؼقدػم------مبوؼي م
م
تؾؿلونم----ممجبوؼي م
م
اهلقؼيماىؿوسقيم(اظؿورؼخمواظرتاث) م
م
غصؾمسيماألخريمإديمإثورةمظغزمؼـؾـؼمسـمتؾؽماألحفقوتمدوظػيماظذطرمواظققعقوتم
اظيت متعؿّ د ماظلورد مسـقغؿفو مإدي ماظؾقٌ مسـ مسالضي ماظؾطؾ مؼقدػ مبوظلورد مواٌمظػم
"حلني مسالّم"؟ معوذا مؼُكػل ماٌمظػ معـ مخالل محؽوؼي مؼقدػ؟ مػؾ مؼقدػ مؼعؽسم
درية مذاتقي مظؾروائل م"حلني مسالم"؟ مػل مأدؽؾي مطـرية متعؿّدػو ماٌمظػ مظقـري ماغؿؾوهم
اظؼورئ معـ مخالل مأظغوز معؾػقصي مبصقغ متعؾريؼي مصـقي معؽـّػي موعؽرّرة م مضصد متلجقؾم
ايؼقؼي،مصوظؼورئماٌـؾفممبرجعقوتفماٌعرصقيمؼؿؿؽـمعـمإدراكمررؼؼيماظؿصرؼحمسـمتؾؽم
األظغوزماظيتمطوغًمبمرةمأحدمأصقاتمغلقٍماظـص.

ب.ماظشػرةماظدالظقةم م

طون ماظداصع موراء مضراءة ماظرواؼي مػق ماظؽشػ مسـ معضؿقغفو مواظؿعرّف مسؾك مجقػرم
اهلقؼيماظيتمذيعًمؼقدػمبؾوؼي،موسؾكمعنتماظرواؼيمذبؿقسيمعـماظدالالتمواٌػوػقؿم
اظيت مأردوػو ماظلورد مطؿرجعقي مخؾػقي متُـري مغصّف ماظلردي مسؾك معلؿقى ماًطوب،م
ند مػروالن مبورثؼ مؼرعز مهلذه ماظشػرة مبـــــ م SEMموؼؼصد مبفو ماظشػرات ماٌعوىيم
ظؾؾـقي ماظؿقؿقي مإذ مسؾك مػذا ماٌلؿقى مميؽـ ماإلعلوك مبوٌعـك مواظؾقٌ مسـ مذؽؾم
اٌضؿقن،مصوظشػرةماظدالظقيمحلىمعػفقمم(بورث)مػلمعفؿيماظؼورئمألغّفوم"تلتلمعـم
عالحظيمأنمطؾّمضورئمظـصمؼمدّسمسيمذػـفمدالالتمخػقيمظؾعضماألصؽورمواظؽؾؿوت،م
14معؼولمايؾقىماظلوؼحمسـمخطقةمسيماىلد،مجرؼدةمصقتماألحرارم56معويم .5007م
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ثؿمؼلخذ مبقضعمػذه ماظدالظي مععممموثالتفومممومؼؾؿلفمسي مسؾوراتمأخرىمعـماظـصم
غػلف"15.مم
إنمذػرةماظدالظيمتـؽشػمسيمرواؼيم"خطقةمسيماىلد"مسؾكمسدّةمعلؿقؼوتمأوالمعـم
جوغىماطؿشوفماىؿوسيمٌلورمايؽوؼيماإلرورموحؼقؼؿفو،ماطؿشوفمؼقدػميؼقؼيم
وجقد مبوؼي مسي متؾؿلون مواظرابطي ماظؿلصقؾقي ماظرتاثقي ماظيت موؿعفو مبلقدي مبقعدؼـم
خوصيموتؾؿلونمسوعي،مثؿماطؿشوفمبوؼيمأغفوماعرأةمحؼقؼقي،مثوغقيمعـمجفيماظؼورئم
اٌؿوبع مٌلور معنت ماظرواؼي موررؼؼي متشؽؾ ماٌعـك مصقفو موتؼدؼؿ مخطقات ماٌرادؾيم
واظققعقوتماظيتمطونمؼراوغمصقفوماظلوردممحقٌمأغّفمجعؾمعـماظـصمحفوبومخيػلم
وؼؽشػمسيمآن،مع ومجعؾفمؼشؽّؾمهدؼومظؾؼورئم،مودردؼيمايدثمجبزئقوتفموغقسقوتفم
اٌعـقغيمطوغًمإذوراتمصؽرؼيمتعنيماظؼورئمسؾكمتػؽقؽمرعزؼيماظـصم .م
طوغً ماظدالظي مسؾك معنت ماظـص معفدّدة مبوظظفقر محؿك مسي ماٌعوغل ماظققعقي ماٌعوذيم
ودط ماىؿوسي موسي مذظؽ مسدّة مإذورات مغلؿقضرػو معـ مغص ماظرواؼي ...م"ضؾقؾ معـم
اظؽؾؿوت ماظضرورؼي مصؼط مبني مطوئـني مؼعرصون مبعضفؿو مجقدا .ماظؽؾؿوت ماظيت متؽػلم
ظؾعقشمؼقعومواحدامالمأطـر...ألنماظؾقحمدقؽقنمصضقعوموظـمؼػفؿف 16"...م
ترتؾط ماظدالظي مإذن مبؾغي ماظصؿً موعؾدأ ماٌعوؼشي موادؿؿرارؼي مايقوة مسي مربوصرةم
اٌقت مبني موربي ماىلد مووربي ماظؾغي؛ محقٌ مؼؼقل ماظلورد م"اٌقت معؾؽ مخوظصم
ظؾذؼـمجيربقغف.مألغفمسؾكماظرشؿماظؽالمماظذيمؼؼول..مدقؾؼكمدوعومحوظيمذكصقي..مظـم
غُدركمصظوسؿفومألغّـومالمغلؿطقعمأنمغؽقنمسيمعؽونمأوظؽؽماظذؼـمؼؼؿؾقنموالمسيمعؽونم
أعفوتفؿموأوظقوئفؿ.مػقمجيربقنمذظؽمسيمأجلودػؿمأعومسبـمصـفرّبفمسيماظؾغي..منرّبفم
سي ماظؽالم ..معومداممملمؼصؾـو ..مربّؿومؼؿـوػكمإظقـومصداه ..مصققح ..مأومؼصؾـومصفده،م
ظؽـّـو معو مدعـو ممل ممنً مبعد مأو ممل مغؼؿؾ مصننّ مطؾّ مطالم مدقؾؼك مبال مععـك ..موسـدعوم
نربف ..موسـدعومغذوضف ..محقـفو ..مظـمؼفؿـومعومدقؼقظفماظـوسمسـّوموسـمعقتـو،مألنم
اظؽؾؿوتمدؿصؾحمذبردمسؾٌ" 17.م
أضقكماٌعـكمبالمععـكمإغفمذبردمسؾٌمطؿؾؽماظؽؾؿوتماظيتمتؾؼكمسيماظؿعوزيموسيم
اىرائد مطؾؿوت مأغفؽفو ماالدؿفالك ماظققعل ،موبوظؿوظل مظقس مهلو مععـك ،موسؾقف مدوعوم
ؼلؿعصلماإلعلوك مبوٌعـكمسيماظرواؼيمظؿؼـقيمؼراوغمصقفو ماظلوردمبنيماإلخػوء مواظؿفؾلم

Barthes, Roland, s/z, p.25.

16ماظرواؼي،مص.م 35-34م
17ماظرواؼي،مص.م .747-746م
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سيمآنمبوظـلؾيمظققدػموػؿقعفموآالعفمسيماظقرـموحؿكماظؼورئ،مإذمسيمحدؼٌماىؿوسيم
بنيمبـعؿرمسيمعقاصؾؿفمايؽوؼيمحقـؿومدللمبـعؿرمضوئال:م م
ػؾمتؿصقّرمأنمػذاماظـقعمعـماظقصػمدقفعؾمػذهمايؽوؼيمذاتمععـك؟ معـمضولمأغـومغرؼدمأنمغؾقٌمسـماٌعـك ..مسبـمغرؼدمأنمغلؿعمحؽوؼيمتمثّرمسيمغػقدـو 18...م
ػـو مإذورة ماٌمظػ مإدي مأغقاع ماظؼراء ،مصوظـؿقذج ماٌذطقر مػـو مػق ماظؼورئ ماظعوم ماظذيم
ؼلعكمالطؿشوفمعلورماظؼصيمعـمحقٌمتؼـقيماظؿشقؼؼمصقفو،مأعوماظؼورئماظضؿينمصفقم
ذظؽماظذيمحيػرمسيمعرجعقوتفوموتدجنيمرعزؼوتفومبوظؿوظلماإلعلوكمبوٌعـكماظذيمؼظؾم
سؾـوموبالمععـكمعـمخاللمتؼـقوتماظؿلجقؾماظيتمؼراوغمعـمخالهلوماظؽوتى .م
طؿو مأن ماٌعـك مسؾك محلى مرحالت مؼقدػ ماظلردؼي مظققعقوتف موتردؼد معذطراتف،م
ؼعؾّر مسـ مصعقبي ماٌؽوذػي مسؾك محؼقؼي ماألذقوء موععوغقفو مبــوئقي ماىلد مواظدالظيم
ؼؼقل":مطؿمطونمصعؾوماظؿلضؾؿمععمػذاماظقضعماىدؼد.مألغلمملمأطؿشػمػذهماألذقوءم
إالّ مبعدعو مػفعً مػـو مذفقرا .مظؼد مأخذت ماظقضً ماظؽوسي مطل مأصػق معـ ماظؽدر مسيم
داخؾل.مأخذتماظقضًماظؽوسيمظؽلموػّػينماظشؿسمطوظطنيمسيماظـورمألغفمسـدعومغؽقنم
أصقوبمؼؼقـقوتموغؽقنمعؿؿلؽنيمبؾقؿماألذقوء،ماظؾقؿماحملرتقمظألذقوءماظصؾؾي،م
غعقشماظشؼوءمطؾّف،موػـدعومغؽقنمعؿؿلؽنيممبومميؽـمأنمؼلؿكماٌعـكموسـدعومؼؽقنم
اظـؼؾمسيماألضدامموسؾكماألطؿوف،مواظقدؼـ،موداخؾماظصدرمدـلؼكمأطـرموغؿعىمطـريام
سيماظؿكؾّصمعـمطؾّمذظؽمألغـومدـعؾـمأغػلـومسـدعومالمندمعومغعؾـفمطؿوموضػـوموجفوم
ظقجفمأعوممايؼقؼي 19".م
ؼظؾماٌعـكمعرجلمسيمعنتماظرواؼيممبكؿؾػمرعزؼوتفماظضؿـقيماظيتمتعربمسـمصـقيم
اٌزاوجيمبنيمذيوظقيماظعؿؾموتشؽّؾماٌؿكقؾمصقف،مإديمآخرماظؽالمماظذيموردمسيمبطوضيم
برؼدؼي معـ مؼقدػ مخيؿؿؿ مبفو ماٌمظػ مخطوبف ماظلردي مضوئال :م"ؼؼقل مؼقدػ موظدم
اٌفديماًراز:ماظؿققيمظؽمأؼّفوماظصدؼؼ..مأرجقمأنمتؽقنمخبريموأنمتؽقنمؼقعقوتلم
ععؽمدائؿو.مأعومسينمصفذهمدوحيماظـفؿيمسيمجبوؼي..موذاكمػقماظؾقرم..وػذامأغو" .20م
تؾؽ ماًومتي موعؾ معـ ماظـص ماظروائل مدريورة مال معؿـوػقي مسي متعدّد ماظؿلوؼالتم
واغػؿوح ماظدالالت مصقفو؛ موبوظؿوظل مؼظؾ ماٌعـك معرجلً ،موإدي مجوغى معرتؽزات ماظشػرةم
 18اظرواؼي،مص.م .754-753م
19ماظرواؼي،مص.م .794م
 20اظرواؼي،مص.م .578م
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اظدالظقي متػؽقؽ ماًطوبوت ماظرعزؼي مسي مثـوؼو ماظرواؼي ماظيت مدـؽؿؾ مايدؼٌ مسـفو مسيم
اظشػراتماظـصقيماٌؿؾؼقي .م

