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معقؽاغقزعاتماظؿفرؼبماظػينمبنيماجلؿاظيموادلرجعيم

م"حلنيمساّلم"مأمنوذجامظـــــم"خطوةميفماجللد"مرواؼة

 (1) مدعـــادممحداش

م"اظرواؼيمػلمحبٌمسـمضقؿمأصقؾيمسيمسوملمالمأصقؾ،

م".اجؿؿوسلصفلمبوظضرورةموسيمآنمواحدمدريةموتورؼخمممممم

مظودقانمشوظدعان

ممتفقــد

ذغؾًماظظوػرةماألدبقيمذبولماظؾقٌمومعقدانماٌعرصيمسؾكماٌلؿقىماإلبداسلموػذام
عومخؾؼمأذؽوالمصؽرؼيمجدؼدةمسؾكمعلؿقىماظؿـظريمواظـؼدماألدبل،مواظيتمتلعكمجودةم

مزواؼوهماٌكؿؾػي.ؾماٌعـكماألدبلمعـمإديمصفؿمتشؽُّ

سؾكمػذاماألدوس،متعددتموجفوتماظـظرمإديماظظوػرةماإلبداسقيمالدؿؼراءمضقاغقـفوم
اٌقضقعمسـمصقفو،مواظيتمتؿلرجحمبنيماظذاتموماظداخؾقيمواظؽشػمسـمعؽوعـماىؿول

مػوسؾقيمععمسقاعؾمداخؾقيموخورجقي.ؼمتؼـقيمحقارؼيمتؼرر

ـمعػفقمماألدبمواظؽشػمسمسيماظؿـظريوغظرامظؿؼـقيماظغرابيمسيماألدب،مزفرمذبولم
مًوصقؿف ماألدسماٌشؽؾي مأػؿ مأدبقو،مو، ماألدبمغصو معـ مجيعؾ معو مادؿؼراء بوظؿوظل

مبعـكمذظؽماظطوبعماىؿوظلماظذيمميقزماظؾغيماألدبقيمسـماظؾغيماظققعقيمواظذيمؼؿفّلدم
مظؾـقابً مادؿؼراء مػق ماألدبقي ماظؾغي مممقزات مواظؾقٌمسـ ماظؿصّرفماظػينمصقفو، مسي

إديمإدراكممنوذجمأدبقيمخوصيمتـدرجمسيممذظؽممأدى،مواظػـقيمواظطرائؼماظؿؼـقيمظـصمعو
مخاللم معـ موذظؽ محقٌمعضؿقغف مُؼدرسمعـ ماظـصماألدبل مصلصؾح ماظؿصـقػ، إرور
ماظؾغيم موعؼصدؼوت ماألدوظقى موزوئػ مسـ مواظؾقٌ مدواظف موتػؽقؽ ماظشؽؾ علوءظي

مبمتوشوؼو موذظؽ ماألدبل، ماىـس مالدؿؼراء مصقف مترصدماظـظؿ معـففقي متؼـقي وسؿؿود
ممتطقراتماظـصمعـمخاللمإدراكماظـقابًماظؾـققؼيمظؾفـس.

ماظؾػظ،موعـمبنيمػذهم ماظؾغيموجزاظي ممتـّؾفمسؾكمعلؿقىمذيوظقي ظألدبمأجـوسم
اظذيمػقمذؽؾمصيّنمأدبّلمماألجـوسمندماًطوبماظلرديمأومعومُؼعرفمبوظػـماظروائل

                                                                                                                                        
(1) Université Abderrahmane Mira, 06000, Bejaia, Algérie. 
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ـماظؿفربيماإلغلوغقيمعـمحقٌمإدراكماظذاتموػقمضوظىمعـمضقاظىماظؿعؾريمسموذيوظّل،
م مدرد مسؾك ماٌمظػ مصقفو مؼعؿؿد مععو، مذكصقوتممأحداثواظعومل مبني موري ععّقـي

موضدمؿؾػيزب ماألدبمايدؼٌ، مدوحي مالطؿلوحفو مغظرا ماظدرادوتمحقهلو مصؽـرت ،
ماآلخموتـووهل مسـ مدبؿؾػ مغظر موجفي معـ مسيماظؾوحـقن موتؿػؼ مبعضماظـقاحل مسي ر
دقؿوتمخوصيمهّددهمطوظلردموررائؼفم،موػذاماظػـماظروائلمحيؿؾملماألخرىاظـقاح

ماظؿؼـقي،موجقدمحدثمُؼقّؼؼفمإغلونمسيمزعونموعؽونمربّددؼـ.

معـمتلؾقطماظضقءمسؾكمأمنقذجماظرواؼيماىزائرؼيماٌعوصرةم "خطوةمتـطؾؼمدرادؿـو
ماجللد" مميف ماىزائري معوظؽمح"حلنيمساّلم"ظؾروائل مجوئزة مسؾك مظعوممايوئزة ّداد

مم5005 موعلوءظيمظؾؿقالد؛ معضؿراتفو مسي مايػر مادؿقجى م مأدبقي مزوػرة بوسؿؾورػو
عـمحقٌماظؿعؾريمسـموربيمإغلوغقيمسربمصقوشيمعزدوجيمبنيمممؽـمم؛ررائؼفوماظػـقي

صقفومحوولمصوظرواؼيممم،اظلردموعلؿققؾماظؿقؼقؼماجملّلدمسربمتؼـقيماًقولماإلبداسل
عـموتؾؿلونمبصقرةمخوصيم ؿؿعماىزائريمبصقرةمسوعياظؾقحممبومؼعرتيماجملاٌمظػم
دؾقطقوتماظؾعضمماظذيماغؾـؼمعـمخؾػقيمدؼـقيمودقودقيموّلدتمسيمرسىمعظوػرماظ
مموسؼؾقوتفؿ مأضقك محؿك ماظلؾؾقي ماظؼؿؾ محرؼي موتصقرتلربًمأدودقي مأوػوم متاعـ
موحؿكماظرجولمسيمذظؽماجملؿؿع ادؿفدصًمدبرؼؾقيم تلريمأحداثماظرواؼيمم،اظـلوء

ظؿؽقنمجلرامماظؽوتىمضصدػومػوتمسربمعـعطادؿؼراءػومبفدوءم ضؿـمعلورمؼؿقحمظؾؼورئ
عىمذضؾؾمصودرةمعـملؾقطقوتمواظذػـقوتماظاألملماظذيمدؾؾؿفمتؾؽماظ سؿؼظؾؾقحمسـم

ؼؼقلموسيمإحدىمعشوػدماظرواؼي:م"تؾؽماظؽؾؿوتماظيتمتؾؼكمسيماظؿعوزيم إذمغراهم،ؾضوت
م مسيوسيماىرائد متؿؿوذكمسققنم أو مالمتزال مألنمسققغـو معـمععـك. اظؽؿى،مظقسمهلو

مأو ماٌؼؿقظني موأبـوء مظؽلم أعفوت موضدره ماهلل مضضوء مػذا مأن مغؼقل مزظـو موال زوجوتفؿ
آالعفؿ..مػذهماظيتمظـمغؽقنمجدؼرؼـمبفومأبدًا..م غؿكؾصمعـفؿ...مسبـمظـمغؿلملمعـؾ

قممظلـومجدؼرؼـمبكالمماىزائرؼنيمأغـوماظق أغًمسؾكمحؼمسـدعومطـًمتؼقلمظلمدائؿًو
صـقـمملمغؼػمسـدهمسيمؼقممعـماألؼوممجبد.مم .سربمتورخيفؿماظطقؼؾمعـماظؼفرمواظـضول
م.1"ملمغؿلعؾفمطؿومؼـؾغلمظـضعمحوضرًامزبؿؾػًو

م مذظؽهؽل ماىلد مسي مُؼ خطقة ماظذي ماٌدؼـيماظؽالم معـ معؽون مطؾ مسي روى
مم،احملرودي ممؼودفحؽوؼي موظد مطؾماٌ اظؾفاوؼةمةوباؼماخلرازادلفدي مسي ـؿشرة

معـ مسيمطقعي مسيماظؿنبمأو موريماظـور اظعقدٍ.م ذبؾس،موريمسؾكمطؾمظلونمطؿو
موسؾك ماظدروب مسي مواظلوحوت... مواٌلوجد مواحملطوت ماٌؼوػل مسي ماظـوس  ؼؿداوهلو

                                                                                                                                        
 ،عـشقراتماالخؿالف،ماىزائر ،اىزائر،م5005،مرواؼي،مجوئزةمعوظؽمحّدادمخطقةمسيماىلدم:حلنيسالم،م 1
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ماظذيمماألرصػي، محدؼـفؿ موشدت مخؾقاتفؿ.. مسي مؼؿداوظقغفو ماظلؽورى مأن حؿك
اظقصقلمإديمآخرماظلؽرماظذيمؼطؾقنمعـفمسؾكمدمرمأرواحفؿماًوئػيم ؼلؿعقـقنمبفمعـ
موػ ماظذؼـمجيرؤونم اظققممؿعـماظؼؿؾ. مأعو ماألثرية. محؽوؼؿفؿ موؼعدوغفو ؼؿفوعلقنمبفو

أنمؼؿكّػػقامسـدعومؼشرسقنمسيمذظؽ،مظقسمألغفومغذؼرمذمم؛م سؾكمرواؼؿفومسؾـًومصعؾقفؿ
رأةمحؼقؼقي،مظذامؼؿؽؿؿقنمسـدماظؾقحمأنماظؾفووؼيماع بؾمألغفمالمأحدمميؽـمأنمؼصدق
مأعومماظشرريمأو مطؿومخيػقنمضطعم بومسفومأؼضًو اظعلؽرموخيػقنمععرصؿفؿمبفو،ممتوعًو

وسيمتؾطنيماظلراوؼؾمواىوطؿوتمأومؼرعقغفومبنيم اظؽقػموؼضعقغفومسيمسؾىماظؽربؼً
يمايؽوؼيمممـقسيمسـماظـوسمألغفومعرتؾط اظلفوئر،مهً،مسيماظؼوع.مظؼدمصورتمػذه

مطوغًمسؾكمطؾمظلونمهلذا موظؽـفو مخربًمسؼقلم بــ)اظدوظي(، مظؼد اظلؾىمبوظضؾط.
عـمسـده،مصفلمظذظؽمتؿضكؿم اظـوسمطؾورًاموصغورًامألنمطؾمراٍومطونمؼضقػمهلومذقؽًو

ماظذؼـ موأعو ماظؾالرون. مذفر محبفؿ متغدو محؿك موتؽرب موظدم وتؿقرم مؼقدػ ؼؽرػقن
اظشؿوتيمتـّدمعـم ئعماظؽوذبي.موػومػلمرائقياٌفديماًّرازمصؽوغقامؼضقػقنمإظقفوماظقضو

وؼدظلقن..مػومػؿمؼّدسقنم أصقاهمأوظؽؽماظذؼـمضوظقامسـفمأغفمػقمعـمضؿؾ..مأغفؿمؼغوظطقن
م.م2"سؾقف

م مند ماظرواؼي، مظؾزوغ ماألودي ماإلرالظي معـذ مسيمتماظؾغزصـقي ماظؼراءة موترية معع ـؾـؼ
ماظؾفووؼي، مبؾوؼي مؼقدػ ماظيتموؿع ماظعالضي مسـ مسـمماظؾقٌ ماالعؿـوع مدؾى وسـ

مسؾـً ممو،حؽوؼؿفو مسؾك مترتؽز ماظرواؼي ممتؾؽريوبوظؿوظل متؼـقي مبداؼيمماظؿشوؼقسي عـ
صفلمم،بوغػؿوحمخومتؿفوماظيتمزؾًمتلؿقحلمغصقصومالمغفوئقيم،ايؽوؼيمإديمغفوؼؿفو

ماظعربل ماظراػـ ماّتكذتمعـ مأدبقي مظؿشؽقؾممبذظؽمزوػرة معـطؾؼو واىزائريمخصقصو
اظلردؼي،مطؿوماسؿؿدتمسؾكمتؼـقيماظؿفدؼدمسيماظؽؿوبيماظروائقيمعـطؾؼومسيممنطمزبّقؾؿفوم

ماظلردؼ ماظّؾاظؽؿوبي مؼـؿقمي،موعـمصـقي مسقاملمصـقي مسيمبـوء معؿعّددة عىماظلرديمررائؼو
م.اظدالظقيمسؾكماٌلؿقىماظرعزيمماألبعودسـمماإلحيوءععفوم

سيممائلماىزائريماٌعوصراظرومسيماإلغؿوجمػذهماظدراديمعؼوربيمذؽؾماظؼّصُتقوولم
مأمنقذجو مسيماىلد" م"خطقة ماظروائلموعغوعرةممرواؼي ماظشؽؾ عـمخاللمايدؼٌمسـ

إذمم؛واضؿػوءمأثرمتشّؽؾماظدالظيم،ظؿفرؼىماظػينمسيماظرواؼيماىدؼدةاظؿقدؼٌمسيمأصؼما
م.3"ماظشؽؾماظروائلمسيمجقػرهمصقرةمظغقؼيمدردؼيمعؽؿقبيمظؾػعؾماظؾشري"إّنم

                                                                                                                                        
م.75-77ص.اظرواؼي،م 2
إصداراتماظؽقؼً،م،م335مسددمأمنوطماظرواؼيماظعربقيماىدؼدة،مدؾلؾيمسوملماٌعرصي،م،سزؼزماٌوضلم،د.مذؽريم3

م .37.،مص5008اجملؾسماظقرينمظؾـؼوصيمواظػـقنمواآلداب،مدؾؿؿربم
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اخؿقورمػذهماظرواؼيماغطالضومعـمضراءتـومٌؼولماظروائلماىزائريم"حؾقىماظداصعمسيمو
ماىزائرؼ ماظػفر مجرؼدة مسي ماٌـشقر معوياظلوؼح" مذفر معـ ماظلودسمواظعشرؼـ مؼقم مي

مسيمضقظف:م5077 ماغؿؾوػلمطؼورئي متلوؤلمأثور مسيمررح "صؿـمايؼمأنمُؼطرحممظؾؿقالد
مسؾك ماظؿغققى مُؼطول مٌوذا ماظضؿوئر: مسؾك مإظقفماظلمال مبوالظؿػوت مجدؼٍر عـؾممغٍص

م)خطقةمسيماىلد(؟"

مواظؿؼـقوتم ماألدوظقى مسـ ماظؾقٌ مسي ماألدوس موربووره ماٌؾؿؼك مإلذؽوظقي تؾعو
ماظلر مسي متلوػؿ ماظيت مدؼي ماظلردؼي ماًطوبوت ماظؿـوصمتشؽقؾ معـففقي وعؼوربي

مسي ماالعدىمموايقارؼي مآظقي ماسؿؿدغو ماٌعوصرة، ماىزائرؼي ماظرواؼي سـممدؿؼراءودؼد
م،عـماىؿولمسيمغصم"خطقةمسيماىلد"موسـماظطرائؼماظيتموعؾمعـفمغصّومأدبقوعؽو
مورتلؼـوماظؿلوؤلمحقل:ص

موصقؿوم مسالم؟ محلني مرواؼي معؽقغوت مسي متؿفؾك موطقػ م ماظؿفرؼى مآظقوت عوػل
ؾماٌؿكقؾمسيماظـصمتؿؿـّؾمادرتاتقفقوتفماًطوبقيموإجراءاتفماظـصقي؟موعومسالضيمتشؽُّ

مبوظؼقؿ ماألبل؟ماظلردي مظألثر ماظػـقي مأدبقيمماىؿوظقي مؼلؿك معو مُؼقؼؼ مذظؽ مطؾ وػؾ
ماألدب؟

مصرسقيم مسـووؼـ مخالل ماٌلوءالتمعـ مػذه محقل ماإلجوبي مُغؽقثر مأن دقفمسبوول
ؾقٌمسيمخصوئصفوماظؿفـقلقيمم؛موغتمدسمذيوظقيماظـصماظروائلم"خطقةمسيماىلد"

خاللماظؿعرفمسؾكمطؿوبيمموعغوعرةماظؿفرؼىماظػينمصقفومعـوهدؼدمػقؼؿفوماظلردؼيم
ماظقاضعيموايدثمسربمتقظقػيماظؿـوصموايقارؼي.

مإذؽاظقةماظؿفـقسماألدبيعغاعرةماظؽؿابةمو

اظصػقوتماألوديمعـمخطوبفماظلردي،ممـمبلالسقىماظلردمعـذؼشرعماظؽوتىمسيماظؿػُّ
معؿـقسيم مربوصؾ مميؾؽ ماظلردي ماالذؿغول مأن مجيد ماظرواؼي معنت مسي ماٌؿؿّعـ مصوظؼورئ

م معـمررؼؼي مماحلؽيماظشػوياغطالضو ماظدائرؼي مايؾؼي ظؾقؽواتيمومجفورموادرتجوع
مواظؼقال(مادللؿؿع مواظؿعؾقؼوتإم،)ايؾؼي ماألدؽؾي متؿـووب مصقف مظػـقيممذ ادؿقضورا

م،مخشؾةمادللرح ماظذاتقةتؾقفمررؼؼيمسرضمثّؿ م-ؼقدػموبوؼي-ظؾؼصيماإلرورماظلرية
م مسي ماٌـؿشرة ماظققعقوت موصػ مخالل مادلاظـصوعـ ماظؽوتىمؿضؿـةص مسؿد ماظيت

متلتلماظؼصيمعلرودةمسربمتؼـقيمسـوغؿفا ذبؿقعماظردوئؾماظيتمسيممماظرتادل،موتورة
م مبـعؿر مظصدؼؼف مؼقدػ متقؿقؿقنؼؽؿؾفو معـ مردوظي مطوغً متؾؽمموآخرػو ووّلدت

مخوصقي مسرب مسؾـوماظوصقةماظردوئؾ مايؽوؼي مطـف مادؿـطوق موؼؿعؼىمذظؽسي مأؼضوم،
ؼـظرمإديماظذيمطونمحقـؿومؼلردموضعقيماظصدؼؼمبـعؿرمماظراوياظلردماحملضمبؾلانم

سيممتوممُدؽرػومتـرثرمحقلماظؼصيماإلرورماغطالضومعـماظصػقيماظعوذرةمسيمموػلماىؿوسي
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اظؾطؾمؼقدػمظقلردمظـومؼقعقوتفممعوغوظوج،موتورةمأخرىمؼؿدخؾمعنتماظـصماظروائل
اظيتمحيؿػظمبفومادلذطراتماظـصقصماظيتموّلدمذبؿقعمتؾؽمبضؿريماألغومسيمذيقعم

ؼقدػمسيمععوغوتفماالجؿؿوسقيمواظلقودقيمأومبصػيمسوعيمتؾؽماظذاطرةماىؿوسقيماظيتم
م.سونمعـفوماىزائرؼقن

اظيتمم؛اظعربقيمجوءمطؾمذظؽمبصقغيمايؽوؼيماظشعؾقيمواألدطقرةموايؽوؼيماظرتاثقي
بأظفمظقؾةمُتذطرغوممعضّؿـةمضصصمثاغوؼةاظيتمتؿػّرعمعـفومماظؼصةماإلرارتؿضؿـمتؼـقيم

مبعقاملمروائقيمعؿـّقسيماحملوصؾموربؽؿيمم،وظقؾة معؾؿقؿو مدردؼو ظققّؼؼماظؽوتىمإرورا
ارؼيماظؾـوءمسيمدقوقمورؼىمصيّنمحّؼؼمصـقيمتشقؼؼماظؼورئمظـصقيماظرواؼيمسؾكمادؿؿر

موتشعؾفو، مايؽوؼي مبؽؾممتؿّؾعمعلور مبقـفو مسيماالغؿؼول ماظلورد مبراسي مسـ وذظؽمؼـّؿ
ماالدؿؽشوفمسربمظعؾيمدالديممم ماظؼورئمسؾكمادؿؽؿولمعلرية ماغؿؾوه مسيمذد مدوػؿ و

ماظدالظيمصقف.ماظؽؿوبيماظلردؼيموررائؼمبـوءماظـصموتشّؽؾ

معؾدأم ماظؿفـقسمبوسؿؾوره مإذؽوظقي ماظرواؼي متصـقػمجلد مسي ماظؿؼلقؿ مذظؽ ُؼفلد
اظيتمم)رواؼة(وطؿومػقمُعالحظمسؾكماظغالفمطؾؿيممـصقص،تـظقؿقوموععقورامتصـقػقومظؾ

مخوصقيم مميؾؽ مغص مبذظؽ مصفل موعرتؽزاتف معؼقعوتف معلؾؼو موحّددت ماظـص ضؾطً
مواظقزقػقي مواظػـقي ماظدالظقي مبـقوتف متؼعقد مسي مُؼعرفمبوظـؾوتمم؛أدودقي معو مخالل عـ

مآظقوتماظـصماألدبلموعقؽوغقزعوتفماإلجرائقيموم؛واظؿغّقر معـمدورمصّعولمسيمصفؿ مهلو ٌو
مـس.ؿغوءمربوصرةماظـقعموتؼـنيماىاب

ـمإعؽوغقيمصؿحماألدقارماظػوصؾيمبنيماألجـوسمعـمأجؾمتـّؿمػذهماظرؤؼيماظؿفرؼؾقيمس
ماظذيمُؼ ماٌعرسي ماظؿقاصؾ موإثراء ماحملوورة مجلر ماظـصقصمبؿشّعىمإضوعي غذيمحرطقي

صروسفوموأجـودفو،موبوظؿوظلمتقظقدمأغقاعمجدؼدةمتضعمبصؿؿفومسؾكمأرضقيماظؿفرؼىم
ؼيموعـفومغص"خطقةمسيماىلد"معغوعرةمسيمادؿؽصولماظػين،موسؾكمإثرمذظؽمتغدوماظروا

ماظؾغي ماظيتمتؿؾّؾسمتؾؽ ماظذػـقي مواظؾـك ماظؿؼؾقدؼي ماظؾغي معـ مدوريممعوػقؿفو مػق صقؿو
مسؾىماجلـسماألدبيمادلوّحدوبوظؿوظلمجّلدتممنقذجمماٌلظقف، واًروجمعـمماظـورة

معـ مجدؼد مغظوم مسي مواظشروع ماظؼدؼؿ ماظؿشؽقؾ مدقوضمغظوم وتمجدؼدةماظعالضوتمضؿـ
ضماظـلؼماظؼدؼؿ؛مظؽـمالمؼعينمذظؽماظػوصؾمإحداثمضطقعيمععماٌقروثماألدبلمُتدح

ممتـّؾفوم م موتورخيقي م معرجعقوتمععرصقي ماظؽوتىمإدي مادؿـود مؼقضح معو مبؼدر واظػؽري
مخضؿموربؿفمععماظقاضعماٌؿؽـمواٌؿكقؾمبرتطقؾيمععّؼدةموعؿقّقظي.

م"خطقة معنت مسؾك ماٌـؿشرة ماظػـقي مػذه مظؾـصممُترطز مأدودقو معػفقعو ماىلد" سي
ماظؿفـقسم محقٌ معـ موزبؿؾػي معؿـقسي موخطوبوت معؿداخؾي مغصقص مذيوع بوسؿؾوره
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واظؿصـقػ؛معومحّؼؼمصـقيمهوورؼيمورطقزةمتػوسؾقيمجعؾًمعـماظـصمحرطيمدؼـوعقيم
،مصؿؾؽماظـقرةمسؾكماىـسماألبلمإذورةمإديمأػؿقيماٌغوعرةمسيماظؽؿوبيمعؿشعؾيماألرراف

ما ماإلحوظقي،ماظلردؼي معراجعفو مبؿعّدد ماألصؽور موادرتجوع ماظؿـوص مصقفو مؼؿقّؽؿ ظيت
ماظؿفـقسموتصـقػماألغقاع،محقٌمؼؼقلمػروالنم مٌعقور ماظؽؿوبيمإزاحي وبوظؿوظلمتغدو
ماظـصمالمؼـقصرمسيماألدبماىّقد،مإّغفمالمؼدخؾمضؿـم ماظشلن:"مإّن بورثؼمسيمػذا

حيّددهمسؾكماظعؽسمعـمذظؽمػقمتراتى،موالمحؿكمضؿـمذبّردمتؼلقؿمظألجـوس،معوم
مممم4ضدرتفمسؾكمخؾكؾيماظؿصـقػوتماظؼدميي"

م متـدرج مإذن ماٌعوصرة ماظؽؿوبوتماإلبداسقي مضؿـ ماىلد" مسي مخطقة م" اظيتمرواؼي
مبودؿم ماٌؼقعوت مومنطقي ماظـقسقي مععوؼري موطلر ماألدبل ماىـس مإزاحي مسؾك سؿدت

وصضوءاتمماظـصماظروائلمإغؿوجوتمصـقيممعنتمصلضقكم؛اظؿفدؼدموحرطقيماظؿفرؼى
موتففقـو ماظـصقصمواًطوبوتمتـوصو معـمدبققؾقيمىؿوع مغقسقي مغؼؾي ،مصفلممبـوبي

عرحؾيماالغػؿوحمواظؿؽّقنمواظؿغّقر،مصـقـمأعوممضراءةمجدؼدةمالمتؿؾعماظـؾوتمإديماظؿقّقلم
ماظ مغظوم مؼّؿؾع مآخر مغلؼ مسؾك متعؿؿد مضراءة مػل مبؾ ماٌلظقف، ماألصؼل عالضوتماظـظوم

م محيؼؼ معو موػذا ماظرواؼةاظؿقظقدؼي مبوخؿنيؼمذعرؼة مػعقكوئقؾ مضقل مسدممموؼمّطد سي
مالم مصقؼقل: ماظدوام؛ مسؾك ماىدؼدة ماألذؽول معـ مصفلمدريورة ماظرواؼي، مبـقي ادؿؼرار
تزالماظرواؼيمحبوجيمإديمزعـمرقؼؾمظؿلؿؼرمبشؽؾمغفوئل،موالمغلؿطقعمحوظقوماظؿؽّفـم

متشّؽؾف... مإعؽوغقوت متورخيقوممجبؿقع مصعول مػق موعو مضقاغنيمخوصي؛ ممتؿؾؽ مال وػل
مؼؿشّؽؾمعـمسّدةممنوذجمروائقي،موظقسمعـماظؼقاسدماظروائقيمحبدمذاتفو".

مِذػراتماظـصم

تؿلّدسمبمرةماظؼراءةمسيمرواؼيم"خطقةمسيماىلد"مسؾكمدسوعيتماظؾغزمواظؿشقؼؼممّموم
معـلفؿو موحقارا معؼـّـو مجعؾمعـماظـصمدــو مُعشػرًا مبعدًا ماظؼراءةمردؿ عـمم؛ععمبمرة

خاللماإلذورةمإديمطقـقغيماظـصمسربمذؽؾفمسيمإغؿوجقيماٌعـك،مواسؿؿودامسؾكماظشػرةم
م مادؿـودا ماظرواؼي مظـص مهؾقؾقي مربووظي ماخلؿسدـؼّدم مادؿـؾطفوممظؾشػرات اظيت

مػبؾزاكؼ،مإذمصقفمندمػروالنمبورثؼمظـمs/zمػروالنمبورثؼمسيمهؾقؾفماظشّقؼمظؼصي
م مظقسمضوئؿي مدــ مادؿ مسؾقف مغطؾؼ معو م"إّن مضوئال: مإسودةمُؼعّرفماظلـّـ مؼـؾغل وغلؼو

ـّؾمإحدىماظؼقىماظيتمميؽـمأنمترطقؾف...صوظلــمجيعؾمعـماظـصمبقوغو،موطؾمدــممي

                                                                                                                                        
4

متردرسماظلقؿققظقجقوم(،7986)مروالنم،بورث  م، ماظعوظل،طذيي مسؾد مبـ ماظلالم م7سؾد م، ماظؾقضوء، دارماظدار
م.م67.صمتقبؼولمظؾـشر،
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مسؾكماظـص،تلؿ ماألصقاتماظيتمُغلٍمعـفوممققذ مميـّؾماظـصمذؾؽيممبعـكمأحد إذ
م.5اظـص"

م ماظؾورثل ماظؿقؾقؾ مذػرات مذػرةموتؿؿـّؾ ماظدالظقي، ماظشػرة ماظؿلوؼؾقي، ماظشػرة سي:
األحداث،ماظشػرةماظـؼوصقيمواظشػرةماظرعزؼي،مصؽقػمتؿفؾكمػذهماظشػراتماًؿسمسيم

 مساّلم؟نيرواؼيمحل

ماظشػرةماظؿأوؼؾقة.مأ

ػلمصقغيمادؿػفوعقيمُتعـكمخبؾؼمإذؽوظقيمتلؿػّزماظؼورئمٌؿوبعيمعلورماظؼضقي،مإذم
متعؾريؼيم مأغظؿي متلخذ محقٌمأّغفو مظؾػعؾ؛ مبنيموحداتمبـوئقي ماظصقغي مػذه تؿشّؽؾ

م ماظؼورئ مظؿفقؽي مربؽؿيممّقزة ماظـصمبطرؼؼي مسقامل موظقج ماظؿشقؼؼممسي متؼـقي بوسؿؾور
مؿومندمػروالنمبورثؼمؼرعزمهلذهماظشػرةمبـــابؿغوءماٌؽوذػيمسؾكمجقػرماظقاضعي،مط

HERدورماظؿؼطقعمبطرؼؼيمعؿـقسي،مإذممأغفوم"ذبؿقعماظقحداتماظيتمتؾعىموؼعّرصفوم
حقؾةمحمؾوطةمّنمدــماظؿلوؼؾمػقممتققزمبنيمعصطؾقوتمذؽؾقيمترتؽزمسؾكمصقوشيمإ

مظغز مصقفميف مؼراوغ مدمال مبنغشوء موتراطؿف مبؿؽـقػف متدصع متؽقؼـقي مأغظؿي مؼلؿدسل
موشريم معؿؽّررة ماظؿعؾريمسـف مصقغي موتؽقن ماىقاب، ماظؽشػمسـ مؼؿلخر مإذ اظؽوتى،

6ثوبؿي."
  