ج .ذػرةماألحداث م

إن مرواؼي م"خطقة مسي ماىلد" ماظيت متؿلؿ مبكظقوت معؿـقسي مظؾلرد مسرب مأالسقؾفم
اظلردؼي مسي متلجقؾ مزفقر مايؼقؼي ممبكؿؾػ مضصصفو ماٌضؿـي ميؽوؼي ماإلرور مودقؿم
عغوعرةماظؽؿوبيماظلردؼيمصقفو،مؼؽقنمايدثمبقـيمأدودقيمسيمعلورماظرواؼيمعـمخاللم
أثر ماظػعؾ ماظذي مولّده ماظشكصقوت مأو ممنق ماظقاضعي مسي محدّ مذاتفو مسرب مدريورةم
اظققعقوت،مصؿوػقيمايدثمتعؿؿدمسؾكموسلماظؼورئمإلدراطفوموظؿقدؼدمتـوعلمايدثم
ودريورتف،مإذمؼعرّفمػروالنمبورثؼمػذهماظشػرةمبلغّفوم"ذػرةماألصعولماظيتمتشؿؾمسؾكم
طؾّمحدثمداخؾماظؼصي...موػقمعـمحيدّدمغقعماألثرماألدبل...موايدثمالمؼؽقنمإالم
عـمخاللممتـّؾماظؾغيمظف،مألغّـومالمغدركمايدثمإالّمبوظؿعؾريمسـف،موتؿؿـّؾمسيمطؾم
أصعولماظؼصي".21م م
وطذظؽ مند م(بورث) محيدّد مػذه ماظشػرة مطلثر مظؾؼراءة ماظيت متلوػؿ مسي مإثراءم
اٌعؾقعوت،موأنّماٌؿؿوظقيمتـؿقمبرمتمتلؿقيماألثرماظذيمغلعكمإلثؾوتف،موأنّمػذهماظشػرةم
هلومسؿودػوماظؿلدقللموؼؿؿـّؾمسيماظؿفربيمأطـرمعـماٌـطؼ .م
وسؾقف متؽقن مواضعي مايدث ماظروائل مػـو مممـؾي مبني مازدواجقي موربي ماىلدم
ووربيماظؾغي،مإغفومدريورةمأغطقظقجقيمسيماظؿعؾريمسـموربيمإغلوغقيمبؽوصيمأبعودػو،م
وػلمبذظؽمحدثمسومممتـؾفمدردماظققعقوتمواٌذطراتماظيتمطوغًموصقيمسربمتؼـقيم
اٌرادؾي موهقؼر مايؽوؼي مبني ماٌشوصفي مواظؽؿوبي ،مصشػرة مايدث متؿفؾك مسي مععظؿم
اظـص موحؿك مسي ممنق ماٌلور ماظلردي موبراذبف ماٌقضقسوتقي مواظؼقؿقي ،محقٌ مؼظؾم
ايدث مأثرا مإغؿوجقو مسي مادؿؼراء مطقـقغي ماظـص ماظروائل موععرصي مصعوظقؿفو معـ مخاللم
اظؽشػمسـمعلؿقؼوتماًطوبموضصدؼيماظػؽر .م

د .اظشػرةماظـؼاصقة م

تُؿـؾمػذهماظشػرةمأحدماٌرتؽزاتماٌعرصقيماظيتماسؿؿدػوماظروائلمأدودومسيمإبداعم
عؿـف ماظلردي ،مصفل مبذظؽ متؾؽ ماًؾػقي ماٌـففقي ماٌـؿشرة مداخؾ ماظـص ،موحلىم
تعرؼػ مػروالن مبورثؼ مصفل م" متشؿؾ ماًؾػقوت ماٌعرصقي ماظيت متشري مإدي مثؼوصي معو،م

Barthes, Roland, ibid, p.24.م

21

108

عقؽاغقزعاتماظؿفرؼبماظػينمبنيماجلؿاظيموادلرجعيم م

تؿلرّبمعـمخاللماظـصقص،مصفلمذػراتمععرصقيموايؽؿيماظيتمالمؼـؼطعماظـصمسيم
اظرجقعمإظقفومواالسؿؿودمسؾقفو" .22م
بصػي مسوعي متؿؿـؾ ماظشػرة ماظـؼوصقي مأدودو مسي مولقد محودثي مادرتجوسقي ممبـوبيم
إذورةمإديمزروفمععقـيمطوغًمدوئدةمسيماظؾؾدماىزائريمواٌـطؼيماظغربقيمسؾكموجفم
اظؿقدؼد،موسؾقفمادبذتمايؽوؼيمبعدامغؼدؼومسيمادؿعراضمعقضػماإلغلونمووهمتؾؽم
ايقوة .م
إنماظؼورئماٌؿؿعّـمسيماظـصمؼلؿشػمسـماظؾـقيماظـؼوصقيماظيتمتشؽّؾمعـمخالهلوم
عنتماظـص؛مأوالمعـمخاللمظغيماظلفؾماظققعلممبػفقمماظؾغيماظعوعقيموأشوغقفوماظشعؾقيم
ظؿفلقد مذبؿقع ماظعودات مواظؿؼوظقد ماظرتاثقي ،مإضوصي مإدي متؼـقي ماظؿـوص مواالضؿؾوس معوم
جعؾمععفؿماظـصمثرؼوموعؿعدّدا؛محقٌمؼـؿمذظؽمسـمثراءمسيمخؾػقيمصؽرؼيمميؿؾؽفوم
اظروائلمعـمصؾلػيموععرصيموررقمعـففقيمسي ماظؿعوعؾمععماألذقوء،مطؿومأنّمذظؽمؼعؾّرم
سـ ممنط مممقز مسي ماظؽؿوبي ماظروائقي ماىزائرؼي ماٌعوصرة ،مودقف مغػصّؾ مايدؼٌ مسـم
اًؾػقيماٌعرصقيماظيتمتمدسماظشػرةماظـؼوصقيمأثـوءماالغؿؼولمبويدؼٌمسـماظؿـوصمسيم
اظـصموهدؼدمعرجعقوتفماظػؽرؼي .م