م ماغطالضي ماىلد" مسي م"خطقة مرواؼي مخالظفمإّن معـ مؼراوغ مدر مسي مربؾقك حؽل
مؼقػؿماظؼورئمسيمشرائؾقيمجقػرمايؽوؼيماظيتمتلريمسؾكمظلونماظـوساظؽوتىمحبقؾيم

سيماظؾقٌمسـماظعالضيماظيتموؿعمبنيمؼقدػموبوؼي،مواظؿفؿيماظيتمأظػؼًمظؾؾطؾ،م
ماظؼورئمسيم متشقؼؼ مدريورة مإثراء مسي متلوػؿ مذيّي مأظغوز مسي ماظؼصي مدرد صؿلتلمصقوشي

ظقمدسماظؽوتىمبذظؽممبوظؿوظلممنقمعـفٍماٌؽوذػيمأثـوءماظؼراءةوم،عؿوبعيمعلورماظؼصي
مسيم ماٌلوءظي ماظؼورئمضضقي ممبوذامسيمذػـ معـمػلمبوؼي؟ مبقـفؿو؟ اظؽشػمسـماظعالضي

مُأ مبوظلؾطي؟ مسالضؿفو موعو م؟ مأضقًمممـقسي ماظؼصي مٌوذا مؼقدػ؟ ماعرأةمتفؿ مبوؼي ػؾ
مجب مٌوذا مبلقديمبقعدؼـ؟ مسالضؿفو موعو موػؿ؟ مذبرد مأم مبوظذات؟وحؼقؼي موتؾؿلون مؼي
مإغفومعلوءظيماظرتاثمواظؿورؼخماظذيمؼؽشػمسـماهلقؼيماىؿوسقي.

ماظؿلوؼؾقي،ماظوسؾكمأدوسمذظؽمطوغًمصقوشيم رواؼيمُتشّؽؾمأحدمعرتؽزاتماظشػرة
بوسؿؾورمأنماظؼصيمسيمذبؿؾفومتمّدسمظغزامربّقرامسؾكمعلؿقىماظـصمواًطوبمععو،م

مماظقرـوماٌمظػم-ؼقدػم-ؾوسؾكمعلؿقىماظؾط مأّنمثوغقو مذظؽماألثرمند وسيمعؿوبعي
                                                                                                                                        
5 Barthes, Roland (1970), s/z, Edition du Seuil, p.24. 
6 Ibid, p. 24-25. 
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ؼيممعؽـّػيممتـؾفومجقػرماظشكصقوتموحؿكماظؾغزمسيماظرواؼيمطونمعؾػقصوممبؿؼـقيمتعؾري
مواظقاضع مجعؾفمُؼاألذقوء معو مذاتفو،موػذا مظؾؼورئماظذيمؼلؿدسلمشّؽيمسيمحّد ؾمهّدؼو

مآظقيماظؼراءةممظقلعكمجوػدامإديمتروؼضماظـصموتدجنيمعرجعقؿف.

ماظـص مأحفقوت مسؾك ماٌؽوذػي مهػقز مدسوعي مإذن ماظلمال ماظصقغممطون أحد
ماألودي ماٌػفقعوتقياظيتمماظؿعؾريؼي موأغلوضف ماظلردؼي معلورمم،تمّدسمأغطقظقجقؿف وؼؾدأ

ايريةمعـذماظؽالمماظذيمطوغًمترّددهمتؾؽماىؿوسيم:"...حؽوؼيمؼقدػموظدماٌفديم
سيمطذب...ؼقدػمطونمععؾؿومبوٌدرديماظؿقؿوغقيممطذباًرازمععمبوؼيماظؾفووؼيمطؾفوم
ػذامعام...عـمضولمظؽمأّنمفؿةاظؿخورقفمػوذؼؽممعربّل..مسيمدقديمؼعؼقبموظدمسوئؾي..

يمسيماظؾقؾموأخذتف..معومواظذيمضقؾمظلمػقمأّغفمجوءتمذيوسم..ماظذيمأسرصفمأغو..وضع
م7.."اخؿػىم..شابمسرصقاموؼـ

طونمايقارماألوظلمبنيماظلؽورىمؼـريمحريةمسيمذػـماظؼورئمحبـومسـمأجقبي:مٌوم
مارتؽى؟مظشلءماٌؿفؿماماظؼصيمبوظـلؾيمهلؿمتـؿؿلمإديماًراصوت؟معو بفمؼقدػ؟معوذا

ظذيموضع؟موٌوذاماخؿػكموشوبم؟مػذهمػلماظؿقظقػيماألوديمظؾغزماظذيمؼلؿؿرمسؾكماموعو
ماعؿـاعاظقاضعيمإديممأطذوبةتؿققلمحقٌمم؛عنتماظرواؼيمبطرقمعؿـقسيمتعّؿدػوماٌمظػ

مبعقدا مخؾقاتفؿ مذظؽمسي مصقؿؿ ماظلؽورى متداوهلو مإذ ماظذؼـممسـموحؿك اظـوسم"وحؿك
رواؼؿفومسؾـومصعؾقفؿمأنمؼؿكػقامسـدعومؼشرسقنمسيمذظؽ...المأحدمؼصّدقمجيرؤونمسؾكم

مؼؿؽؿؿقنمسـماظؾقحمبومسفومأؼضومأعومماظشرري...ظؼدم أنماظؾفووؼيماعرأةمحؼقؼقي،مظذا
م8صورتمػذهمايؽوؼيمممـقسيمسـماظـوسمألغفومعرتؾطيمبوظدوظي".

ماٌؾػقزماظلرديمؼصطؾغمبؿقظقػيمحؽلمؼـريمدػشيمايقؾيمعر سؾكمعلؿقىممةػذا
رىمسيماظؿشؽقؽمسيمذكصقيمبوؼيموارتؾوطماظؼصيمبوظلؾطي؛مصدقمايؽوؼي،موعرةمأخ

مآنمسـمدردم مسيمأالسقىماظؽشػموايفىمسي متػــف ماظلورد مذظؽمؼؾدأ معـ واغطالضو
ظقفعؾمذكصقيماظصدؼؼماٌؿرضمبـعؿرمودقطومبنيمم؛ايؼقؼيمواٌؿؽـمسيمعنتماظرواؼي

مو ماظلؽورىمظقـؼؾمإايؽوؼي ماظـؼؾمذيوسي مسيمذظؽ مإذ موحقـقوتفو، ماظقاضعي معلور ظقـو
أيًمسؾقفماىؿوسيمحقـؿوماظشػقيمٌؽؿقبمؼقدػمؼظؾماظؾغزمعلؿؿرامسيمضقلمبـعؿرم

"طقفمأضولماظذيممظقكربػؿمحبؼقؼيمعومجرىمبعدعومأنماخؿؾطًمسؾقفؿماألعقرمضوئال:
م.9المؼـؼال"

                                                                                                                                        
م 70-9ص.م،اظرواؼيم7
8

م .77.صم،اظرواؼي 
م 56.صم،اظرواؼيم9
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مسؾكمظلونمؼقدػمبضؿري مبـعؿر موسؾكمعنتماظردوئؾماظيتمؼؼرؤػو مُؼـور ظغزمماألغو
اظيتمأضقًمهّقرمؼقدػموؼرشىمدوعومسيمم،سيمحبٌمؼقدػمسـمدرمأغقثيمبوؼيآخرم

مإخػوء مسؾك مبوؼي مُتصّر مٌوذا مأدري مال مضوئال:" مبفذاممعؽوذػؿفو مسـّل مأغقثؿفو بفوء
مم10بنيمؼدي..اظغوئؾيمسين".ماظشؽؾ؟...ػذهماىوظليمضؾوظيت،مايوضرة

مأدؾقبماظؿلخريمسـماظؿصرؼحم بوظقاضعيمحؿكمسيمتعؾريمؼقدػمسـمأحقالمؼلؿؿر
م،اٌدؼـيموأؼوعفوماٌـؾفيمسيمضقظف:م"...المميؽـؽمأنممترمسربماحملالتمظرتىموجفؽ

م مألن مذلء معـ ماظؿلّطد محّقو..المميؽـؽ متزال مطـًمال اظذيمدبّؾؾمماظضؾابظرتىمإن
11".اظلراالغفؿورماظذيمؼزدادمطـوصيمطّؾؿومأععـًمصقفمظؿؽشػم

مممم 

مع مإديمدرمحيقؼفماغؿؼؾماظلر ماظيتموؿعمؼقدػموبوؼي ـمضؾوبقيمصدقمايؽوؼي
وحؿكمسيموصػمؼقدػمم،ورـمبلطؿؾفمأجؾؿفماظـؾقجماظيتمأضقًمضؾوبومسـماٌؽوذػي

أّغفؿومطوغوممدعقدؼـ..صصورماظقرـمأبقضومسيممسيماظطرضوتماًوظقيممععمبوؼيممسـمغزػؿف
م.48صوادلدؼـةمصرحةممبشؽلمدريم.تؾؽماظؾقظوت،مغوصعو،م

ؼقدػمؼلردمؼقعقوتفمسيمععوغوتفماظشكصقيموحؿكمسؾكمعلؿقىماظقرـموأجزائفممبدأ
مظف محماٌشؽؾي مسـموسـ محدؼـف موسي ماظقرـ، ماظيتمتؽؿـػمػذا ماألدرار مصفؿ مسي ريتف

ذرحييمدؼـيمطوغًممتـؾموجفيمروئػقيمآغذاكمواصػوماجؿؿوعمأخقهمحيلمععمأصدضوئفم
ؼلتقنمإديماظؾقًمبعؾوءاتفؿمويوػؿموملممسيماظؾقًمظقالم"...ذؾوبمعـمشريمأبـوءماظعّؾود

أرػؿمعـمضؾؾ.مؼؾقؿقنمسـدغومٌومؼغقىمأبل.مؼؿفّفدونمععمحيلمسيمشرصؿفموؼلؿؿعقنم
إديماًطىماٌلفؾي،موؼـكررقنمسيماظؾؽوءمرقالماظؾقؾ.مطونمذفقؼفؿماٌؿؼّطعمؼصؾينم

ممم12".مملمأطنمأصفممدّرهممزوجومبوظؾفػيمواظؿلّثرمواألملماظذيم

مظقمجؾمزفقرمطونمذظؽما ماظلورد ماظيتمتعّؿدػو ماٌؽـػي ٌؾػقزمضؿـمأالسقىماظلرد
وجيعؾمؼقدػمممـالمسـمذكصمحيؿؾمػقاجسمم،ايؼقؼيماظيتموؿعمؼقدػمبؾوؼي

ماٌؾودئمواظعؼوئدمواًؾػقوت مجقاػر ماظروحقيمواالدؿػلورؼيمسيمصفؿ م،اٌقارـيمبلقؿفو
سيمتؾينمذاكماظؿقورمحقـوموإزاحؿفمحقـومآخرمظذظؽمومنقذجمأخقفمحيلمؼشؽؾمػقدوم

ماظذيم ماالغؼالبمطّؾفمعو مػذا ادؿػلرمؼقدػمضوئال:"وطـًمأسقدمصلدللمعـمأؼـمجوء
جيريمسيمػذاماظؾؾدمحؿكمؼؿقّقلمأخلمػذاماظعوذؼمأبدامإديمػذاماظؽوئـماٌؿلقخ؟مصم

م67

                                                                                                                                        
م .39.صم،اظرواؼيم10
م .47.صم،اظرواؼيم11
م .66-65مص.م،اظرواؼيم12
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ماٌ موأدؾقبفو مبققعقوتفو ماظذاتقي ماظلرية مدرد مظؿؽلر ماىؿوسي قغقظقجلمتؿدخؾ
ايقارؼيمحقـؿومادؿطردمبـعؿرمايدؼٌمسـمؼقدػموأخقفمدونمذطرمعػصؾموصقيمخب

،مإغفوماظؾقظيمحقـفومُؼذطرماظصقسيماٌشفقرمسيمتؾؿلونمدقديمبقعدؼـم،ظؾقؽوؼيماإلرور
عـمظؽـماظلوردمؼراوغمسيمذظؽمم،اظيتمميؽــومصقفومصؽماًقطماىوععمبنيمؼقدػموبوؼي

مظؾفملخال مبـعؿر مضوظف مطالم ماإلجوبي متلجقؾ مأجؾ معـ ماظرواؼيمؿوسي مشؿقض وتؾغقؿ
مؼؼّؾىمسيماألوراقمضوئال:م متؼقظقنمطقػ؟.."وػق ماىؿوسي..مطقػ؟ مؼو دلضقلمماصربوا
عينمطوظعذراءمظقؾيممتؿؿـّعصفذهمايؽوؼيمأصؾقًمم..اظػوضىظؼدمتعؾًمعـمػذهممظؽؿ..

م .13اظدخؾيموالمحقؾيمظلمععفو"

م مبوؼي مسالضي مإدي ماظؾغز مدقديمؼـؿؼؾ مضرؼح مععرصي مسؾك مأيً محقـؿو بؿؾؿلون
ماظلقداءم،بقعدؼـ ماظعققن مذات ماظؾـً مػذه مأن مؼقدػ مإثرػو مواظشعرممصعؾؿ اظقادعي

م.90،97صمموترؼدمأنمتؽشػفو.متؾؿلونماظؾقؾلمشرؼؾيمسـ

ظقؼقلمأنمبوؼيم،موسؾّقفمرجحمؼقدػمأنمبوؼيمودقديمبقعدؼـمرمبومعـمأصقلمواحدة
مؼعقد مإديمماظـؿقذج ماظلورد ماغؿؼول مجوغىمذظؽ مإدي مصقرتف، مظقؾقٌمسـ متؾؿلون إدي

وأغفممعاماغؽلرمبداخؾهوصػمحريةمؼقدػماظـػلقيمحبـومسـمذاتفممطّؾؿومذعرمبشلءم
الموؼظـمأغفممملمؼؿعّرفمسؾىمدّرهوالزالممإحلاسمشاعرمؼؤّرضهمالمؼلؿطقعمهدؼده..

ماحلفاب مختطي ماٌعـك..م..ؼلؿطقع مسـ معو..موحبـف ماظؿقاصؼممسـمععـك ذظؽ
ماٌشّقػي... معـماألجلود مأطقام مدوعو مبقينموبقـف مظؽـ ماٌلؿققؾمبنيمذاتلمواظقاضع،

م.705/703وجقدمبالمػقؼي"مص

متػؽقؽم مسي ماظؿورخيقي مواهلقؼي ماظذات مسـ ماظؾقٌ موػوجس مبوؼي مدر مإدي إضوصي
-مؼاغةـأحفقةمادلُؼؼقؿمدوردماظققعقوتمم،علفدموضرؼحمدقديمبقعدؼـزبطقروتم
تؾؼكماىراحوتمذاتفومواآلالممغػلفومإذمم،تعؾريامسـمعّرماظلـقاتم-ايوئطقياظلوسيم

تؿفّددمسيمطؾمعرة...ضولمظـػلفم"مإّغـومالمغعرفماظعصقرمإمنومػقماعؿدادمصؼطمًقطماظدمم
مم.779صممعـذماظروعونمإديمزعـم"ضودةمبـمذققي".

ومعـمعشوػدمعقتعؾريامرعزؼومسـماظدورةماظػؾؽقيماظيتمهؿضـماىزائرمؼقطونموذظؽم
ماظؼؿؾموتؽرارؼيمايدث.

ادؿمؼقدػموبوؼي،ماظرواؼي:مذطرمبطؾلموظفوماظؽوتىمباظيتمأخّصمعـمخاللماألمسوء
معـفوخّصصمظ مؼقدػموظدمؿؽؾ ماظدالظقي: مبطوضوتفو مهؿؾ مصػوتمعرّطؾي ماظلورد م و

يمقصـفدمطذظؽمأنمهلذهماألمسوءماظرتطقؾم-اظؾفووؼي-اٌفديماًراز،مبوؼيماظصـفوجل
ُتققؾمسالعيمظغقؼيممومأؼضوبقصػفوبوسؿؾورػومأمسوءمتؿؿقزمبوظؾعدماظقاضعلمزامتلوؼؾقو،مظغ

                                                                                                                                        
م .83-85م.صم،اظرواؼيم13
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ماٌرجعلمسؾكمعلؿقىماظقاضعماٌعقش،مصننماالدؿمؼظؾمرعزامسؾكم ذاتمهلومحضقرػو
موعؼؿضقوتفو: مبوألدطقرة معؿلؿو موإخقتفمسالعؿقو ماظـيب مأدطقرة مووصػفم،ؼقدػ

ماٌ م"بوؼيؿبوظصػصوصي مأدطقرة مبوؼي ماظدؼـممقحدة، مسز مصقرػو مطؿو ماٌؼوِوعي اظؼؾوئؾقي"
صؿفؿعمبنيماألمسوءمدربماظؾقٌمسـماظذاتمم799714عدورمسيمصقؾؿفم)جؾؾمبوؼي(مسومم

موجبوؼي مبنيمتؾؿلون ماظؽوتى مأدّلفو متورخيقي مػقؼي مرعقزمم؛سي معـ مرعزا بوسؿؾورػؿو
ماظقرـ،مصؾنيمؼقدػموبوؼيمعؾدأماظؿقدطموؼؿؿـؾمسيمتؾؽماهلقؼيمواٌؽوذػيمسـماظذات.

مبوؼيم------ؼقدػم
م

مجبوؼيمم----ؾؿلونمت
م
م)اظؿورؼخمواظرتاث(ماهلقؼيماىؿوسقي

م

غصؾمسيماألخريمإديمإثورةمظغزمؼـؾـؼمسـمتؾؽماألحفقوتمدوظػيماظذطرمواظققعقوتم
متعّؿ مواٌمظػماظيت مبوظلورد مؼقدػ ماظؾطؾ مسالضي مسـ ماظؾقٌ مإدي مسـقغؿفو ماظلورد د

مؼقدػمؼعؽسم مػؾ مؼقدػ؟ محؽوؼي مخالل ماٌمظػمعـ مُؼكػل معوذا "حلنيمساّلم"؟
متع مطـرية مأدؽؾي مػل م"حلنيمسالم"؟ مظؾروائل مذاتقي ماغؿؾوهمدرية مظقـري ماٌمظػ ّؿدػو

متلجقؾمماظؼورئ مضصد م موعؽّررة معؽـّػي مصـقي متعؾريؼي مبصقغ معؾػقصي مأظغوز مخالل عـ
ؼؿؿؽـمعـمإدراكمررؼؼيماظؿصرؼحمسـمتؾؽمايؼقؼي،مصوظؼورئماٌـؾفممبرجعقوتفماٌعرصقيم

 األظغوزماظيتمطوغًمبمرةمأحدمأصقاتمغلقٍماظـص.

مماظشػرةماظدالظقة.مب

مجقػرم مواظؿعّرفمسؾك معضؿقغفو ماظؽشػمسـ مػق ماظرواؼي مضراءة موراء ماظداصع طون
اهلقؼيماظيتمذيعًمؼقدػمبؾوؼي،موسؾكمعنتماظرواؼيمذبؿقسيمعـماظدالالتمواٌػوػقؿم
معلؿقىماًطوب،م مسؾك ماظلردي مغّصف مُتـري مخؾػقي مطؿرجعقي ماظلورد اظيتمأردوػو

م ماظشػرة مهلذه مؼرعز مبورثؼ مػروالن ماظشػراتماٌعوىيممSEMمبـــــند مبفو وؼؼصد
مذؽؾم مسـ مواظؾقٌ مبوٌعـك ماإلعلوك مميؽـ ماٌلؿقى مػذا مسؾك مإذ ماظؿقؿقي ظؾؾـقي
اٌضؿقن،مصوظشػرةماظدالظقيمحلىمعػفقمم)بورث(مػلمعفؿيماظؼورئمألّغفوم"تلتلمعـم
عالحظيمأنمطّؾمضورئمظـصمؼمّدسمسيمذػـفمدالالتمخػقيمظؾعضماألصؽورمواظؽؾؿوت،م

                                                                                                                                        
م .5007عويمم56عؼولمايؾقىماظلوؼحمسـمخطقةمسيماىلد،مجرؼدةمصقتماألحرارمم14
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مبقضعم مؼلخذ مسيمسؾوراتمأخرىمعـماظـصمثؿ مؼؾؿلف مممو مععممموثالتفو ماظدالظي ػذه
 مم15.غػلف"

إنمذػرةماظدالظيمتـؽشػمسيمرواؼيم"خطقةمسيماىلد"مسؾكمسّدةمعلؿقؼوتمأوالمعـم
موحؼقؼؿفو،ماطؿشوفمؼقدػميؼقؼيم ماإلرور مايؽوؼي جوغىماطؿشوفماىؿوسيمٌلور

ماظرتاثق ماظؿلصقؾقي مواظرابطي متؾؿلون مسي مبوؼي مبقعدؼـموجقد مبلقدي موؿعفو ماظيت ي
خوصيموتؾؿلونمسوعي،مثؿماطؿشوفمبوؼيمأغفوماعرأةمحؼقؼقي،مثوغقيمعـمجفيماظؼورئم
ماٌرادؾيم مخطقات موتؼدؼؿ مصقفو ماٌعـك متشؽؾ موررؼؼي ماظرواؼي معنت مٌلور اٌؿوبع
مخيػلم محقٌمأّغفمجعؾمعـماظـصمحفوبو ماظلوردم مصقفو واظققعقوتماظيتمطونمؼراوغ

ومجعؾفمؼشّؽؾمهدؼومظؾؼورئم،مودردؼيمايدثمجبزئقوتفموغقسقوتفموؼؽشػمسيمآن،مع
ماٌعـقغيمطوغًمإذوراتمصؽرؼيمتعنيماظؼورئمسؾكمتػؽقؽمرعزؼيماظـصم.

مبوظظفقر مسؾكمعنتماظـصمعفّددة ماٌعوذيممطوغًماظدالظي ماظققعقي ماٌعوغل حؿكمسي
ماظرواؼي... مغص معـ مغلؿقضرػو مإذورات مسّدة مذظؽ موسي ماىؿوسي عـمم"ضؾقؾمودط

متؽػلم ماظيت ماظؽؾؿوت مجقدا. مبعضفؿو مؼعرصون مطوئـني مبني مصؼط ماظضرورؼي اظؽؾؿوت
م16ظؾعقشمؼقعومواحدامالمأطـر...ألنماظؾقحمدقؽقنمصضقعوموظـمؼػفؿف..."

مربوصرةم مسي مايقوة موادؿؿرارؼي ماٌعوؼشي موعؾدأ ماظصؿً مبؾغي مإذن ماظدالظي ترتؾط
ماظؾغياٌقتم مووربي ماىلد مام؛بنيموربي مخوظصمحقٌمؼؼقل م"اٌقتمعؾؽ ظلورد

ظـممدقؾؼكمدوعومحوظيمذكصقي..مظؾذؼـمجيربقغف.مألغفمسؾكماظرشؿماظؽالمماظذيمؼؼول..
ُغدركمصظوسؿفومألّغـومالمغلؿطقعمأنمغؽقنمسيمعؽونمأوظؽؽماظذؼـمؼؼؿؾقنموالمسيمعؽونم

نّربفممأعفوتفؿموأوظقوئفؿ.مػقمجيربقنمذظؽمسيمأجلودػؿمأعومسبـمصـفّربفمسيماظؾغي..
أومؼصؾـومصفده،ممصققح..مرّبؿومؼؿـوػكمإظقـومصداه..معومداممملمؼصؾـو..ماظؽالم..مسي

مطالم مطّؾ مصنّن مغؼؿؾ ممل مأو ممنًمبعد ممل مدعـو معو مععـك..مظؽـّـو مبال وسـدعوممدقؾؼك
مغذوضف..منربف.. موسـمعقتـو،مألنممحقـفو..موسـدعو معومدقؼقظفماظـوسمسـّو ظـمؼفؿـو

م17اظؽؾؿوتمدؿصؾحمذبردمسؾٌ".

كماٌعـكمبالمععـكمإغفمذبردمسؾٌمطؿؾؽماظؽؾؿوتماظيتمتؾؼكمسيماظؿعوزيموسيمأضق
ماالدؿفالكماظققعل مطؾؿوتمأغفؽفو ماىرائد مدوعوم، موسؾقف مععـك، وبوظؿوظلمظقسمهلو

واظؿفؾلمماإلخػوءاظلوردمبنيمموبوٌعـكمسيماظرواؼيمظؿؼـقيمؼراوغمصقفماإلعلوكؼلؿعصلم

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

م 35-34مص.م،اظرواؼيم16
م .747-746مص.م،اظرواؼيم17
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ماظقرـموحؿكماظؼورئ،مإذمسيمحدؼٌماىؿوسيمالعفمسيوآسيمآنمبوظـلؾيمظققدػموػؿقعفم
محقـؿومدللمبـعؿرمضوئال:مبنيمبـعؿرمسيمعقاصؾؿفمايؽوؼيم

مػؾمتؿصّقرمأنمػذاماظـقعمعـماظقصػمدقفعؾمػذهمايؽوؼيمذاتمععـك؟-

مغرؼدمأنمغؾقٌمسـماٌعـك..- سبـمغرؼدمأنمغلؿعمحؽوؼيمتمّثرمسيممعـمضولمأغـو
م18غػقدـو...

م ماٌمظػمإدي مإذورة ماظذيمػـو ماظؼورئماظعوم مػق مػـو ماٌذطقر مصوظـؿقذج ماظؼراء، أغقاع
ؼلعكمالطؿشوفمعلورماظؼصيمعـمحقٌمتؼـقيماظؿشقؼؼمصقفو،مأعوماظؼورئماظضؿينمصفقم

بوٌعـكماظذيمؼظؾممعقوتفوموتدجنيمرعزؼوتفومبوظؿوظلماإلعلوكذظؽماظذيمحيػرمسيمعرج
مخالهلوماظؽوتى.مسؾـوموبالمععـكمعـمخاللمتؼـقوتماظؿلجقؾماظيتمؼراوغمعـ

معذطراتف،م موتردؼد مظققعقوتف ماٌعـكمسؾكمحلىمرحالتمؼقدػماظلردؼي مأن طؿو
م موععوغقفو ماألذقوء محؼقؼي مسؾك ماٌؽوذػي مصعقبي مسـ مواظدالظيمؼعّؾر ماىلد بــوئقي

ماظقضعماىدؼد.مألغلمملمأطؿشػمػذهماألذقوءم ماظؿلضؾؿمععمػذا ؼؼقل:"مطؿمطونمصعؾو
مذفقرا. مػـو مػفعً مبعدعو مسيممإاّل ماظؽدر معـ مأصػق مطل ماظؽوسي ماظقضً مأخذت ظؼد

داخؾل.مأخذتماظقضًماظؽوسيمظؽلموّػػينماظشؿسمطوظطنيمسيماظـورمألغفمسـدعومغؽقنم
ماظصؾؾي،م ماألذقوء،ماظؾقؿماحملرتقمظألذقوء أصقوبمؼؼقـقوتموغؽقنمعؿؿلؽنيمبؾقؿ

عومؼؽقنمغعقشماظشؼوءمطّؾف،موػـدعومغؽقنمعؿؿلؽنيممبومميؽـمأنمؼلؿكماٌعـكموسـد
اظـؼؾمسيماألضدامموسؾكماألطؿوف،مواظقدؼـ،موداخؾماظصدرمدـلؼكمأطـرموغؿعىمطـريام
سيماظؿكّؾصمعـمطّؾمذظؽمألغـومدـعؾـمأغػلـومسـدعومالمندمعومغعؾـفمطؿوموضػـوموجفوم

م19ظقجفمأعوممايؼقؼي."