و .اظشػرةماظرعزؼة م

تؿؿـّؾماظرعزؼيمسيمغصم"خطقةمسيماىلد"مسيمذبؿقعماًطوبوتماظيتمتعؿّدماظلوردم
تضؿقـفومعـمأجؾمإثراءماًؾػقيماٌرجعقيمظؾـصمعـمخاللمأدؾقبماظؿفؾلمواًػوءمسيم
سرض ماٌذطرات مبطرؼؼي معضؿرة مربقّرة؛ معـ مأجؾ مذد ماغؿؾوه ماظؼورئ ،ماظذي مبدورهم
ؼلؿؾزم مغداء مآظقي مصؽ محفوب ماظـص ،موؼؿؿـؾ مذظؽ مسي مسدّة مغؼوط مأحوول محصرػوم
طوظؿوظل :م
ايؽوؼيمممـقسيمسؾـو،موبوظؿوظلمػلمرعزم .مإدراجماًطوبماظصقسيمواالسؿزالمسيمثـوؼومعؼورعماظرواؼي،معـال:م"...ؼقدػمطؿومأسرصفمعـذمرػقظؿف..مسوؼشمععماظـوسموالمؼؽؾّؿفؿمطـريا.محوضر،مشوؼى،مشورقمسيم
اظعزظي.مػوؼؿ..مداؼؿمسيمعومالغعرف"...ص.53مأؼضومسيمحدؼٌمؼقدػمسـمبوؼيمضوئال:م
"...ػومأغًمػـومضرؼؾيمعينموبعقدةمسين..مالمميؽـمأنمتطوظؽمؼديمموأغًمسيّموعين.م
ػو مأغً مععل موال مميؽـ مأن مأصؾ مإظقؽ" .مص م ،738م"...اظػراق مواظؾعد مواظؾقسوتم
واظشقق،مػذهمطؾفومتؾعدغلمسـمتؾؽماٌدؼـي .مظلًمأصفؿمٌوذا؟مػؾمجيىمأنمغلوصرم
Barthes, Roland, op.cit., p.24.
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أبعدمعـمذواتـومحؿكمغراػومسيمصقرةمأحلـمممومػلمسؾقفمحؼقؼي؟مػؾمسؾقـومأنمغغودرم
حؿؿومطلمغرى؟.مصم ،790موسيمادؿدراجماحلؾول مؼؼقلمؼقدػ:م"أالمؼؼقظقنمإغّؽم
دوعومحبفؿمعومترى؟مإغلمحبفؿماظصقراءماظيتمملمأسدمأراػومسيمػذهماظؾقظوتمألنم
اظشؿسمذػؾًممتوعوموملمتعدماظصقراءمتراغلمألغـومأصؾقـومبويفؿمذاتف"مصم .795م
حضقرماًطوبماالذراضل مسيمصؽرماظؿـقؼرمسي مضقلمؼقدػمسـمبوؼيم:م"..مظؼدمأذرقماظؼؾىمبوظضقوءم..ص .738م
عؾدأمدؼراطمسيماٌعرصيماظذاتقيماسرفمغػلؽمبـػلؽمسيمضقلمؼقدػمص":58مأغومغلقٍموحدي.مأرؼدمأنمأصؾمإديمععرصيماألذقوءمووحدي.مبطرؼؼيتماًوصي .م
اًطوب ماظؼرآغل معـ مخالل ماالضؿؾودوت اٌمدؾؾي ،مإضوصي مإدي متضؿني مغصنيمرعزؼنيمإديمؼقعقوتمايؽوؼيماألولمػقمغصمحيلمبـمخؾدونمواظـوغلمغصمابـمسربل .م
تؼدؼؿمصؽرةماظعؼالغقيماظـؼدؼيمسيمعنتماظـصمعـمخاللمػذهماٌؾػقزوتماظلردؼيماظؿوظقي...":ظلـومجدؼرؼـمبكالمماىزائرؼنيمسربمتورخيفؿماظطقؼؾمعـماظؼفرمواظـضول.م
صـقـ ممل مغؼػ مسـده مسي مؼقم معـ ماألؼوم مجبد .ممل مغؿلعؾف مطؿو مؼـؾغل مظـضع محوضرام
زبؿؾػو"مصم .747مطذظؽمضقلمؼقدػمًوظؿفمص":69سبـمؼومخوظيتمسيمػذاماظقرـم
نرّبمدوعومأوػوعـومسؾكمأذالئـو.مسؾكمبلوطمعـماظدممواًراب.مالمغػؽر،مالمدبؿربم
األذقوءمبوظعؼؾمثؿمسيماظقاضع"م م
إغّفومدسقةمعـففقيمسيماظؿػؽريماظعؼالغل؛ ماغطالضومعـمإزاحيماألوػوممواظؿشؽقؽمسيم
األذقوءمواخؿؾورػومسربماٌؿورديموادؿؿرارؼيمغفٍماٌلوءظيمودربماٌؽوذػي؛مبوسؿؾورمأنم
اإلغلونمطوئـمتورخيلمعؿلوئؾ .م
تؼلقؿماظرواؼيمإديمأجزاءمععـقغيموظؽؾمسـقانمرعزؼؿفموضصدؼؿفم .م مادؿـؿورمذبؿقعماألدورريماظؿورخيقيمواظرتاثقيماظيتمجعؾًمعـماظـصمصلقػلوءمذبؿقسي معـ ماظـصقص معع مصـقي ماظؿكققؾ مألدطقرة مؼقدػ مواظؾؽر ،مزظؼقم مأدطقرةم
ذعؾقيمضؾوئؾقيمأدطقرةمأودؼىمسيمسالضيمؼقدػمبقاظده ...م
رحؾي ماظؾقٌ مسـ ماظذات معـ مخالل معلوءظي ماظرتاث مصوإلغلون مطوئـ متورخيل،موبوظؿوظلماظؾقٌمسـمتؾؽماهلقؼيماىؿوسقي...إديمشريمذظؽمعـماٌػوػقؿماظرعزؼيماظيتم
تشؽؾمػقؼيماظـص .م
إنّماظشػرةماظ رعزؼيمسؾكمحدّمتعؾريمػروالنمبورثؼمضوئؿيمسؾكماظؿصقّرماظؾـققيمعـم
خاللماغؾـوقماظدالظيمادؿـودامٌؾدأماظؿعورضماظــوئلماظذيمؼؼقممسؾكماالخؿالفمبنيم
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اظعـوصر م ماٌؽقّغي مظؾـص ،موؼؿفؾّك مذظؽ مسي ماالدؿكدام ماظؾالشل معـؾ ماالسؿؿود مسؾكم
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اظطؾوق".
ادؿـودامإديمػذاماٌػفقمماظؾورثل،متؿفؾكمظـوماظشػرةماظرعزؼيمسؾكمعلؿقىماظؾالشيم
اظـصقي؛ معـمحقٌممنطماظؽؿوبيمسـدماظروائلم"حلنيمسالم"،مإذمندماظـصمحوصالم
بوظلفع موزاخر مبكظقوت ماظؽؿوبي ماظؾالشقي ماظيت معـ مخالهلو مند ماظراوي مؼعرض مظـوم
تقظقػوتمثـوئقيمبطوبعماالخؿالفمواىدل:مايقوة/اٌقت،مايؼقؼي/ماظزؼػ،ماظؿفؾلم
/اًػوءمموسيموصػمؼقدػمظؾوؼي:مأغللموجرحل،مدفقيموصققي ودؽري،مظذّتلم
وأذاي..االغؾعوث/اٌقت،مصؿيتموخػؼل،مدؽقغلموجـقغل ...م
إنماظرعزؼيمسيمرواؼيم"خطقةمسيماىلد"مجلّدتمأثرامذعرؼومعـلفؿوموبمرةمغشوطم
اظؼراءةماظيتمتـريمدؼـوعقيماًؾػقيماٌعرصقيمالدؿقضورماظـصقصموادؿؽشوفماظدالالتم
اظيتمتؿضؿـفو،مبوسؿؾورمأنماظـصمذؾؽيمدالظقيمعؽّـًماظؼورئمعـمإسودةمتشؽقؾماظـصم
وإبالغمإغؿوجقؿف.م م

أصقماظؿفرؼبموممؽـاتماظؽؿابةماظلردؼة م
احؿضـًمرواؼيم"خطقةمسيماىلد"مععوملماظؿفربيماإلغلوغقيمبؽوصيمأبعودػومظرتدؿم
ظـو مرحؾي ماإلغلون موعغوعراتف ماظػؽرؼي مواظػـقي مسرب متؽوعؾ مواغلفوم مصينّ مسي ماإلبداع،م
صفوءماظؿعؾريمسـفومممؿطقومآظقوتماظؿفرؼىمعـمخاللمصؿحمآصوقمجدؼدةمتؿضؿـمرؤىم
جدؼدة؛ مإذ مؼؽقن ماظؿفرؼى مإدرتاتقفقي مغصقّي محبـو مسـ مصقغ مجدؼدة مسي ماظلردم
وادؿقداثومألذؽولمعؾؿؽرةمسيماإلبداعماظلرديموتشؽقؾمايؽل؛ مإثر معلوءظيمررائؼم
اظ لردماظؿؼؾقديموإزاحيمضقاظؾفماىوػزةمسيمادؿـطوقماحملؽلمرؤؼيموتشؽقال؛ممصوظرواؼيم
"ال محدود مغظرؼي مهلو ،موتؿلؿ ممبروغي مذؽؾقي مال مغفوؼي مهلو موال محد...وأغّفو مغقع مالم
خيضعمإديمضقاسدموعقاصػوتمثوبؿي،موأنّماظؿققلمواٌروغيماظػوئؼيمػلمأػؿمصػوتفو،م
خصقصومعـمحقٌمػلمذؽؾمعػؿقحمؼظؾمدائؿومسيمحوظيمصـع" .24م
وسؾكمذظؽماألدوسمتؽقنمرواؼيم"خطقةمسيماىلد"معغوعرةمخصؾيمسيمضؾىممنطقيم
اظشؽؾ ماظروائل ماظعربل ،مإذ مند مأصؼ ماظؿفرؼى مسي مغصقي ماظرواؼي مؼؿؿرّد مسؾك مبـقيم
اظلردماظؽالدقؽلمماغطالضوممعـمإذؽوظقيماظؿفـقسمسيمعغوعرةماظؽؿوبيماظيتمجعؾًمعـم
Barthes, Roland, ibid, p.24.
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24مد.مجوبر،مسصػقرم(غقصؿرب ،)5008م ابؿداءمزعـماظرواؼي:معالحظوتمعـففقي،ماظرواؼيماظعربقيموممؽـوتماظلرد،م
دؾلؾيمسوملماٌعرصي،مسددم،357ماظؽقؼً،مإصداراتماجملؾسماظقرينمظؾـؼوصيمواظػـقنمواآلداب،مص.م .755م
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دعـــادممحداش

اظـص مغصو معؼروئقو مضوبال مظؾؽؿوبي مسؾك محدّ متعؾري م(روالن مبورث) ،مإذ مإن ماظؽؿوبيم
اظلردؼي موربي معغوعرة متلؿقضر مسي مبـقؿفو مطوصي ماألجـوس ماألدبقي ماظيت مدؾؼ موأنم
أذرغو مإظقفو ،موحؿك مزبؿؾػ ماظؾغوت ماألدبقي موشري ماألدبقي مسي مخطوب مظف مصػوتم
اظؽؿوبيماىدؼدةماٌعؾّرةمسـمروحماظعصر؛ماظذيمميؿوزمبوغػفورمععرسيمعؿداخؾمسيمذؾؽيم
عـماظعالضوتمعومجيعؾمعـماظرواؼيمغصومحقارؼومعػؿقحومسؾكمحدّمتعؾريم(بوخؿني) .م
وؼؿؿمذظؽمسربمآظقوتمدردؼي مهؼّؼمرػونماظؿفدؼدموأصوقماظؿفرؼىمسيماًطوبم
اظلردي ،معو مجيعؾ معـف مسؿال معلؿؼال مسي ماطؿـوف مععوجؿ مظغقؼي معؿـقسي موإضقومم
خطوبوتمصؽرؼيموثؼوصقيمعؿعدّدة؛متطؾعومإدي مادؿشرافمػقؼيماإلبداعماظػينمسؾكمرؤؼيم
اظؿشؽقؾموعؼؿضقوتماٌعرصيمواظػـموأصؼماغؿظورماظؼورئ،مصوظـصماىدؼدمؼُشركماظؼورئم
وؼعقّلمسؾكمعلوػؿؿفمسيمإسودةمتشؽقؾماظـصمودبققؾف،مسربمتففنيمسيماظؾغيمعـمأجؾم
إخصوبماظـصموتقظقده،موسيمذظؽمإذورةمإديمتؼلقؿماظروائلم"حلني مسالمم"مغصّفمإديم
حؽوؼوت :محؽاؼة ماإلرار مو محؽاؼات معؿضؿـة :محؼقؼي ممبـوبي مدؼؾوجي ماصؿؿوحقي،م
حؽوؼي معـ مثؾٍ ،ماظؾالرج ،ماظؾفعي ،ماألحقال معقاػى ،مأزعـي مايصور ،مخطقة مسيم
اىلد،اٌـؼوغي-اظلوسيمايوئطقي-ماظيتمضلؿفومبدورػومإديمدوسوتمعـفومتلعيمأؼوم،م
اظققمماًوعسمبعـقانمرعومماٌقتك،مزظؼقم،اظققمماظلودسماظغزو،ماظققمماظلوبعمؼلّـم
ربل .م
وطوغًمتؾؽماظطرؼؼيمادرتجوسومظؿؼـقيممايؽلماٌعفقدةمسيمضصصمأظػمظقؾيموظقؾي،م
وتؾؽ مررؼؼي متذطرغو ممبػوػقؿ مغؼدؼي مدؾؼ موأن مررحؿفو ماظـوضدة م(جقظقو مطرؼلؿقػو) مسيم
عػفقم ماظؿـاص معـ مخالل معػفقعل ماظـص مادلوظد مواظـص ماظظاػر،اظذي مػق ماظؿؿظفرم
اظؾغقي مطؿو مؼرتاءى مسي مبـقي ماٌؾػقز ماٌودي ،موػق مذبول اظؾغي ماظؿقاصؾقي؛ مأي مأغفم
ؼشؿغؾمسؾك اظـصقصمسيمشقوبمومدونمإذورة مإدي ماظذاتمطلريورةمالمواسقي،مأيمعوم
خيرتقماظـصمعـ غصقصمزبزوغيمسؾك معلؿقىماظدال،مأعومسيماظـص مادلوظد مصقؿعؾؼم
األعرمبوظعؿؾقوتماٌـطؼقي اظيتمتػلرماظلريورةماظيتمؼؼطعفوماظؿدظقؾمحقٌمؼؽقنماظـصم
األدبلمحلىم(طرؼلؿقػو)متـوصو،مأيمحضقرمظـصقصمأخرى،مإغفمعقضعماظؾؼوءمداخؾم
اظـصمظؾؿؾػقزوتماٌلخقذةمعـ غصقصمأخرى ،مإغّف مهقؼؾمٌؾػقزوت مدوبؼيموعؿزاعـيم
ععف مصوظـصمؼعقدمتقزؼعماظؾغي ،معـمخاللمسؿؾقيمػدمموبـوءمظـصقصمدوبؼي مسؾقفمأوم
ععورضيمظف،مواظؿـوصمظقسمتؼؾقدامأومسؿؾقي ادرتجوعمإرادؼي،موإمنومػقمإغؿوجقي .م
ثؿ ماالغؿؾوه مإدي مجمازصة ماظعـوغة مطندرتاتقفقي مسي ماظرواؼي ،مبوسؿؾور مأن ماظعـقانم
ذؾؽيمدالظقيمؼمدّسماصؿؿوحقيماظـصمورؾقعؿف،مصؽوغًماظعـقغيمتؼـقيمواسقيمعـمضؾؾم
اظراويمعـمأجؾمتؾؽريماغؿؾوهماظؼورئ،موؼظفرماٌمظػمعـمخاللماظـصقصماٌعـقغيمؼـزعم
إديماظؿفزئي مواظؿؼطقعمواظؽـرة؛محقٌمتـػؿحمدالظيماظعـقانمسؾكمأصؼ ماظؽؿوبيماظلردؼيم
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بقصػفو مورؼؾو ،مصفل مذؾؽي معـ ماظعالضوت مواظدالالت ماظيت ماصطـعفو ماظؽوتى مظشدم
اػؿؿومماظؼورئمسيمدريورةماظؿؾؼلمواظؿلوؼؾ .م
صوظعـووؼـ مطوغً مسالعوت مرعزؼي مترتدّد مدالظؿفو مبني مخورج ماظـص موداخؾف ،مبنيم
دقوق ماٌؼول موعؼؿضك ماٌؼوم ،مإذ مؼؿقؽّؿ ماالذؿغول ماظـصل مظؾعـقغي ماظداخؾقي معؼصدؼيم
اظذات ماٌمظػي مورػوغوتفو ماىؿوظقي ،موػل معؼصدؼي معمظػي مسؾك مػوجس ماظؿشؿقًم
واظؿؼطقع مواظؿػؿقً مظؾؾـقي ماظـصقي ممبػفقم م(جوك مدرؼدا) ،مبطرؼؼي متُزؼح ماغلفومم
ايؾؽيماظروائقيمعـمخاللمطلرمعـطؼماالدرتدولمايؽوئلمواغؿظوعفماًطلماٌلظقف .م
إنمإدرتاوقيماظعـقغيمخبوصقؿفوماٌؿـقسيمواٌؿعددةمتشؽّؾمترطقزامسؾكماظعقدةمإديم
اظـصمذاتفمظقعؾـمسـموجقدهمطلريورةمالمعؿـوػقيمبوسؿؾورهمطقوغومظغقؼومعودؼومجيعؾم
عـ معظفره مبـقي مذات مأبعود مذيوظقي ،مصلضقً مػذه ماظؿؼـقي متشؽؾ معػفقم ماظؼقؿةم
ادلفقؿـةمأوماجلؿاظقة مسيماظعؿؾماألدبل،مإن ماألثرماألدبل مطؿومؼؼقلم(جوطؾلقن) مسيم
تعرؼػفمظؾـصماألدبلمأغفمالمميؽـمأنمؼؽقن مصؼط مأثرًا مؼشغؾمبصقرةمادؿــوئقيموزقػيم
ذيوظقي،موالمطلثرمؼشغؾموزوئػ أخرىمبؾمجيىمأنمؼُعرّفمسيماظقاضعمطإبالغ مظغويم
تؽونمصقهماظوزقػةماجلؿاظقةمعفقؿـة .م
ؼغوعر ماظؽوتى مسي مادؿفالل مرواؼؿه مبطرؼؼي مععوصرة معـ مخالل مطلر ممنطقيم
اظؾداؼوتماالدؿفالظقيمسيماظرواؼوتماظؽالدقؽقيمسيمهدؼدماإلرورؼـ ماظزعوغلمواٌؽوغل،م
بؾمطوغًمدؼؾاجةماحلؼقؼةمغصومعؼؿؾلومعـمطؿوبمأؼومماظشلنمظــ(ابـمسربل)،مصؽوغًم
اظؾداؼيمتؾؽريامظـشوطماظؼراءةماظؿلوؼؾمبوسؿؾورمرعزؼيمعنتماظدؼؾوجي،مصريدؿمدورؼيماظػؾؽم
وتؽرارؼؿفوم"طذظؽماظػؾؽمؼدور،موطالممؼدور،موأمسوءمتدور،موغعقؿمؼدور...وطؿومبدأطؿم
تعقدون(وضدمسؾؿؿؿماظـشلةماألودي)"،25مظقفعؾماظؼورئمؼؾقٌمسـمذؾؽيماظعالضوتماظيتم
ؼؿضؿـفو ماظـص مسي متؾؽ ماظطؾقعي ماظػـقي مو ممنط ماالصؿؿوحقي مظـؿلوءل محقل مسالضؿفوم
بوظرواؼي موعو موزقػؿفو؟ موعـ مخالل ماٌػفقم ماٌفقؿـ مسي مذاك ماظؽالم مسي ماظدورةم
واظؿؽرارؼةمإذورةماؼضومإديماظدورةماظؿأوؼؾقةماظيتمدؿؽؿـػمسوملماظـصماظروائلماظذيم
أظّػفم"حلنيمسالم"،مطؿومأنماظدؼؾوجيمأدّلًممسيمايقارؼيمبقزقػؿفوماظؿـوصقي .م
طوغً ماظـصقص ماٌعـقغي ممبـوبي مرحؾي مهؿوج مصقفو ماظذات ماظعورصي مواظؼورئي مإديم
ادؿــوءات مصؽرؼي مسي موظقج مسقامل ماظـص ،مبوسؿؾورػو معؾػقزوت مبوسـي مسؾك ماظؿلوؤلم
عـطقؼيمسؾكمأدرارمعؾغّزةمتـؿظؿفومذؾؽيمعـماألظػوزمطوغًمعػوتققومعؼصقدةممسيمإشراءم
اظؼورئمووـقسماظـصماٌؿعدّدموإخراجماظؿكققؾمإديمذبولماٌؿؽـمواظؿقؼؼماظقاضعل .م
25ماظرواؼي،مص.م .7م
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وسؾكمإثرمذظؽمجوءمغصمرواؼيم"خطقةمسيماىلد"مذبؿعماألغقاعمبػلقػلوءمعـم
األجـوس مواألمنوط ماًطوبقي مسرب متؼـقوت متـوصقي مزبؿؾػي ،مجعؾً ماظـص مؼـلفؿم
حبقارؼيمذبؿقسيمعـماألصقاتمسيمصقتمواحدمػقمصقتماظذاتماظروائقي،مإضوصيمإديم
ذبؿقع ماظؿؼـقوت ماظيت مادؿـد مإظقفو ماظلورد مسي مإثراء مصـقي ماظؿالسى ممبؿؽـوت ماظلردمم
وذيوظقي ماظرواؼي مسي مهقؼر مايؽوؼي موحرطقي ماحملوورة مبني ماظشكصقوت ،موتعدّدم
اٌرجعقوت مسي مغؼؾ ماظؽالم مواظؿػــ مسي مإبالشف مسي متعؾري مادؿعوري مووضقح مذبوزيم
ودبققؾمذعريمسربماغزؼوحوتمأدؾقبقي مسـمعلظقفماظؽؾؿيموععفقدماٌؼقظي موبنيمعؼومم
اظؿؾػظ ماظلردي ممبو مصقف معـ مغزوع مإدي ماظؿؿـقؾ مواإلخؾور مواظؿؼرؼر ،مواإلؼفوم ماٌرجعلم
اظذيمؼؿكؾؾمغصقصماظرواؼيمعـمأجؾمايرصمسؾكماإلؼصولمواظؿقضقح .م
ولدماظرواؼيمسيمسؿقعقؿفومسربمصـقنمآظقوتماظؽؿوبيماظلردؼيمصقفو،معلؿقىمبالشيم
اىـس موإغشوئقي ماًطوب ماألدبل ،مػق معو مؼظفر مسؾك معلؿقى ماظرتاطقى ماٌؿعدّدةم
ظألصعول ماظلردؼي موررق ماغؿظوعفو مسي مصقغي معـ ماظؿشؿقً مواظؿػؿقً مواظؾعـرة ،موسؾكم
علؿقى مبـوء ماظػقاسؾ موعـطؼ متشؽقؾفو مبني ماظقحدة مواظؽـرة ،ماظؿػرّد مواظؿعدّد م ماظذاتم
واآلخر ،ماظقاضعل مواًراسي ،ماإلغلوغل مواظؽقغل ،معو محيؼؼّ مسي ماألخري معو مؼلؿكم
بشعرؼة ماظرواؼة ماظيت مغؾقظفو مسي مطؾ معشفد معـ معشوػد ماظرواؼي ،موسي معقاضػم
ذكصقوتفوموروضوتفوماالغػعوظقي،موسؿؾقوتماالدؿقضورمواالدؿذطور موايؾؿمواظؿداسل،م
إضوصيمإديمتطعقؿمايقارؼيمبلعـولموحؽؿمسوعقيمتزخرمبدالالتموإحوالتمصؽرؼيمربؾقيم
متـؾماظقاضعماحملؾلمبؽؾمثؼؾفموطـوصؿف .م
إنمرواؼيم"خطقةمسيماىلد"مأمنقذجومصوسالمسيمأصؼماظؿفرؼىمعـمخاللمممؽـوتم
اظلردؼي موعلؿققؾ مإعؽوغفو ماظؿكققؾل مواظقاضعل مسي مردؿ مرػوغوتفو ماظػؽرؼي مسي مسوملم
ؼمصؾف ماظشؿوت ،مإغفو مغص ماٌغوعرة م مسي متالسؾفو مبؼقاسد ماظؿفـقس موإزاحي مأسرافم
اظلردماظؿؼؾقديموعقاضقعفمسربمازدواجقيماظقاضعمواًقول،مايؼقؼيمواظزؼػ،ماظذاتم
واآلخر...إذمإنّماظـصمؼعٍمبدالالتماٌغوعرةماظػؽرؼيمواإلشراءماظؿكققؾلمبـزوحماظشؽؾم
اظروائلمإديموربيمجدؼدةمسيماظؽؿوبي.م م