ؼظؾماٌعـكمعرجلمسيمعنتماظرواؼيممبكؿؾػمرعزؼوتفماظضؿـقيماظيتمتعربمسـمصـقيم
خرماظؽالمماظذيموردمسيمبطوضيم،مإديمآزاوجيمبنيمذيوظقيماظعؿؾموتشّؽؾماٌؿكقؾمصقفاٌ

موظدم مؼقدػ م"ؼؼقل مضوئال: ماظلردي مخطوبف ماٌمظػ مبفو مخيؿؿؿ مؼقدػ معـ برؼدؼي
اٌفديماًراز:ماظؿققيمظؽمأّؼفوماظصدؼؼ..مأرجقمأنمتؽقنمخبريموأنمتؽقنمؼقعقوتلم

م.20مجبوؼي..موذاكمػقماظؾقرم..وػذامأغو"ععؽمدائؿو.مأعومسينمصفذهمدوحيماظـفؿيمسي

ماظؿلوؼالتم متعّدد مسي معؿـوػقي مال مدريورة ماظـصماظروائل معـ موعؾ ماًومتي تؾؽ
ماظدالالتمصقفو موإديمجوغىمعرتؽزاتماظشػرةمم؛واغػؿوح معرجًل، ماٌعـك وبوظؿوظلمؼظؾ

                                                                                                                                        
18

م .754-753ص.مم،اظرواؼي 
م .794م.صم،اظرواؼيم19
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مسي مايدؼٌمسـفو ماظيتمدـؽؿؾ ماظرواؼي مثـوؼو مسي متػؽقؽماًطوبوتماظرعزؼي ماظدالظقي
ماظشػراتماظـصقيماٌؿؾؼقي.

ماألحداثمذػرة .ج

مأالسقؾفم مسرب مظؾلرد معؿـقسي مبكظقوت متؿلؿ ماظيت ماىلد" مسي م"خطقة مرواؼي إن
مودقؿم ماإلرور ميؽوؼي ماٌضؿـي ممبكؿؾػمضصصفو مايؼقؼي مزفقر متلجقؾ مسي اظلردؼي

عـمخاللمعغوعرةماظؽؿوبيماظلردؼيمصقفو،مؼؽقنمايدثمبقـيمأدودقيمسيمعلورماظرواؼيم
مدريورةم مسرب مذاتفو محّد مسي ماظقاضعي ممنق مأو ماظشكصقوت موّلده ماظذي ماظػعؾ أثر
اظققعقوت،مصؿوػقيمايدثمتعؿؿدمسؾكموسلماظؼورئمإلدراطفوموظؿقدؼدمتـوعلمايدثم
ودريورتف،مإذمؼعّرفمػروالنمبورثؼمػذهماظشػرةمبلّغفوم"ذػرةماألصعولماظيتمتشؿؾمسؾكم

غقعماألثرماألدبل...موايدثمالمؼؽقنمإالمطّؾمحدثمداخؾماظؼصي...موػقمعـمحيّددم
مبوظؿعؾريمسـف،موتؿؿـّؾمسيمطؾم مالمغدركمايدثمإاّل مظف،مألّغـو عـمخاللممتـّؾماظؾغي

مم.21أصعولماظؼصي"

مإثراءم مسي متلوػؿ ماظيت مظؾؼراءة مطلثر ماظشػرة مػذه محيّدد م)بورث( مند وطذظؽ
كمإلثؾوتف،موأّنمػذهماظشػرةماٌعؾقعوت،موأّنماٌؿؿوظقيمتـؿقمبرمتمتلؿقيماألثرماظذيمغلع
مهلومسؿودػوماظؿلدقللموؼؿؿـّؾمسيماظؿفربيمأطـرمعـماٌـطؼ.

م متؽقن ماىلدموسؾقف موربي مازدواجقي مبني مممـؾي مػـو ماظروائل مايدث واضعي
ووربيماظؾغي،مإغفومدريورةمأغطقظقجقيمسيماظؿعؾريمسـموربيمإغلوغقيمبؽوصيمأبعودػو،م

اظققعقوتمواٌذطراتماظيتمطوغًموصقيمسربمتؼـقيموػلمبذظؽمحدثمسومممتـؾفمدردم
مععظؿم مسي متؿفؾك مايدث مصشػرة مواظؽؿوبي، ماٌشوصفي مبني مايؽوؼي موهقؼر اٌرادؾي
مؼظؾم محقٌ مواظؼقؿقي، ماٌقضقسوتقي موبراذبف ماظلردي ماٌلور ممنق مسي موحؿك اظـص

ماظـصماظروائل مطقـقغي مادؿؼراء مسي مإغؿوجقو مخمايدثمأثرا معـ مصعوظقؿفو اللموععرصي
م.اظؽشػمسـمعلؿقؼوتماًطوبموضصدؼيماظػؽر

ماظشػرةماظـؼاصقة د.

مسيمإبداعم ماظروائلمأدودو ماظيتماسؿؿدػو ماٌرتؽزاتماٌعرصقي مأحد ماظشػرة ُتؿـؾمػذه
موحلىم ماظـص، مداخؾ ماٌـؿشرة ماٌـففقي ماًؾػقي متؾؽ مبذظؽ مصفل ماظلردي، عؿـف

ماظيت ماًؾػقوتماٌعرصقي متشؿؾ م" مصفل مبورثؼ معو،متعرؼػمػروالن مثؼوصي مإدي متشري

                                                                                                                                        
  .Barthes, Roland, ibid, p.24م21
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تؿلّربمعـمخاللماظـصقص،مصفلمذػراتمععرصقيموايؽؿيماظيتمالمؼـؼطعماظـصمسيم
م.22اظرجقعمإظقفومواالسؿؿودمسؾقفو"

ممبـوبيم مادرتجوسقي محودثي مسيمولقد مأدودو ماظـؼوصقي ماظشػرة متؿؿـؾ مسوعي بصػي
مإديمزروفمععقـيمطوغًمدوئدةمسيماظؾؾدماىزائريمواٌـطؼيماظغر بقيمسؾكموجفمإذورة

اظؿقدؼد،موسؾقفمادبذتمايؽوؼيمبعدامغؼدؼومسيمادؿعراضمعقضػماإلغلونمووهمتؾؽم
مايقوة.

إنماظؼورئماٌؿؿّعـمسيماظـصمؼلؿشػمسـماظؾـقيماظـؼوصقيماظيتمتشّؽؾمعـمخالهلوم
أوالمعـمخاللمظغيماظلفؾماظققعلممبػفقمماظؾغيماظعوعقيموأشوغقفوماظشعؾقيمم؛عنتماظـص

ماظؿـوصمواالضؿؾوسمعوم متؼـقي مإدي مإضوصي ماظرتاثقي، ماظعوداتمواظؿؼوظقد ظؿفلقدمذبؿقع
جعؾمععفؿماظـصمثرؼوموعؿعّددا؛محقٌمؼـؿمذظؽمسـمثراءمسيمخؾػقيمصؽرؼيمميؿؾؽفوم

اظؿعوعؾمععماألذقوء،مطؿومأّنمذظؽمؼعّؾرمماظروائلمعـمصؾلػيموععرصيموررقمعـففقيمسي
مودقفمغػّصؾمايدؼٌمسـم ماٌعوصرة، ماىزائرؼي ماظروائقي ماظؽؿوبي مسي مممقز ممنط سـ
اًؾػقيماٌعرصقيماظيتمتمدسماظشػرةماظـؼوصقيمأثـوءماالغؿؼولمبويدؼٌمسـماظؿـوصمسيم

ماظـصموهدؼدمعرجعقوتفماظػؽرؼي.

ماظشػرةماظرعزؼة .و

غصم"خطقةمسيماىلد"مسيمذبؿقعماًطوبوتماظيتمتعّؿدماظلوردممتؿؿـّؾماظرعزؼيمسي
ػوءمسيماظؿفؾلمواًتضؿقـفومعـمأجؾمإثراءماًؾػقيماٌرجعقيمظؾـصمعـمخاللمأدؾقبم

مربّقرة معضؿرة مبدورهمم؛سرضماٌذطراتمبطرؼؼي ماظذي ماظؼورئ، ماغؿؾوه مذد مأجؾ عـ
ماظـص محفوب مصؽ مآظقي مغداء مم،ؼلؿؾزم مغؼوط مسّدة مسي مذظؽ محوؼؿؿـؾ صرػومأحوول

مطوظؿوظل:

م.مايؽوؼيمممـقسيمسؾـو،موبوظؿوظلمػلمرعز-

سيمثـوؼومعؼورعماظرواؼي،معـال:م"...ؼقدػمطؿوممواالسؿزالمإدراجماًطوبماظصقسي-
محوضر،مشوؼى،مشورقمسيم مطـريا. مسوؼشمععماظـوسموالمؼؽّؾؿفؿ مرػقظؿف.. معـذ أسرصف

.مأؼضومسيمحدؼٌمؼقدػمسـمبوؼيمضوئال:م53اظعزظي.مػوؼؿ..مداؼؿمسيمعومالغعرف..."ص
سّيموعين.ممؽـمأنمتطوظؽمؼديمموأغًػـومضرؼؾيمعينموبعقدةمسين..مالممي"...ػومأغًم

مصمػ مإظقؽ". مأصؾ مأن مميؽـ موال مععل مأغً مواظؾقسوتم738و مواظؾعد م..."اظػراق ،
متؾعدغلمسـمتؾؽماٌدؼـي. ظلًمأصفؿمٌوذا؟مػؾمجيىمأنمغلوصرممواظشقق،مػذهمطؾفو

                                                                                                                                        
22  Barthes, Roland, op.cit., p.24.  
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ـمذواتـومحؿكمغراػومسيمصقرةمأحلـمممومػلمسؾقفمحؼقؼي؟مػؾمسؾقـومأنمغغودرمأبعدمع
مطلمغرى؟ موسيمادؿدراجم790.مصمحؿؿو مإّغؽمماحلؾول، ؼؼقلمؼقدػ:م"أالمؼؼقظقن

دوعومحبفؿمعومترى؟مإغلمحبفؿماظصقراءماظيتمملمأسدمأراػومسيمػذهماظؾقظوتمألنم
م.795اظشؿسمذػؾًممتوعوموملمتعدماظصقراءمتراغلمألغـومأصؾقـومبويفؿمذاتف"مصم

مظؼدم- م:م".. مسيمضقلمؼقدػمسـمبوؼي ماظؿـقؼر ماًطوبماالذراضلمسيمصؽر حضقر
م.738وءم..صأذرقماظؼؾىمبوظضق

:"مأغوم58عؾدأمدؼراطمسيماٌعرصيماظذاتقيماسرفمغػلؽمبـػلؽمسيمضقلمؼقدػمص-
مغلقٍموحدي.مأرؼدمأنمأصؾمإديمععرصيماألذقوءمووحدي.مبطرؼؼيتماًوصي.

ماالضؿؾودوت- مخالل معـ ماظؼرآغل ماٌمدؾؾي اًطوب مغصنيممإضوصي، متضؿني إدي
مؾدونمواظـوغلمغصمابـمسربل.ػقمغصمحيلمبـمخماألولؼقعقوتمايؽوؼيممإديرعزؼنيم

م- مصؽرة متؼدؼؿ ماظـؼدؼي ماٌؾػقزوتماظلردؼيماظعؼالغقي سيمعنتماظـصمعـمخاللمػذه
اظؿوظقي:"...ظلـومجدؼرؼـمبكالمماىزائرؼنيمسربمتورخيفؿماظطقؼؾمعـماظؼفرمواظـضول.م
محوضرام مظـضع مؼـؾغل مطؿو مغؿلعؾف ممل مجبد. ماألؼوم معـ مؼقم مسي مغؼػمسـده ممل صـقـ

وظيتمسيمػذاماظقرـم:"سبـمؼومخ69طذظؽمضقلمؼقدػمًوظؿفمصم.747زبؿؾػو"مصم
نّربمدوعومأوػوعـومسؾكمأذالئـو.مسؾكمبلوطمعـماظدممواًراب.مالمغػؽر،مالمدبؿربم

ماألذقوءمبوظعؼؾمثؿمسيماظقاضع"م

اغطالضومعـمإزاحيماألوػوممواظؿشؽقؽمسيمم؛إّغفومدسقةمعـففقيمسيماظؿػؽريماظعؼالغل
بوسؿؾورمأنمم؛ودربماٌؽوذػيسربماٌؿورديموادؿؿرارؼيمغفٍماٌلوءظيمماألذقوءمواخؿؾورػو

م.اإلغلونمطوئـمتورخيلمعؿلوئؾ

م.مـقانمرعزؼؿفموضصدؼؿفوظؽؾمستؼلقؿماظرواؼيمإديمأجزاءمععـقغيم-

ذبؿقعماألدورريماظؿورخيقيمواظرتاثقيماظيتمجعؾًمعـماظـصمصلقػلوءمادؿـؿورمم-
م ماظـصقص معـ مذبؿقسي ماظؿكققؾ مصـقي مأدطقرةمألعع مزظؼقم مواظؾؽر، مؼقدػ دطقرة

مذعؾقيمضؾوئؾقيمأدطقرةمأودؼىمسيمسالضيمؼقدػمبقاظده...

معلو- مخالل ماظذاتمعـ ماظؾقٌمسـ متورخيل،مءرحؾي مطوئـ ماظرتاثمصوإلغلون ظي
ماظرعزؼيماظيتموبوظؿوظلماظؾقٌمسـمتؾؽماهلقؼيماىؿوسقي. ..إديمشريمذظؽمعـماٌػوػقؿ

متشؽؾمػقؼيماظـص.

متعؾريمػروالنمبورثؼمضوئؿيمسؾكماظؿصّقرماظؾـققيمعـمإّنماظشػرةماظ رعزؼيمسؾكمحّد
مسؾكماالخؿالفمبنيم ماظؿعورضماظــوئلماظذيمؼؼقم مٌؾدأ مادؿـودا خاللماغؾـوقماظدالظي
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مسؾكم ماالسؿؿود معـؾ ماظؾالشل ماالدؿكدام مسي مذظؽ موؼؿفّؾك مظؾـص، ماٌؽّقغي م اظعـوصر
 23اظطؾوق."