أغـروبوظوجقاماظؾغةماحملؽقة م
عـ مخالل معػفقم ماظدرادوت ماألغـروبقظقجقو مميؽــو مادؿـطوق مزبؿؾػ ماظؿّفؾقوتم
اظـؼوصقيمواالجؿؿوسقيماظيت ماحؿػؾًمبفومعغوعرةماظؽؿوبيماظلردؼيمسيمرواؼيم"خطقةمسيم
اىلد" ،مإذ مند ماظروائل م"حلني مسالم" مذؽّؾ معلرحو مأغـروبقظقجقو موػق مؼؽؿىم
رواؼؿفمعـمخاللماغؿؼوظفمعـمغصماظـؼوصيمإديمثؼوصيماظـص؛مأيمعـماجملؿؿعماظذيمطونم
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ؼمدّس مأصؾقي ماظـص ماظروائل مبوسؿؾوره مأثرا مإبداسقو مواغؿؼوءً مترطقؾقو مظؾـص ماٌرجعلم
اظذيمؼشؽؾمعصدرمععطقوتف .م
ُؼػرتضمأنّماظؽؿوبيماألغرتوبقظقجقيمػلمطؿوبيمتـوصقي،محقارؼيمودبققؾقي؛محقٌم
ُتشؽؾمحؼالمشـقومبوٌعطقوتماظـؼوصقيمواالجؿؿوسقيمذاتمايضقرماظرعزي ،مإذمؼلؿؾزمم
سؾكماظؼورئماإلٌوممبفذهماظقضعقيمظقلؿكؾصمزبؿؾػماظرعقزماٌشؽؾيمظؾـصماظلرديم
سي مسالضي ماظؿلوؼؾقي ماظرعزؼي مبوظـؼوصي مظؽقغفو ماظـص ماألصؾل ،موضد ممت ماظؿعؾري مسـفم
بؿؼـقوتمصـّقيمعؿـقّسيمسؿدػوماٌمظػمإلثراءمعلورمغصفموذظؽمعـمخالل :م
عالعليماًطوبماظلقريمواًراسيمسيمخطوبفماظلرديمعـالماألدطقرةماظشعؾقيمظؾرتاثماظؼؾوئؾلم(زظؼقم)؛ م
ادؿقضور مزبؿؾػ ماظشعوئر مواظعودات مواظؿؼوظقد مواظطؼقس ماالحؿػوظقي مسي ماٌنتماظلردي،موذظؽمعـمخاللمعومؼعرفممبصطؾحماالؼدؼوظوجقم،ماظذيمأرؾؼفم(بوخؿني)م
سؾكماالووه األؼدؼقظقجل،موؼعرصفم(صقؽؿقرمارظقخ)موػقمأحد اٌعوصرؼـمظؾوخؿنيم"بلغفم
ؼؿؿظفرمسؾكمذؽؾ مطؾؿوت ،مررقماظؾؾوس ،ماظعالضوت اظؿـظقؿقي مبنيماظؾشر ،مإنمطؾم
اؼدؼقظقجقؿمػقمجزءمعـماظقاضعماٌوديماالجؿؿوسل" .م
وؼؿفلّدمذظؽمعـمخاللمأمسوءمذطرػوماٌمظػمإذورةمإديمرؾقعيماظقاضعماٌوديماظـؼوسيم
ظؾؿفؿؿع ماىزائري مواظؿؾؿلوغل مهدؼدا ،مايوؼؽ ،ماظؿفؿعوت ،ماظلؽورى ،مأغقاعم
اٌلطقالت موايؾقؼوت ماظشعؾقي ماظيت متُؼدّم مسـد موالدة مصيب معـؾ م"اظؿؼـؿّي" ،مأغقاعم
اظـؿور ،ماظطققر ،ماظؽوػـي ،ممثؼػقظً مأطؾي مذعؾقي مأعوزؼغقي ،مأغقاع مايشوئش موسطقرم
اظؾكقر ...م
إضوصي مإ دي مذظؽ معلؿقى ماظؿعدّد ماظؾغقي ماظذي مأشـك ماظقسل مبوظؽؿوبي ماظروائقي؛م
بوسؿؾورمأنماظرواؼيمزوػرةمظغقؼي مضؾؾمأنمتؽقنمعقضقسومصؽرؼومأومذؽالمصـقو،محقٌم
ندمظغيماظرواؼيمسيمععظؿمعشوػدػومعؾؿقؿيمسضقؼومبوجملؿؿعماظذيمأصرزػوممبكؿؾػم
ذرائقف-اظدارجي :متؾؿلون ،ماظؼؾوؼؾقي :مجبوؼي ،-موػل مبذظؽ متعؾّر مسـ مغقع معـم
اظرصقدماظـؼوسيمواالجؿؿوسل،موػذامعومحيؼّؼمعػفقمم(بوخؿني)مسيماظؾغيمايقارؼيموتعدّدم
األصقاتمصقفوممبعـكم"وؿقعماألدوظقىمواألغلوقماظؾغقؼي،موتداخؾفومسربماظؿقاصؾم
واظؿػوسؾمععماآلخرؼـ" م
تؾؽ ماٌؾػقزوت ماظيت مذؽّؾً مغلؼ ماالؼدؼقظقجقؿ متعؾّر مسـ ماٌعرصي ماظضؿـقي ماظيتم
تمدّسمبـقيماظرواؼيمم معـمخاللمادؿـفودػومبوظذاطرةماالجؿؿوسقيمسربمدقـورؼقماٌعقشم
اظققعلمسيمعرجعقوتفموتطؾقؼوتفماظـؼوصقي،مإذمػلماغؿؼولمعـمايؼؾماألغـروبقظقجلمإديم
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عقدان مإغؿوج ماًطوب ،موسؾك معلؿقى ماظؽؿوبي مسي ممموردي مدبققؾ معـ مغقع مخوصم
أدودفماظؿلوؼؾماظرعزيمظـصقيماظـؼوصي؛محقٌمأنّمعوم"ميقّزماظرعزؼيماظضؿـقيمسيماظػعؾ،م
سـدماألغـروبقظقجلمػلمأغّفومتشؽّؾ مدقوضوموصػقومألصعولمععقّـي.مبعؾورةمأخرى،مإغّفوم
ذاتمسالضيمبعرفمرعزيمععطكمحبقٌمإغّـومغلؿطقعمأنمغموّلمإميوءةمععقّـيمبقصػفوم
إذورةمإديمػذاماظشلءمأومذاك 26".مم م
ظؼدمغقّعماٌمظػم"حلنيمسالم"مسيمردؿمعقرصقظقجقيماألذؽولماالجؿؿوسقيمسيمسرفم
اظؿؼوظقدمواظعوداتمعـمخاللموصػمثريمظؾؿعقشماظققعلمبوظؼرؼيمواألودوطماظشعؾقي،م
وضدمجوءماظؿعؾريمسـفومسربمتقظقػوتمدردؼيمعؿـقسيمبؿعدّدماظؾغوتمواألصقاتماظلوردةم
واخؿالف مظغؿفو مايِرصقي موادؿقضور مدفالت مظغي ماظؿداول ماظققعل مواظشعيب موأعـؾيم
ذظؽمعُفلّدةمسيماٌنتماظروائلمطوآلتل :م
توزقفمدفالتمظغةماظؿداولماظقوعيمواظشعيب م