تؿفؾكمظـوماظشػرةماظرعزؼيمسؾكمعلؿقىماظؾالشيمادؿـودامإديمػذاماٌػفقمماظؾورثل،م
،مإذمندماظـصمحوصالمعـمحقٌممنطماظؽؿوبيمسـدماظروائلم"حلنيمسالم"م؛اظـصقي

مؼعرضمظـوم ماظراوي مند مخالهلو ماظيتمعـ ماظؾالشقي مبكظقوتماظؽؿوبي موزاخر بوظلفع
فؾلمتقظقػوتمثـوئقيمبطوبعماالخؿالفمواىدل:مايقوة/اٌقت،مايؼقؼي/ماظزؼػ،ماظؿ

ودؽري،مظّذتلم ػمظؾوؼي:مأغللموجرحل،مدفقيموصققي/اًػوءمموسيموصػمؼقد
موأذاي..االغؾعوث/اٌقت،مصؿيتموخػؼل،مدؽقغلموجـقغل...

"مجّلدتمأثرامذعرؼومعـلفؿوموبمرةمغشوطمخطقةمسيماىلد"إنماظرعزؼيمسيمرواؼيم
وادؿؽشوفماظدالالتماظؼراءةماظيتمتـريمدؼـوعقيماًؾػقيماٌعرصقيمالدؿقضورماظـصقصم

بوسؿؾورمأنماظـصمذؾؽيمدالظقيمعّؽـًماظؼورئمعـمإسودةمتشؽقؾماظـصمم،اظيتمتؿضؿـفو
موإبالغمإغؿوجقؿف.م

ماظؿفرؼبموممؽـاتماظؽؿابةماظلردؼةأصقم

احؿضـًمرواؼيم"خطقةمسيماىلد"مععوملماظؿفربيماإلغلوغقيمبؽوصيمأبعودػومظرتدؿم
ماظ موعغوعراتف ماإلغلون مرحؾي موظـو مواغلفومػؽرؼي مسربمتؽوعؾ مماظػـقي مسي اإلبداع،مصيّن

صفوءماظؿعؾريمسـفومممؿطقومآظقوتماظؿفرؼىمعـمخاللمصؿحمآصوقمجدؼدةمتؿضؿـمرؤىم
ماظلردم مسي مجدؼدة مصقغ مسـ محبـو مغصّقي مإدرتاتقفقي ماظؿفرؼى مؼؽقن مإذ جدؼدة؛

ماظلرديموتشؽقؾمايؽل مسيماإلبداع مألذؽولمعؾؿؽرة مررائؼمم؛وادؿقداثو معلوءظي إثر
لردماظؿؼؾقديموإزاحيمضقاظؾفماىوػزةمسيمادؿـطوقماحملؽلمرؤؼيموتشؽقال؛ممصوظرواؼيماظ

مالم مغقع محد...وأّغفو موال مهلو مغفوؼي مال مذؽؾقي ممبروغي موتؿلؿ مهلو، مغظرؼي محدود "ال
ماظػوئؼيمػلمأػؿمصػوتفو،م ماظؿققلمواٌروغي موعقاصػوتمثوبؿي،موأّن خيضعمإديمضقاسد

م.24دائؿومسيمحوظيمصـع"مخصقصومعـمحقٌمػلمذؽؾمعػؿقحمؼظؾ

وسؾكمذظؽماألدوسمتؽقنمرواؼيم"خطقةمسيماىلد"معغوعرةمخصؾيمسيمضؾىممنطقيم
مبـقيم مسؾك مؼؿؿّرد ماظرواؼي مغصقي ماظؿفرؼىمسي مأصؼ مند مإذ ماظعربل، ماظروائل اظشؽؾ

اظيتمجعؾًمعـماغطالضوممعـمإذؽوظقيماظؿفـقسمسيمعغوعرةماظؽؿوبيمماظلردماظؽالدقؽلم

                                                                                                                                        
23 Barthes, Roland, ibid, p.24.   

،مابؿداءمزعـماظرواؼي:معالحظوتمعـففقي،ماظرواؼيماظعربقيموممؽـوتماظلرد،م(5008 غقصؿرب)مسصػقرم،جوبرمد.م24
م.755م.إصداراتماجملؾسماظقرينمظؾـؼوصيمواظػـقنمواآلداب،مصاظؽقؼً،م،م357دؾلؾيمسوملماٌعرصي،مسددم



 دعـــادممحداش

112 

م معؼروئقو مغصو مبورث(اظـص م)روالن متعؾري محّد مسؾك مظؾؽؿوبي ماظؽؿوبيمم،ضوبال مإن إذ
موأنم ماظيتمدؾؼ ماألجـوسماألدبقي مطوصي مبـقؿفو مسي متلؿقضر معغوعرة موربي اظلردؼي

ماألدبقي موشري ماألدبقي ماظؾغوت مزبؿؾػ موحؿك مإظقفو، مخمأذرغو مصػوتمسي مظف طوب
رسيمعؿداخؾمسيمذؾؽيماظذيمميؿوزمبوغػفورمععم؛اظؽؿوبيماىدؼدةماٌعّؾرةمسـمروحماظعصر

معـماظعالضوتمعومجيعؾمعـماظرواؼيمغصومحقارؼومعػؿقحومسؾكمحّدمتعؾريم)بوخؿني(.

موأصوقماظؿفرؼىمسيماًطوبم مذظؽمسربمآظقوتمدردؼيمهّؼؼمرػونماظؿفدؼد وؼؿؿ
موإضقوممم،اظلردي معؿـقسي مظغقؼي مععوجؿ ماطؿـوف مسي معلؿؼال مسؿال معـف مجيعؾ عو

ادؿشرافمػقؼيماإلبداعماظػينمسؾكمرؤؼيممإدي؛متطؾعومخطوبوتمصؽرؼيموثؼوصقيمعؿعّددة
شركماظؼورئماظؿشؽقؾموعؼؿضقوتماٌعرصيمواظػـموأصؼماغؿظورماظؼورئ،مصوظـصماىدؼدمُؼ

وؼعّقلمسؾكمعلوػؿؿفمسيمإسودةمتشؽقؾماظـصمودبققؾف،مسربمتففنيمسيماظؾغيمعـمأجؾم
إديمغّصفمسالمم"ممإخصوبماظـصموتقظقده،موسيمذظؽمإذورةمإديمتؼلقؿماظروائلم"حلني

م ماإلرارحؽوؼوت: ممحؽاؼة محؼقؼيحؽاؼاتمعؿضؿـةو ماصؿؿوحقي،م: مدؼؾوجي ممبـوبي
مسيم مخطقة مايصور، مأزعـي معقاػى، ماألحقال ماظؾفعي، ماظؾالرج، مثؾٍ، معـ حؽوؼي

اظيتمضلؿفومبدورػومإديمدوسوتمعـفومتلعيمأؼوم،مم-اظلوسيمايوئطقي-اىلد،اٌـؼوغي
ماظلوبعمؼّل ماظلودسماظغزو،ماظققم ماٌقتك،مزظؼقم،اظققم ماًوعسمبعـقانمرعوم ـماظققم

م.ربل

أظػمظقؾيموظقؾي،ماٌعفقدةمسيمضصصمادرتجوسومظؿؼـقيممايؽلمموطوغًمتؾؽماظطرؼؼي
م) ماظـوضدة موأنمررحؿفو مدؾؼ مغؼدؼي ممبػوػقؿ متذطرغو مسيموتؾؽمررؼؼي مطرؼلؿقػو( جقظقو

مماظؿـاصمعػفقم معػفقعل مخالل مواظـصماظظاػرعـ ماظؿؿظفرمم،اظذياظـصمادلوظد ػق
مذبول موػق ماٌودي، ماٌؾػقز مبـقي مسي مؼرتاءى مطؿو ماظؿقاصؾقي اظؾغقي مأغفمم؛اظؾغي أي

،مأيمعومواسقياظذاتمطلريورةمالممإديمإذورةاظـصقصمسيمشقوبمومدونم ؼشؿغؾمسؾك
مسيم خيرتقماظـصمعـ مأعو مسؾكمعلؿقىماظدال، صقؿعؾؼمماظـصمادلوظدغصقصمزبزوغي

ظـصمحقٌمؼؽقنماماظؿدظقؾؼطعفومؼاظيتمتػلرماظلريورةماظيتم األعرمبوظعؿؾقوتماٌـطؼقي
غفمعقضعماظؾؼوءمداخؾمإم،،مأيمحضقرمظـصقصمأخرىتـوصو(مطرؼلؿقػو)األدبلمحلىم

دوبؼيموعؿزاعـيممٌؾػقزوتهقؼؾممفّغإمغصقصمأخرى، اظـصمظؾؿؾػقزوتماٌلخقذةمعـ
سؾقفمأوممبؼيػدمموبـوءمظـصقصمدوعـمخاللمسؿؾقيم،م وظـصمؼعقدمتقزؼعماظؾغيصمععف

م. إغؿوجقيػقمموإمنو،مإرادؼيادرتجوعم ظقسمتؼؾقدامأومسؿؾقيماظؿـوصوم،ععورضيمظف

م مإدي ماالغؿؾوه ماظعـوغةثؿ ماظعـقانممجمازصة مأن مبوسؿؾور ماظرواؼي، مسي طندرتاتقفقي
ذؾؽيمدالظقيمؼمّدسماصؿؿوحقيماظـصمورؾقعؿف،مصؽوغًماظعـقغيمتؼـقيمواسقيمعـمضؾؾم
اظراويمعـمأجؾمتؾؽريماغؿؾوهماظؼورئ،موؼظفرماٌمظػمعـمخاللماظـصقصماٌعـقغيمؼـزعم

اظؽؿوبيماظلردؼيمم؛محقٌمتـػؿحمدالظيماظعـقانمسؾكمأصؼواظؿؼطقعمواظؽـرةماظؿفزئيإديم
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ماظؽوتىمظشدم ماظعالضوتمواظدالالتماظيتماصطـعفو معـ مذؾؽي مصفل مورؼؾو، بقصػفو
ماػؿؿومماظؼورئمسيمدريورةماظؿؾؼلمواظؿلوؼؾ.

ماظـصموداخؾف مبنيمخورج مدالظؿفو مترتّدد مطوغًمسالعوتمرعزؼي بنيمم،صوظعـووؼـ
مظؾعـقغي ماظـصل ماالذؿغول مؼؿقّؽؿ مإذ ماٌؼوم، موعؼؿضك ماٌؼول معؼصدؼيممدقوق اظداخؾقي

ماظؿشؿقًم مػوجس مسؾك معمظػي معؼصدؼي موػل ماىؿوظقي، مورػوغوتفو ماٌمظػي اظذات
مدرؼدا( م)جوك ممبػفقم ماظـصقي مظؾؾـقي مواظؿػؿقً مُتواظؿؼطقع مبطرؼؼي ماغلفومم، زؼح

م.ايؾؽيماظروائقيمعـمخاللمطلرمعـطؼماالدرتدولمايؽوئلمواغؿظوعفماًطلماٌلظقف

صقؿفوماٌؿـقسيمواٌؿعددةمتشّؽؾمترطقزامسؾكماظعقدةمإديمإنمإدرتاوقيماظعـقغيمخبو
معودؼومجيعؾم مظغقؼو اظـصمذاتفمظقعؾـمسـموجقدهمطلريورةمالمعؿـوػقيمبوسؿؾورهمطقوغو

م معػفقم متشؽؾ ماظؿؼـقي مػذه مصلضقً مذيوظقي، مأبعود مذات مبـقي معظفره اظؼقؿةمعـ
ماجلؿاظقة مأو مؼمادلفقؿـة ماألدبلمطؿو ماألثر مإن سيمم(جوطؾلقن)ؼقلمسيماظعؿؾماألدبل،

ؼشغؾمبصقرةمادؿــوئقيموزقػيممًاأثرمصؼطمظؾـصماألدبلمأغفمالمميؽـمأنمؼؽقنتعرؼػفم
ظغويممطإبالغفمسيماظقاضعمعّربؾمجيىمأنمُؼأخرىم ذيوظقي،موالمطلثرمؼشغؾموزوئػ

م.تؽونمصقهماظوزقػةماجلؿاظقةمعفقؿـة

م مسي ماظؽوتى مرواؼؿهؼغوعر ممنطقيممادؿفالل مطلر مخالل معـ مععوصرة بطرؼؼي
اظزعوغلمواٌؽوغل،مماإلرورؼـاظؾداؼوتماالدؿفالظقيمسيماظرواؼوتماظؽالدقؽقيمسيمهدؼدم

صؽوغًمم،عـمطؿوبمأؼومماظشلنمظــ)ابـمسربل(مغصومعؼؿؾلومدؼؾاجةماحلؼقؼةبؾمطوغًم
صريدؿمدورؼيماظػؾؽمم،اظؾداؼيمتؾؽريامظـشوطماظؼراءةماظؿلوؼؾمبوسؿؾورمرعزؼيمعنتماظدؼؾوجي

ممؼدور،موأمسوءمتدور،موغعقؿمؼدور...وطؿومبدأطؿموتؽرارؼؿفوم"طذظؽماظػؾؽمؼدور،موطال
ظقفعؾماظؼورئمؼؾقٌمسـمذؾؽيماظعالضوتماظيتمم،25"تعقدون)وضدمسؾؿؿؿماظـشلةماألودي(

موؼؿضؿـ ماظػـقي ماظطؾقعي متؾؽ مسي ماظـص ماالصؿؿوحقيمفو مسالضؿفومممنط محقل ظـؿلوءل
موعو ممبوظرواؼي مسي ماظؽالم مذاك مسي ماٌفقؿـ ماٌػفقم مخالل موعـ اظدورةموزقػؿفو؟
اظيتمدؿؽؿـػمسوملماظـصماظروائلماظذيمماظدورةماظؿأوؼؾقةإذورةماؼضومإديممواظؿؽرارؼة

م،مطؿومأنماظدؼؾوجيمأّدلًممسيمايقارؼيمبقزقػؿفوماظؿـوصقي."حلنيمسالم"أّظػفم

ماٌعـق ماظـصقص ماظطوغً مصقفو مهؿوج مرحؾي ممبـوبي مإديمغي مواظؼورئي ماظعورصي ذات
ماظـصمادؿــوءات مسقامل موظقج مسي ماظؿلوؤلمم،صؽرؼي مسؾك مبوسـي معؾػقزوت بوسؿؾورػو

تققومعؼصقدةممسيمإشراءمزةمتـؿظؿفومذؾؽيمعـماألظػوزمطوغًمعػوعـطقؼيمسؾكمأدرارمعؾّغ
ماظؼورئمووـقسماظـصماٌؿعّددموإخراجماظؿكققؾمإديمذبولماٌؿؽـمواظؿقؼؼماظقاضعل.

                                                                                                                                        
م .7م.صم،اظرواؼيم25
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مسيماىلد"مذبؿعم مغصمرواؼيم"خطقة مذظؽمجوء موسؾكمإثر معـماألغقاع بػلقػلوء
مزبؿؾػ متـوصقي متؼـقوت مسرب ماًطوبقي مواألمنوط مؼـلفؿمياألجـوس ماظـص مجعؾً ،

،مإضوصيمإديمحبقارؼيمذبؿقسيمعـماألصقاتمسيمصقتمواحدمػقمصقتماظذاتماظروائقي
مصـ مإثراء مسي ماظلورد مإظقفو ماظؿؼـقوتماظيتمادؿـد ماظؿالسىممبؿؽـوتماظلردممذبؿقع قي

ماظشكصقوت مبني ماحملوورة موحرطقي مايؽوؼي مهقؼر مسي ماظرواؼي مدوتعّدم،وذيوظقي
مذبوزيم مووضقح مادؿعوري متعؾري مسي مإبالشف مسي مواظؿػــ ماظؽالم مغؼؾ مسي اٌرجعقوت

وبنيمعؼومممسـمعلظقفماظؽؾؿيموععفقدماٌؼقظيمودبققؾمذعريمسربماغزؼوحوتمأدؾقبقي
ماظلرديممب ماٌرجعلماظؿؾػظ مواإلؼفوم مواظؿؼرؼر، مواإلخؾور ماظؿؿـقؾ مإدي مغزوع معـ مصقف و

ماظذيمؼؿكؾؾمغصقصماظرواؼيمعـمأجؾمايرصمسؾكماإلؼصولمواظؿقضقح.

،معلؿقىمبالشيمولدماظرواؼيمسيمسؿقعقؿفومسربمصـقنمآظقوتماظؽؿوبيماظلردؼيمصقفو
ماً موإغشوئقي ماىـس ماظرتاطقى معلؿقى مسؾك مؼظفر معو مػق ماألدبل، اٌؿعّددةمطوب

موسؾكم ماظؿشؿقًمواظؿػؿقًمواظؾعـرة، معـ مسيمصقغي ماغؿظوعفو موررق ماظلردؼي ظألصعول
مبنيما ماظػقاسؾموعـطؼمتشؽقؾفو معلؿقىمبـوء مواظؿعّدد ماظؿػّرد مواظؽـرة، اظذاتممظقحدة

ماألخري مسي محيؼّؼ معو مواظؽقغل، ماإلغلوغل مواًراسي، ماظقاضعل مؼلؿكممواآلخر، عو
ماظرواؼة معقاضػممبشعرؼة موسي ماظرواؼي، معشوػد معـ معشفد مطؾ مسي مغؾقظفو اظيت

وايؾؿمواظؿداسل،ممي،موسؿؾقوتماالدؿقضورمواالدؿذطورذكصقوتفوموروضوتفوماالغػعوظق
إضوصيمإديمتطعقؿمايقارؼيمبلعـولموحؽؿمسوعقيمتزخرمبدالالتموإحوالتمصؽرؼيمربؾقيم

ممتـؾماظقاضعماحملؾلمبؽؾمثؼؾفموطـوصؿف.

سيماىلد"مأمنقذجومصوسالمسيمأصؼماظؿفرؼىمعـمخاللمممؽـوتمإنمرواؼيم"خطقةم
مسوملم مسي ماظػؽرؼي مرػوغوتفو مردؿ مسي مواظقاضعل ماظؿكققؾل مإعؽوغفو موعلؿققؾ اظلردؼي

م ماظؿفـقس مبؼقاسد متالسؾفو مسي م مغصماٌغوعرة مإغفو ماظشؿوت، أسرافمموإزاحيؼمصؾف
قؼيمواظزؼػ،ماظذاتماظلردماظؿؼؾقديموعقاضقعفمسربمازدواجقيماظقاضعمواًقول،مايؼ

ّنماظـصمؼعٍمبدالالتماٌغوعرةماظػؽرؼيمواإلشراءماظؿكققؾلمبـزوحماظشؽؾمإذمإواآلخر...
مماظروائلمإديموربيمجدؼدةمسيماظؽؿوبي.

مبوظوجقاماظؾغةماحملؽقةوأغـر

م معػفقم مخالل ماألغـعـ مميوراظدرادوت مزببقظقجقو مادؿـطوق ماظّؿؽــو فؾقوتمؿؾػ
ماظؽؿوبيماظلردؼيمسيمرواؼيم"خطقةمسيمماظـؼوصقيمواالجؿؿوسقيماظيت معغوعرة احؿػؾًمبفو

مسالم م"حلني ماظروائل مند مإذ مأغـرم"اىلد"، معلرحو مؼؽؿىموذّؽؾ موػق بقظقجقو
رواؼؿفمعـمخاللماغؿؼوظفمعـمغصماظـؼوصيمإديمثؼوصيماظـص؛مأيمعـماجملؿؿعماظذيمطونم
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مترط مواغؿؼوًء مإبداسقو مأثرا مبوسؿؾوره ماظـصماظروائل مظؾـصماٌرجعلمؼمّدسمأصؾقي قؾقو
م.اظذيمؼشؽؾمعصدرمععطقوتف

بقظقجقيمػلمطؿوبيمتـوصقي،محقارؼيمودبققؾقي؛محقٌموػرتضمأّنماظؽؿوبيماألغرتُؼ
إذمؼلؿؾزمممشؽؾمحؼالمشـقومبوٌعطقوتماظـؼوصقيمواالجؿؿوسقيمذاتمايضقرماظرعزي،ُت

ماظقضعقيمظقلؿكؾصمزبؿؾػماظرعقزماٌشؽؾيمظؾـصم اظلرديمسؾكماظؼورئماإلٌوممبفذه
مسـفم ماظؿعؾري ممت موضد ماألصؾل، ماظـص مظؽقغفو مبوظـؼوصي ماظرعزؼي ماظؿلوؼؾقي مسالضي سي

مقيمعؿـّقسيمسؿدػوماٌمظػمإلثراءمعلورمغصفموذظؽمعـمخالل:بؿؼـقوتمصـّ

عالعليماًطوبماظلقريمواًراسيمسيمخطوبفماظلرديمعـالماألدطقرةماظشعؾقيم-
مظؾرتاثماظؼؾوئؾلم)زظؼقم(؛

م- مزبؿؾػ ماٌنتمادؿقضور مسي ماالحؿػوظقي مواظطؼقس مواظؿؼوظقد مواظعودات اظشعوئر
م(بوخؿني)،ماظذيمأرؾؼفماالؼدؼوظوجقمصطؾحممباظلردي،موذظؽمعـمخاللمعومؼعرفم

اٌعوصرؼـمظؾوخؿنيم"بلغفم وػقمأحدم(صقؽؿقرمارظقخ)مفؼعرصوؼدؼقظقجل،ماأل سؾكماالووه
مسؾكمذؽؾمطؾؿوت، ماظعالضوتمؼؿؿظفر ماظؾؾوس، إنمطؾممبنيماظؾشر،ماظؿـظقؿقي ررق

م".اؼدؼقظقجقؿمػقمجزءمعـماظقاضعماٌوديماالجؿؿوسل

وؼؿفّلدمذظؽمعـمخاللمأمسوءمذطرػوماٌمظػمإذورةمإديمرؾقعيماظقاضعماٌوديماظـؼوسيم
مأغقاعم ماظلؽورى، ماظؿفؿعوت، مايوؼؽ، مهدؼدا، مواظؿؾؿلوغل ماىزائري ظؾؿفؿؿع

مُت ماظيت ماظشعؾقي موايؾقؼوت مواٌلطقالت مسـد مؼّدم معـؾ مصيب مأغقاعم"اظؿؼـّؿي"الدة ،
مايشوئشموسطقرم مأغقاع مأعوزؼغقي، مذعؾقي ممثؼػقظًمأطؾي ماظؽوػـي، ماظطققر، اظـؿور،

ماظؾكقر...

مإ ماظروائقيإضوصي مبوظؽؿوبي ماظقسل مأشـك ماظذي ماظؾغقي ماظؿعّدد معلؿقى مذظؽ م؛دي
مأومذؽالمصـقو،محقٌممبوسؿؾورمأنماظرواؼيمزوػرةمظغقؼي مصؽرؼو ضؾؾمأنمتؽقنمعقضقسو

ندمظغيماظرواؼيمسيمععظؿمعشوػدػومعؾؿقؿيمسضقؼومبوجملؿؿعماظذيمأصرزػوممبكؿؾػم
مجبوؼي-ذرائقف ماظؼؾوؼؾقي: متؾؿلون، معـم-اظدارجي: مغقع مسـ متعّؾر مبذظؽ موػل ،

ؼيموتعّددمواالجؿؿوسل،موػذامعومحيّؼؼمعػفقمم)بوخؿني(مسيماظؾغيمايقاراظرصقدماظـؼوسيم
مسربماظؿقاصؾم ممبعـكم"وؿقعماألدوظقىمواألغلوقماظؾغقؼي،موتداخؾفو األصقاتمصقفو

مواظؿػوسؾمععماآلخرؼـ"

ماظيتم ماظضؿـقي ماٌعرصي مسـ متعّؾر ماالؼدؼقظقجقؿ مغلؼ ماظيتمذّؽؾً ماٌؾػقزوت تؾؽ
عـمخاللمادؿـفودػومبوظذاطرةماالجؿؿوسقيمسربمدقـورؼقماٌعقشممممتمّدسمبـقيماظرواؼي

بقظقجلمإديمور،مإذمػلماغؿؼولمعـمايؼؾماألغـظققعلمسيمعرجعقوتفموتطؾقؼوتفماظـؼوصقيا
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مخوصم مغقع معـ مدبققؾ ممموردي مسي ماظؽؿوبي معلؿقى موسؾك ماًطوب، مإغؿوج عقدان
اظػعؾ،مأدودفماظؿلوؼؾماظرعزيمظـصقيماظـؼوصي؛محقٌمأّنمعوم"ميّقزماظرعزؼيماظضؿـقيمسيم

دقوضوموصػقومألصعولمععّقـي.مبعؾورةمأخرى،مإّغفوممبقظقجلمػلمأّغفومتشّؽؾورسـدماألغـ
ذاتمسالضيمبعرفمرعزيمععطكمحبقٌمإّغـومغلؿطقعمأنمغمّولمإميوءةمععّقـيمبقصػفوم

26إذورةمإديمػذاماظشلءمأومذاك."
ممم 

ظؼدمغّقعماٌمظػم"حلنيمسالم"مسيمردؿمعقرصقظقجقيماألذؽولماالجؿؿوسقيمسيمسرفم
،مريمظؾؿعقشماظققعلمبوظؼرؼيمواألودوطماظشعؾقياظؿؼوظقدمواظعوداتمعـمخاللموصػمث

وضدمجوءماظؿعؾريمسـفومسربمتقظقػوتمدردؼيمعؿـقسيمبؿعّددماظؾغوتمواألصقاتماظلوردةم
مواظشعيبموأعـؾيم ماظققعل ماظؿداول مدفالتمظغي موادؿقضور ماِيرصقي واخؿالفمظغؿفو

مذظؽمُعفّلدةمسيماٌنتماظروائلمطوآلتل:

ماظقوعيمواظشعيبتوزقفمدفالتمظغةماظؿداولم

اظذيمميـؾمسالعيمعـمسالعوتموّددماًطوبمعـمخاللمودؼدماظرؤؼومسيماظؿصّرفم
ماالجؿؿوسقيم ماظرتطقؾي معـوخقوت مسـ مواظؿعؾري مروضؿفو متػفري مخالل معـ ماظؾغي عع
متعّدد موضد ماظؾغي، مهلذه مواظدالظقي ماظصقتقي ماظــوئقي معـ مغقسو محيؼؼ مممو متاٌؿـقسي؛

مأم؛دفالتمطالعفو ماظؿعّددماظؾلوغلماٌدرجمسيماظرواؼيمػقمخطوبماآلخرؼـمبوسؿؾور ّن
م مدّفؾً محقٌ ماآلخرؼـ، مظغي متعّدد مداخؾ معؿؿماظعاعقةاظؾغة مثـوؼومحضقرا مسي ّقزا

مسيماظؿشكقصماظؾغقيماحملووراتماظشكصقي ماظدارجيمدبؾؼممتّقجو ماظؾغي مأّن ،مظؽقن
ماظ مجعؾ معو ماظشعؾقي مظؾذاطرة مإضوءة مسـصر ممبـوبي موػل ماظدالظي، مترتؾطمضقي رواؼي

ماٌعقشمعـال: مبوؼيم بوظققعل معع ماًراز ماٌفدي مؼقدػموظد م..حؽوؼي ماىؿوسي "ؼو
أغومسؿريمعوم إّغفومخرؼػوتماظعفوئز.. أغومأضقلمظؽؿ.. اظؾفووؼيمطؾفومطذبمسيمطذب..

موظدمتؾؿلونموأضقلمظؽؿمالم والماظؿؼقًمبفؿ..مذػؿفؿ.. ػوذومزوجمالموجقدمهلؿو..أغو
27والمبـًمامسفومبوؼي.مإّغفومذبّردمطالممسيمطالم."موجقدمظشكصمامسفمؼقدػ

م 

ماظّد متػصقح مسي مواضقو ماووػو ماٌؼطع مػذا موبنيمؼعؽس مبقـفو مواظؿؼرؼى ارجي
ارجيمسيمعلؿقىماٌعفؿمواظرتطقىمظؿمديمدوراماظػصقك،موبوظؿوظلماظرشؾيمسيمإضقومماظّد

مععرصقو.