اظذيمميـؾمسالعيمعـمسالعوتمودّدماًطوبمعـمخاللمودؼدماظرؤؼومسيماظؿصرّفم
عع ماظؾغي معـ مخالل متػفري مروضؿفو مواظؿعؾري مسـ معـوخقوت ماظرتطقؾي ماالجؿؿوسقيم
اٌؿـقسي؛ مممو محيؼؼ مغقسو معـ ماظــوئقي ماظصقتقي مواظدالظقي مهلذه ماظؾغي ،موضد متعدّدتم
دفالتمطالعفو؛ مبوسؿؾورمأ نّماظؿعدّدماظؾلوغلماٌدرجمسيماظرواؼيمػقمخطوبماآلخرؼـم
داخؾ متعدّد مظغي ماآلخرؼـ ،محقٌ مدفّؾً ماظؾغة ماظعاعقة محضقرا معؿؿقّزا مسي مثـوؼوم
احملوورات ماظشكصقي،مظؽقنمأنّماظؾغيماظدارجي مدبؾؼممتقّجومسيماظؿشكقصماظؾغقيم
ضقي ماظدالظي ،موػل ممبـوبي مسـصر مإضوءة مظؾذاطرة ماظشعؾقي معو مجعؾ ماظرواؼي مترتؾطم
بوظققعل ماٌعقش معـال" :ؼو ماىؿوسي م..حؽوؼي مؼقدػ موظد ماٌفدي ماًراز معع مبوؼيم
اظؾفووؼيمطؾفومطذبمسيمطذب ..أغومأضقلمظؽؿ ..إغّفومخرؼػوتماظعفوئز ..أغومسؿريمعوم
ذػؿفؿ ..موالماظؿؼقًمبفؿ ..ػوذومزوجمالموجقدمهلؿو..أغوموظدمتؾؿلونموأضقلمظؽؿمالم
وجقدمظشكصمامسفمؼقدػموالمبـًمامسفومبوؼي.مإغّفومذبرّدمطالممسيمطالم 27".م
ؼعؽس مػذا ماٌؼطع ماووػو مواضقو مسي متػصقح ماظدّارجي مواظؿؼرؼى مبقـفو موبنيم
اظػصقك،موبوظؿوظلماظرشؾيمسيمإضقومماظدّارجيمسيمعلؿقىماٌعفؿمواظرتطقىمظؿمديمدورام
ععرصقو .م
االدؿعؿوالت ماٌكؿؾػي مظؾدّارجي مسي ماظرواؼي مسرب ماألشاغي ماظشعؾقة مواألعـالموعردّداتمطالمماظقوعي معـؾ :ماألعـولمسيمضقظف"طوغًمحؽوؼيمؼقدػموبوؼيماظؾفووؼيم
 26مرؼؽقر ،مبقل م( ،)7999ماظقجقد مواظزعون مواظلرد ،مصؾلػي مبقل مرؼؽقر ،مترذيي مدعقد ماظغومنل ،مط ،7ماظدارم
اظؾقضوء،ماٌرطزماظـؼوسيماظعربل،مص .50.م
27ماظرواؼي،مص .9.م
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عـؿشرة مسي مطؾ مذبؾس ،موري مسؾك مطؾّ مظلون مطؿو موري ماظـور مسي ماظؿنب"ص،77م
واألشوغلماظشعؾقيمعـؾ":معـمالمؼعشؼمػقػوءمأعـوشمرحيقمسصقػ م
وعـمالمخيطػمخطػيموالمروىمبؽوسماىػو م
ؼعذرغلمبوظشقصومأغصريمصوغلمرػقػ".ص 80م
وأعـولماظدغدغيمسيمطالمماظققعل":مغعشؼموسشؼلمععذبموراؼلمضؾقؾماظدبورة م
خوؼػممنقتمعـمايىموميشلمحوغقتلمخلورة".مصم .87م
طوغًمػذهماألشوغلمسيمثـوؼوماٌؼورعمايقارؼيمظؾكطوبماظروائلمتعرضمصقرامتُغينم
األدؾقب مبنؼؼوسوت مدالظقي ممتـّؾ مادؿؾطون ماظذات مواظؽشػ مسـ مععوغوتفو ماظػردؼيم
واىؿوسقي؛محقٌمؼؽشػ مػذاماظـؿط معـماظؽؿوبي ماغػؿوحماظؾغيمسؾكمأطـرمعـ مععفؿم
(اظعوعل،ماظػصقكمواظشعيب)مممومؼضػلممسيماظؿـقّعمسؾكمأدؾقبماظؽؿوبي،مومؼُربزم
ذيوظقوت مايقارؼي مسؾك ماٌؾػقز ماظروائل؛ مبوسؿؾور مأن ماظرواؼي متلؿعؿؾ ماظعالئؼم
األؼدؼقظقجقي مشري ماألدبقي مسؾك محد متعؾري م(بوخؿني) مسي مطؿوبف مسؾؿ ماىؿول موغظرؼيم
اظرواؼي،مصصؾ:ماًطوبماظروائل،مص.705م
أعو مسي معو مخيص ماألدطورة مصؼد محضل مغص مرواؼي م"خطقة مسي ماىلد" مبؽـوصيم
تراثقي موأصوظي متورخيقي مدقاء مسؾك معلؿقى محدث ماظقاضعي ،مأو مسؾك معلؿقىم
اظشكصقوت :مطوػـي ،مغػرتقيت ،مؼقدػ ،مزظؼقم ...،مإدي مشري مذظؽ معـ ماظشكصقوتم
اظيت معـّؾً مععفو معقاضػ مأغـروبقظقجقي مريّؾً ماظـص مطـريا معـ مذيوظقؿف ،موأسطؿفم
أبعودا مدردؼي موتلوؼؾقي مخوصي ،مصوألدطقرة مذؽؾ معـ مأذؽول ماإلبداسوت ماظرعزؼيم
ظإلغلون موغلؼ مسالعوتل ،مإذ مند م(روالن مبورث) مسي مطؿوبف م Mythologiesمؼعرّصفوم
سؾكمأغّفومظغيموغظوممدقؿقوئل .م
إنّمعلؿقىماظؾغيمطونمعقداغومالزدواجقيموضوئعماظؿورؼخمواظرتاثمبلبعودهماألدطقرؼيم
ظؿـري مخصقصقي ماظـص مسي ماظؿعؾري مسـ مسالعوتف ماظرعزؼي مبشؽؾ مصين مذيقؾ موضقيم
اظدالظي ،موسؾقف معزج ماٌمظػ متصقّره مبني مممؽـ ماظؿورؼخ مواظؿكققؾ مالطؿشوف معو مػقم
جقػريمسيماظقاضع ماٌعوش ماجمللّدمسيماظؾـوءماظلرديمسربمدؾطيماظؾغي؛محقٌمأنّم"م
اظلرد مؼعؿرب معـ محقٌ مأصقظف ماظؿورخيقي مواألغـروبقظقجقي مشري معـػصؾ مسـ مايقوةم
واظـؼوصيمواظقجقد،موايوجيماظقجقدؼيمإظقف مظؾؼوءمآثورماإلغلونمسؾكماألرض...صوظلردم
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دــمواصػمméta-codeمؼلؿحمبـؼؾمردوئؾمسربمثؼوصقيمTransculturelsمسـماظقاضعم
واظؿفربيمواظعومل".28م م
ػذامعومجعؾمعنتماظرواؼيمحيؿؾمذقـيمرعزؼيمسربمغلؼمدقؿقوئل،موألنّماألدطقرةم
"تُؿورس مدؾطؿفو مسؾك ماظؾغي ،مواظؾغي مبدورػو متصؾح محوعال مهلذا ماظـشوط ماظروحلم
واٌقـقظقجل ،موتوظقو متؿققّل مإدي مغلقٍ معرتاطؿ موععؼّد معـ ماظرعقز ،موعـ مػذه ماظقجفيم
صوألدطقرةمعـؾماظػـمواظؾغيمواٌعرصيمتؿققلمإديمرعقز ،موعـمثؿمإديمأذؽولمدقؿقوئقيم
تؿػووتمدرجيمبلورؿفوموتعؼقدػو" .29م
إن مأغـروبقظقجقو ماظؾغي ماظلردؼي مسي ماظرواؼي مطوغً ممبـوبي م"اظؿفربي ماظؾغقؼي ماظيتم
دؿُكؿربمعـماآلنمصصوسدامطـورؼمأغـروبقظقجلمذوػدمسؾكماظؿفربيماإلغلوغقي،مصوظؾغقيم
جيذبـومإديمجزءمجقػريمعؿعؾّؼمبوإلغلون" .30م
طوغًمتؾؽمرؤؼيمعقجزةمسيماظؾقٌمسـمتشكقصمأذؽولمادؿـؿورماظـؼوصيماظشعؾقي؛م
عـ مخالل مادؿـطوق مررائؼ ماذؿغول ماألدب ماظشعيب مسي ماظرواؼي ماظذي مطون مؼعرب مسـم
عزاوجيماٌقروثماظشػوػلمبوظؽؿوبلمطؿؼـقيمعفقؿـيمسيمعنتماظـص مواظؿعؾريمسـمغلؼم
اًطوبماظلردي .م

مأؼدؼوظوجقامادلؿكقلمواهلوؼةماظلردؼة م

إنّ ماٌـطؾؼ ماظعوم مظرواؼي م"خطقة مسي ماىلد" مػق مراػـ ماجملؿؿع ماىزائريم
واظؿؾؿلوغل مسؾك موجف ماًصقص مصؽون مذظؽ ممبـوبي مإرور معمدس مظؿشؽقؾ ماٌؿكقّؾم
اظلرديمظـصماظرواؼي ،موسؾكمأدوس ماظلريةماظذاتقيمطفـسمأدبلمأوظلمعلؿؼرأ معـم
تؼـقوتماظؽؿوبيماظلردؼي،مصنغـومغؾؿحمصقفوماظؿكققلماظذاتي مبوسؿؾورهممنطومجدؼدامعـم
اظؽؿوبيمواظؿعؾريمسـماظذات،مإذمؼؿؾودرمظذػـماظؼورئمأنمؼقعقوتمؼقدػمػلمعذطراتم
اٌمظػ؛ موبوظؿوظل مؼؿعؾّؼ مذظؽ مبنضػوء مغقع معـ ماظؿكققؾ مسؾك ماظذات مسرب مزبؿؾػم
األذؽول ماظؿعؾريؼي مواظصقغ ماظؿؾػظقي ماظيت مسؿدػو ماٌمظػ مظؿقدقع ماٌلوصي مبني مذاتفم
وذوات ماظشكصقي ماظؾطؾ مواظشكقص ماٌؿـؾي مسي معنت ماظرواؼي ،موسؾقف مجوء ماظؿشؽؾم
اظؿكققؾل مظؾرواؼي معزدوجو مبني مدبققؾ ماظؼصي مودبققؾ ماًطوب مبوظرتطقز مسؾكم
االذؿغولمسيمتقدقعمبمرةماظؼراءةمسربمخوصقيماظلردموآظقوتفماظؽؿوبقي؛معـمأجؾماالغؿؾوهم
28مبقسزّة،مربؿدم(،)5007مػريعقـقرقؼوماحملؽل:ماظـلؼمواظؽووسمسيماظرواؼيماظعربقي،مبريوت،معمدليماالغؿشورم
اظعربل،مص .40.م
 29مؼقدػ،مأريد م( ،)5005ماظلقؿقوئقوتماظقاصػي،ماٌـطؼماظلقؿقوئلموجربماظعالعوت،ط ،7ماىزائر ،معـشقراتم
االخؿالف،مص .77.م
 30مجوطقب ،مأغدرؼف م( ،)5005مأغـروبقظقجقو ماظؾغي ،مبـوء موترعقز ،متر:ظقؾك ماظشربقين ،مط ،7ماظؼوػرة ،ماٌشروعم
اظؼقعلمظؾرتذيي،مص .35.م
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إدي مربؽلماظرواؼيماٌؿكقؾمأطـرمعـممربؽلماظؼصي،معـمخاللمإغزؼوحفومسـماظقاضعم
وحرصفو مسؾك مدس ؿ ماىوغى ماالجؿؿوسل ماٌعوش محؼقؼي موسؾقف مهػقز ماظؼورئ مسؾكم
تصدؼؼماٌرويمظف .م
إنّ ماظقزقػي ماٌرجعقي مطوغً متلدقلقي مسي ماالذؿغول ماظلردي مظؾرواؼي ماظيت متعؾّرم
بصقرةمضقؼيمسـماٌكقولماالجؿؿوسلماٌـغؿسمسيماالغـروبقظقجقو،مواٌشؽؾيمظؾرعزؼيمسيم
اظـص مسرب ممتـقالت موتصقرات مؼؽقّغفو ماإلغلون مٌقاجفي ماظقاضع ،مصصقّر مظـو ماٌمظػم
واضعومععوذومبكظقوتمدردؼيمعؿـقسي متلوػؿمسيمإثراءمطقػقيماذؿغولماٌكقولماالجؿؿوسلم
صفوء ماظؿعؾري مسـف مسي ممتـقؾ مذبؿقسي معـ ماظعـوصر ماظـؼوصقي ماٌقحدة مىؿوسي مععقـيم
طوغً متعقش مسي متؾؿلون ماظغرب ماىزائري موؼؼقل ماٌػؽر مػبقل مرؼؽقرؼ مسي ماخؿالطم
ادلؿكقّلمباظػعلماالجؿؿاسيمأنّ"ماظػعؾماإلغلوغلمعرتؾطمسيمصؿقؿقؿفمبوظؿكقّؾمواظؿؿـّؾ؛م
مبعـكمأغّفمالمميؽــومأنمغػفؿمطقػمميؽـمظؾققوةماظقاضعقيمأنمتـؿٍمعـمذاتفومصقرةمعوم
إذا ممل مغػرتض مسي مبـقي ماظػعؾ مذاتف مودقطو مرعزؼو مؼؿقدّد معـ مخالظف موسقـو مبقجقدغوم
االجؿؿوسل 31".م م
سؾك مأدوس مصؽرة ماجملؿؿع مواٌكقول ماالجؿؿوسل مؼمدّس ماٌمظػ م"حلني مسالم"م
ررائؼ م اٌضؿرمسربمصـقيماجملوزمواالدؿعورة،موذظؽمعـمخاللماالدؿعوغيمسؾكمذيوسيم
ععقـي مظؿؿـقؾ مأحداث ماظقاضعي ماظروائقي ،معو مجعؾ مزبقوظف ماالجؿؿوسل مؼؿضؿـ مصقرةم
أؼدؼوظوجقة معـمخاللمدعلماظشكصقوتماظـوغقؼيموذكصقيماظؾطؾمؼقدػموبوؼيمسيم
اظؾقٌمسـماهلوؼةم،مدعكماظؽوتىمبدورهمإديمادرتجوع محدثماجؿؿوسلمعوضلمعـم
خالل م موزقػي ماألؼدؼقظقجقو م"اظيت مترتؾط محبوجي مذيوسي ماجؿؿوسقي معو مإدي ماعؿالكم
صقرةمسـمغػلفوموإديممتـّؾموجقدػومسؾكماظطرؼؼيماالجؿؿوسقي...موبفذاماٌعـكمتؽقنم
األؼدؼقظقجقو مإسودة ماظؿأوؼل ماالرجتاسي مهلذا ماحلدث ماظـؿوذجي مادلؤدّس...وػلم
وزقػي مردم ماٌلوصي ماظيت متػصؾ ماظذاطرة ماىؿوسقي مسـ مايدث ماٌؽرور مبـو موتلوؼال؛م
مبعـك مأن مادؿعادة ماحلدث مادلؤدّس مظؾفوؼة ماجلؿاسقة مظؿشؽقؾي معو ،موإدعوجف مسيم
حرطقي مايوضر مإغّؿو مؼؿؿون مسرب متلوؼؾ مارووسل معلؿؿر مضقاعف مإسادة ممنذجة م مػذام
احلدث 32".م
إنّمواضعيمايدثماظذيمؼشؿغؾمسؾكمعلؿقىمدردماظرواؼيمطونممبـوبيمذيعمظؾذاطرةم
اىؿوسقي ماظيت مؼشرتك مععفو مطؾ ماىزائرؼقن مإبون متؾؽ ماظػرتة ماظيت محدّدتفو مػقؼيم
31مبـمحلـ،محلـم(،)5003ماظـظرؼيماظؿلوؼؾقيمسـدمبقلمرؼؽقر،ط،5ماىزائر،معـشقراتماالخؿالف،مص .54.م
 32حلـ،محلـ،معرجعمدوبؼ،مص.م .56-55م
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اظقاضعي ،موعـمخاللماٌزواجيمبنيماظرتاث مبززيفماظؿورخيلمواظـؼوسي،موبنيمايوضرم
سربمذكصقوتمعؿـقسيمعـمخاللمتلدقلقيمظـؿذجيمايدثموادؿشراصفمسؾكمتطقؼعم
سقامل ماٌلؿؼؾؾ ماٌؿؽـ ،مإثرػو مؼـؾـؼ معػفقم ماهلوؼة ماظلردؼة مطلحد مسقامل ماظـصم
اظروائل ماظيت مؼعرّصفو م(رؼؽقر) مبلغفو م"صقرة ماظذات ماٌؿقرطي ماظيت مال متؿقؼّؼ مإالّم
بوظلرد ،مصنذؽوظقي ماظؿؿودؽ مواظؾؼوء مسي ماظزعون ،مأو مبعؾورة موجقزة ،مإذؽوظقي ماهلقؼيم
تقجد مػـوك مسي م(اظلرد)...إذ مؼمظّػ ماظلرد ماًقاص ماظدائؿي مظشكصقي معو ،مػل معوم
ميؽـمأنمؼلؿقفوماٌرءمػقؼّؿفماظلردؼي،مبؾـوءمغقعمعـماهلقؼيماظدؼـوعقيماٌؿقرطيماظيتم
دبؾؼ مػقؼؿف ماظشكصقي...إنّ ماظذات مذؾؽي معؿؼورعي معع ماآلخرؼـ مصوهلقؼي ماظلردؼيم
إذؽوظقيمضوئؿيمسؾكماظؾؼوءمسيماظزعون،موعـمخاللماظؿؼوظقدماظؾغقؼيماظيتمؼـؼؾفوماظلرد،م
صننّمضقاممػذهماظذاتقيمظقسماظقجقدمظؾذات،مبؾماظقجقدمظمخرؼـ،موععفؿموبقـفؿمسيم
حرطي مال ماغؼطوع مهلو معـ ماألصعول مايوضرة مواٌوضقي مواٌلؿؼؾؾقي ماظيت مؼـؼؾفو متراثم
درديمحوضرموتؼوظقدمجوػزةمتلؾؼموجقدماظذاتماظػعؾل33".م م
عـ مخالل ممنذجي مايدث مسرب مودقط ماهلقؼي مايؽوئقي مؼلعك ماٌمظػ م"حلنيم
سالّم" مإدي متؽـقػ ماظقاضع مسرب متؼـقي ماًقول ماإلبداسل؛ ماظذي مجيؿع مبني ماٌوضلم
وايوضرمبطرؼؼيمتصرّحمسـمسومل مآخرمممؽـمؼؿؼورعمععمسوملماظؼورئ،ماظـصمسؿقعومالم
ؼؽؿؿؾمإالمبقجقدمضورئمؼلوػؿمسيمتقظقدماٌعـكماٌضؿرمصقف؛محقٌمؼؽؿّؾمأصؼماظؿفربيم
بلصؼماظؿقضعمظؿقؼقؼماغصفورماألصوقمسؾكمحدّمتعؾريم(شوداعري) .م
ظقـؾـؼمععـومسيماألخريمأنماظروائلمدعكمإديمتػعقؾماظرتاثممواظذاطرةماظؿورخيقيمعـم
خالل مصـقي ماظؿقزقػ ماٌرجعل مواألدطقري موتشؽّؾ ماٌؿكقؾ مصقفؿو؛ موػذا معو مؼلؿقفم
(رؼؽقر)مباظؿؽرارماظلرديماظذيمؼصػفمبلغّفم"صعؾمتلدقسمجدؼد،موبدءمجدؼدمٌومطونم
ضدمدُذّـمعـمضؾؾ" .34م

خــــــــامتــــــــة م
ذيوع ماظؼقل ،مأن مرواؼي م"خطقة مسي ماىلد" مأمنقذجو مألصؼ متؽـقؽ ماظؿفرؼىم
واظؽؿوبي ماظلردؼي ماٌعوصرة مسرب مودقط ماًؾػقي ماٌعرصقي ماٌلـدة مظؾؿقضقع ،مواظؾغي مسيم
جوغؾقفوماٌعقوريمواالدؿعوريمعـمخاللماحملزونماٌعرسيمظؾؽوتى،موذظؽمسيماظؾقٌم
سـمثـوئقيماظؽؿوبيمواظؿـوصموإبرازمطقػقيماذؿغوهلؿومسيماظـص،مممومؼدصعمبوظؿػؽريمسيم
غلؼمتشؽّؾماظرواؼيمبنيمجدظقيماظداخؾمواًورج؛موػذامعومجيعؾماظؽؿوبيمواظؿـوصم
33مرؼؽقر،مبقل،ماظقجقدمواظزعونمواظلرد،مصؾلػيمبقلمرؼؽقر،مترذييمدعقدماظغومنل،معرجعمدوبؼ،مص .59-58.م
34مرؼؽقر،مبقل،معرجعمدوبؼ،مص .33.م
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خوضعني مٌؾدأ ماظؿعوظؼ ماىدظل مواظؿػوسؾ ماظؾـوئل؛ مألنّ ماظؽؿوبي متعؿؿد ماظؿـوص مآظقيم
إدرتاتقفقي مسي مبـوء ماظـص موضراءتف موتلوؼؾف ،مواظؿـوص مبدوره محيؿوج مإدي ماظؽؿوبي مطلم
ؼظفرموؼشؿغؾمسيماظـص.م م
ُتؾين ماظرواؼي مسي مذبؿؾ ماظذطر ماًوص مظدرادؿـو مػذه؛ مسؾك مأدوس مغلؼ مغؼديم
ؼشؿغؾمسؾكمذيوظقيماالغدعوجمبنيماىؿوظلمواٌرجعل ،مداخؾمغصمروائلمعؾؿؾسمسيم
ػقؼؿفماألجـودقي موعغوعرتفماظؽؿوبقيمظقمدّسمظـومخربة مذيوظقيمبعوملماظـصماظلرديم
اظذيمخؾؼمعقضقسومذيوظقومػقماظعؿؾماظػينمطؿومحيدث؛مأيمؼُدركمسيمخربةماظؼورئم
صوإلدراك مشوؼي مذيوظقي مؼـؾغل مأن مؼُطول مأعدػو مبؿعؾري(ذقصلؽل) ،مظذظؽ مطوغًم
عقؽوغقزعوتماظؿفرؼىماظػينمسيماظرواؼيمبنيماىؿوظلمواٌرجعلمععاؼشةممجاظقة مبنيم
اظذات(اظؼورئ) مواٌقضقع(اظـص) ،ماظيت متؽؿـ مسي مخوصقي ماظؿذوّق ماظػين مسي مذغػم
اظؿشقؼؼمواٌراوشيمسيمتلخريمايدث؛ مسربمصـقنماظؿؽرارماظلرديموادؿؽشوفمععوغلم
اظـصموأبعودهماىؿوظقي؛ معـ مخاللمدؼـوعقيماظعالضي مبنيماظذاتمواٌقضقعمسي ماغؾـوقم
عػفقمماٌعوؼشيماىؿوظقيماظيتمتؿؽقّنمأدودومسؾكمسـصرمجقػريمسيماظػـموػقماظؾذةم
بنيماظؼراءةموضوبؾقيماظؽؿوبي .م
ظؽـ معو محؼقؼي ماىؿوظل مواٌرجعل مبلصؾ موجقد ماظعؿؾ ماظػين موهؼّؼف مسؾك محدّم
تعؾريم(ػقدجر)؟ م
تؿؽهمضراءتـوماظؿلوؼؾقيمأدودومسؾكماظعؿؾماظلردي-اظػين-مطؿومؼظفرمظـومسيمخربتـوم
اٌعرصقي؛ مابؿغوء ماٌؽوذػي مسؾك ماٌؿؽـ مواظعومل ماٌـػؿح مسي ماظرواؼي مسرب ماغصفور مأصؼم
اظؿفربيماإلبداسقيموأصؼماظؼراءة،موحؼقؼيماظعؿؾماظػينمظرواؼيم"خطقةمسيماىلد"مػقم
اػؿؿومماٌمظػمبوظؽشػمسؿومػقمعقجقدمبؿؼـقيماٌزاوجيمبنيماظشػقيمواظؽؿوبلمماٌوضلم
وايوضر،معـمخاللمولقدمذبؿقعماظعالضوتماظيتمؼؾؿقؿممصقفوماٌكقولماالجؿؿوسلم
وايس ماٌشرتك ماظذي مؼؿفؾك مسرب ماظؽؾؿوت مواألصعول ،مخوصي مسؾك ماٌلؿقىم
األغـروبقظقجل مواظؿؿـقؾماألؼدؼقظقجلماظلوبؼمذطرػؿو،موسؾقفمتؿقدّدمحؼقؼيماظرواؼيم
بوسؿؾورػومسؿالمصـقومعـمخاللماألداءمبوٌػفقمماظؿداوظلمظؾؿؾػقز،ماظذيمؼظفرمسيمجدظقيم
اظؼراءة مواظؽؿوبي معـ مخالل ماٌؽوذػي مسؾك ماغػؿوح ماظعومل ماٌؿؽـ ماظذي مؼرؼده ماٌمظػ،م
إثرػو مميؽـ مإعوري ماظؾـوم مسـ مايؼقؼي ماظيت مػل ماظػـ مذاتف ،مبوسؿؾوره مخؾؼو متلدقلقومم
حيدث مصقف متصقّر مايؼقؼي مبعقاٌفو ماٌـػؿقي مومبقجقداتفو ماظؿلصقؾقي ماظيت متشؽّؾم
ػقؼؿـوماظلردؼيمسربماألزعـي.م م
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وسيماألخريمميؽـينماظؼقلمأنماظرواؼيمتمدّسمطقـقغؿفوماٌؾـقيمسؾكمغداءماٌلؿؼؾؾ،م
اظذيمؼـؿؼؾمعـماٌوضلمإديمايوضرمعـمأجؾمإسودةماظـظرمسيمروادخماظـقابًمبنيماظؼقؿم
واٌعوغل ،موذظؽ معـ مخالل معقؽوغقزعوت مدردؼي مأثرت معلؿقى ماظؽؿوبي ماظلردؼي مبنيم
تعدّدماألدوظقىمواألصقات،موأدؾؾيماألذؽولماظلردؼيماظشػقؼيمعـؾمايؽوؼوتماظشعؾقيم
وعؽؿقبماظردوئؾمواٌذطرات .م
طوغًمضراءتـومػذهمضوئؿيمسؾكماظػفؿمواظؿلوؼؾممبرجعقيمغظرؼيموععرصقيمسيماألدب،م
وظقلًمربووظيتمػذهمضراءةمغفوئقيمضورةمظؾرواؼي،موبوسؿؾورمآظقوت معـفٍمدقؿقوئقوتم
اظؿلوؼؾمتـػؿحمسقاملمالمغفوئقيمممومجيعؾماظـصمضوبالمظؿعدّدماٌعوغلمواغػؿوحماظدالالت؛م
وطؿومؼؼقلماظـوضدمواٌػؽرماظعربلم(سؾلمحرب)مسيمعؼدّعيمطؿوبف(اظؿلوؼؾموايؼقؼي)م"الم
ُؼؼرأماظـصمظؾقضقفمسؾكماٌؼوصدماظـفوئقيمظؾؿمظػ،موالمعـمأجؾمععرصيمايؼقؼي،مبؾم
ؼُؼرأ مبؼصدمتغقريماظعالضيمبويؼقؼيم مأيمإلضوعيمسالضوتمجدؼدةمععماألذقوءمواظؽؾؿوتم
واألصؽور،متؿقحمصفؿماظالعػفقممواظالعؿقضع،موجعؾماظعصلمسؾكماظؿػؽريمضوبالمظؾدرسم
واظؿقؾقؾ" .م
المؼلعينمسيمآخرمدراديتماظـؼدؼيمػذهمإالماالدؿشفودمبؼقلم(أبقمحقونماظؿقحقدي)م
سي مصؾلػؿفماظػـقيمظؾعؿؾقيماظـؼدؼيمواظؼراءةماظػؽرؼيمسؿقعو :م"إنّماظؿذوّقماظػينمؼؿطؾّىم
ذرورومعشوبفيممتوعومظشروطماإلبداعماظػـّل.موايؽؿمسؾكمسؿؾمصينّمظقسمأعرامدفال،م
بؾمػقمععؼّدمحيؿوجمإديمضقّةمإبداسقيمظدىماٌؿذوّقمتلوسدمسؾكمايؽؿماظصققح،مػذهم
اظؼقةماإلبداسقيمػلمغقعمعـماالسؿدالمبنيماٌزاجمواألسضوءمواظشؽؾمواظؾقنموايس".م م
ػذه ماٌؼقظي مػل مخالصي ماجللد موجتربة مادلعـى مسي مرواؼي م"خطقة مسي ماىلد"م
ظؾروائلماىزائريم"حلنيمسالم"متعؾريامسـموربيماغصفورماآلصوق .م
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