مظؾّد- ماٌكؿؾػي ماالدؿعؿوالت مسرب ماظرواؼي مسي مواألعـالمماألشاغيارجي اظشعؾقة
ماظقوعي األعـولمسيمضقظف"طوغًمحؽوؼيمؼقدػموبوؼيماظؾفووؼيممعـؾ:موعرّدداتمطالم

                                                                                                                                        
مم26 مرؼؽقرم،(7999)مبقلرؼؽقر، مبقل مصؾلػي مواظلرد، مواظزعون متراظقجقد مطمذيي، ماظغومنل، م7دعقد اظدارم،

م .50.صماٌرطزماظـؼوسيماظعربل،ماظؾقضوء،
م .9.صم،اظرواؼيم27
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ماظؿنب"ص مسي ماظـور موري مطؿو مظلون مطّؾ مسؾك موري مطؾمذبؾس، مسي ،م77عـؿشرة
مواألشوغلماظشعؾقيمعـؾ:"معـمالمؼعشؼمػقػوءمأعـوشمرحيقمسصقػ

موعـمالمخيطػمخطػيموالمروىمبؽوسماىػو

م80بوظشقصومأغصريمصوغلمرػقػ."صؼعذرغلم

موأعـولماظدغدغيمسيمطالمماظققعل:"مغعشؼموسشؼلمععذبموراؼلمضؾقؾماظدبورة

م.87حوغقتلمخلورة".مصممخوؼػممنقتمعـمايىموميشل

غينمتعرضمصقرامُتٌؼورعمايقارؼيمظؾكطوبماظروائلمطوغًمػذهماألشوغلمسيمثـوؼوما
ماظذ مادؿؾطون ممتـّؾ مدالظقي مبنؼؼوسوت ماظػردؼاألدؾقب مععوغوتفو مسـ مواظؽشػ يمات

معـمععفؿمواىؿوسقي؛محقٌمؼؽشػ مسؾكمأطـر ماغػؿوحماظؾغي معـماظؽؿوبي ماظـؿط مػذا
مؼضػ مممو ماظػصقكمواظشعيب( مسؾكمأدؾقبماظؽؿوبي)اظعوعل، ماظؿـّقع ملممسي ُؼربزم،مو

م ماظروائلذيوظقوت ماٌؾػقز مسؾك ماظعالئؼمم؛ايقارؼي متلؿعؿؾ ماظرواؼي مأن بوسؿؾور
ماألؼدؼقظقج متعؾري محد مسؾك ماألدبقي مشري مسؾؿقي مطؿوبف مسي موغظرؼيمم)بوخؿني( اىؿول

 م.705اظرواؼي،مصصؾ:ماًطوبماظروائل،مص

مخيصم معو مسي مماألدطورةأعو ماىلد" مسي م"خطقة مغصمرواؼي محضل بؽـوصيمصؼد
معلؿقىم مسؾك مأو ماظقاضعي، محدث معلؿقى مسؾك مدقاء متورخيقي موأصوظي تراثقي

مغػرتقيت، مطوػـي، مزظؼقم،...ماظشكصقوت: ماظشكصقوتممؼقدػ، معـ مذظؽ مشري إدي
مأغـر معقاضػ مععفو معواظيتمعـّؾً ماظـصمطـريا مرّيؾً موأسطؿفمبقظقجقي مذيوظقؿف، ـ

مو مدردؼي مأبعودا معـ مذؽؾ مصوألدطقرة مخوصي، ماظرعزؼيمتلوؼؾقي ماإلبداسوت أذؽول
م مند مإذ مسالعوتل، موغلؼ مبورث)ظإلغلون مطؿوبفم(روالن ؼعّرصفوممMythologiesمسي

مّغفومظغيموغظوممدقؿقوئل.سؾكمأ

إّنمعلؿقىماظؾغيمطونمعقداغومالزدواجقيموضوئعماظؿورؼخمواظرتاثمبلبعودهماألدطقرؼيم
موضقيم مذيقؾ مصين مبشؽؾ ماظرعزؼي مسالعوتف مسـ ماظؿعؾري مسي ماظـص مخصقصقي ظؿـري

ماٌمظػ معزج موسؾقف مػقممتصّقرهماظدالظي، معو مالطؿشوف مواظؿكققؾ ماظؿورؼخ مممؽـ بني
م"مماٌعوشمجقػريمسيماظقاضع ماظلرديمسربمدؾطيماظؾغي؛محقٌمأّن اجملّلدمسيماظؾـوء

مواأل ماظؿورخيقي مأصقظف محقٌ معـ مؼعؿرب مايقوةموـرغاظلرد مسـ معـػصؾ مشري بقظقجقي
ظؾؼوءمآثورماإلغلونمسؾكماألرض...صوظلردمم،موايوجيماظقجقدؼيمإظقفواظـؼوصيمواظقجقد
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سـماظقاضعممTransculturelsؼلؿحمبـؼؾمردوئؾمسربمثؼوصقيممméta-codeمدــمواصػ
مم.28واظؿفربيمواظعومل"

ؿؾمذقـيمرعزؼيمسربمغلؼمدقؿقوئل،موألّنماألدطقرةمػذامعومجعؾمعنتماظرواؼيمحي
ماظروحلم ماظـشوط مهلذا محوعال متصؾح مبدورػو مواظؾغي ماظؾغي، مسؾك مدؾطؿفو "ُتؿورس

م مػذه موعـ ماظرعقز، معـ موععّؼد معرتاطؿ مغلقٍ مإدي متؿقّقل موتوظقو اظقجفيمواٌقـقظقجل،
معـؾماظػـمواظؾغيمواٌعرصيمتؿققلمإديمرعقز، مإديمأذؽولمدقؿقوئقيممصوألدطقرة وعـمثؿ

م.29تؿػووتمدرجيمبلورؿفوموتعؼقدػو"

مأغـر ماظيتموإن ماظؾغقؼي م"اظؿفربي مطوغًممبـوبي ماظرواؼي مسي ماظلردؼي ماظؾغي بقظقجقو
اإلغلوغقي،مصوظؾغقيمبقظقجلمذوػدمسؾكماظؿفربيموكؿربمعـماآلنمصصوسدامطـورؼمأغـردُؿ
م.30"ـومإديمجزءمجقػريمعؿعّؾؼمبوإلغلونجيذب

طوغًمتؾؽمرؤؼيمعقجزةمسيماظؾقٌمسـمتشكقصمأذؽولمادؿـؿورماظـؼوصيماظشعؾقي؛م
م مادؿـطوق مخالل ماظرواؼيعـ ماظشعيبمسي ماألدب ماذؿغول مسـممررائؼ مؼعرب مطون اظذي

واظؿعؾريمسـمغلؼممعزاوجيماٌقروثماظشػوػلمبوظؽؿوبلمطؿؼـقيمعفقؿـيمسيمعنتماظـص
ماًطوبماظلردي.

مؼدؼوظوجقامادلؿكقلمواهلوؼةماظلردؼةأم

ماىزائريم ماجملؿؿع مراػـ مػق ماىلد" مسي م"خطقة مظرواؼي ماظعوم ماٌـطؾؼ إّن
ماٌؿكّقؾم مظؿشؽقؾ معمدس مإرور ممبـوبي مذظؽ ماًصقصمصؽون موجف مسؾك واظؿؾؿلوغل

معـمماظلرديمظـصماظرواؼي، ماظذاتقيمطفـسمأدبلمأوظلمعلؿؼرأ وسؾكمأدوسماظلرية
بوسؿؾورهممنطومجدؼدامعـمماظؿكققلماظذاتيتؼـقوتماظؽؿوبيماظلردؼي،مصنغـومغؾؿحمصقفوم

اظؽؿوبيمواظؿعؾريمسـماظذات،مإذمؼؿؾودرمظذػـماظؼورئمأنمؼقعقوتمؼقدػمػلمعذطراتم
م مسؾك ماظؿكققؾ معـ مغقع مبنضػوء مذظؽ مؼؿعّؾؼ موبوظؿوظل مزبؿؾػماٌمظػ؛ مسرب اظذات

مذاتفم مبني ماٌلوصي مظؿقدقع ماٌمظػ ماظيتمسؿدػو ماظؿؾػظقي مواظصقغ ماظؿعؾريؼي األذؽول
ماظؿشؽؾم مجوء موسؾقف ماظرواؼي، معنت مسي ماٌؿـؾي مواظشكقص ماظؾطؾ ماظشكصقي وذوات

مبني معزدوجو مظؾرواؼي ماًطوبماظؿكققؾل مودبققؾ ماظؼصي مسؾكممدبققؾ بوظرتطقز
ءةمسربمخوصقيماظلردموآظقوتفماظؽؿوبقي؛معـمأجؾماالغؿؾوهماالذؿغولمسيمتقدقعمبمرةماظؼرا

                                                                                                                                        
االغؿشورمعمدليممبريوت،م،ػريعقـقرقؼوماحملؽل:ماظـلؼمواظؽووسمسيماظرواؼيماظعربقيم،(5007)مربؿدبقسّزة،مم28

م .40.اظعربل،مص
عـشقراتمماىزائر،م،7،ط،ماٌـطؼماظلقؿقوئلموجربماظعالعوتاظلقؿقوئقوتماظقاصػيم(،5005)مأريدؼقدػ،مم29

م .77.االخؿالف،مص
مم30 موترعقزم(،5005)مأغدرؼفجوطقب، مبـوء ماظؾغي، مطأغـروبقظقجقو ماظشربقين، متر:ظقؾك م7، م، اٌشروعماظؼوػرة،

م .35.صاظؼقعلمظؾرتذيي،م
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إغزؼوحفومسـماظقاضعم،معـمخاللماؼيماٌؿكقؾمأطـرمعـممربؽلماظؼصيربؽلماظرومإدي
مدس مسؾك مسؾكموحرصفو ماظؼورئ مهػقز موسؾقف محؼقؼي ماٌعوش ماالجؿؿوسل ماىوغى ؿ
متصدؼؼماٌرويمظف.

م مظؾرواؼي ماظلردي ماالذؿغول مسي متلدقلقي مطوغً ماٌرجعقي ماظقزقػي متعّؾرمإّن اظيت
قظقجقو،مواٌشؽؾيمظؾرعزؼيمسيمبوسيماالغـراٌـغؿسمبصقرةمضقؼيمسـماٌكقولماالجؿؿوسلم

ماإلغلوناظـصمس ممتـقالتموتصقراتمؼؽّقغفو ماٌمظػممرب مظـو مصصّقر ماظقاضع، ٌقاجفي
تلوػؿمسيمإثراءمطقػقيماذؿغولماٌكقولماالجؿؿوسلممواضعومععوذومبكظقوتمدردؼيمعؿـقسي

مععقـيم مىؿوسي ماٌقحدة ماظـؼوصقي ماظعـوصر معـ مذبؿقسي ممتـقؾ مسي مسـف ماظؿعؾري صفوء
ماخؿالطم مسي مرؼؽقرؼ مػبقل ماٌػؽر موؼؼقل ماىزائري ماظغرب متؾؿلون مسي متعقش طوغً

ظؿكّقؾمواظؿؿـّؾ؛مأّن"ماظػعؾماإلغلوغلمعرتؾطمسيمصؿقؿقؿفمبومادلؿكّقلمباظػعلماالجؿؿاسي
مبعـكمأّغفمالمميؽــومأنمغػفؿمطقػمميؽـمظؾققوةماظقاضعقيمأنمتـؿٍمعـمذاتفومصقرةمعوم
مبقجقدغوم موسقـو مخالظف معـ مؼؿقّدد مرعزؼو مودقطو مذاتف ماظػعؾ مبـقي مملمغػرتضمسي إذا

31االجؿؿوسل."
مم 

مسالم"م م"حلني ماٌمظػ مؼمّدس ماالجؿؿوسل مواٌكقول ماجملؿؿع مصؽرة مأدوس سؾك
اٌضؿرمسربمصـقيماجملوزمواالدؿعورة،موذظؽمعـمخاللماالدؿعوغيمسؾكمذيوسيممررائؼ

ماالجؿؿوسلمؼؿضؿـمصقرةم مجعؾمزبقوظف معو ماظروائقي، مظؿؿـقؾمأحداثماظقاضعي ععقـي
عـمخاللمدعلماظشكصقوتماظـوغقؼيموذكصقيماظؾطؾمؼقدػموبوؼيمسيممأؼدؼوظوجقة
وضلمعـمحدثماجؿؿوسلمعمدعكماظؽوتىمبدورهمإديمادرتجوعاهلوؼةم،ماظؾقٌمسـم

ماعؿالكم مإدي معو ماجؿؿوسقي مذيوسي محبوجي م"اظيتمترتؾط ماألؼدؼقظقجقو موزقػي م خالل
صقرةمسـمغػلفوموإديممتـّؾموجقدػومسؾكماظطرؼؼيماالجؿؿوسقي...موبفذاماٌعـكمتؽقنم

م مإسودة مادلؤّدساألؼدؼقظقجقو ماظـؿوذجي ماحلدث مهلذا ماالرجتاسي ...وػلماظؿأوؼل
ماٌلوصي مردم موتلوؼال؛مموزقػي مبـو مايدثماٌؽرور مسـ ماىؿوسقي ماظذاطرة اظيتمتػصؾ

م مأن مادلؤّدسمبعـك ماحلدث ماجلؿاسقةمادؿعادة مسيممظؾفوؼة موإدعوجف معو، ظؿشؽقؾي
م مضقاعف معلؿؿر مارووسل متلوؼؾ مسرب مؼؿؿون مإّغؿو مايوضر مػذامحرطقي م ممنذجة إسادة

32احلدث."
م 

ؼيمطونممبـوبيمذيعمظؾذاطرةمإّنمواضعيمايدثماظذيمؼشؿغؾمسؾكمعلؿقىمدردماظروا
مػقؼيم ماظيتمحّددتفو ماظػرتة متؾؽ مإبون ماىزائرؼقن مطؾ مععفو ماظيتمؼشرتك اىؿوسقي

                                                                                                                                        
م .54.عـشقراتماالخؿالف،مصاىزائر،م،م5اظـظرؼيماظؿلوؼؾقيمسـدمبقلمرؼؽقر،طم(،5003)مـحلبـمحلـ،مم31
32

م .56-55م.،مصعرجعمدوبؼم،حلـحلـ،م 
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ماظؿورخيلمواظـؼوسي،موبنيمايوضرمم،اظقاضعي مبنيماظرتاثمبززيف وعـمخاللماٌزواجي
سربمذكصقوتمعؿـقسيمعـمخاللمتلدقلقيمظـؿذجيمايدثموادؿشراصفمسؾكمتطقؼعم

م ماٌؿؽـ، ماٌلؿؼؾؾ مسقامل مإثرػو معػفقم ماظلردؼةؼـؾـؼ ماظـصمماهلوؼة مسقامل طلحد
م ماٌؿاظروائل ماظذات م"صقرة مبلغفو م)رؼؽقر( مؼعّرصفو مإاّلماظيت متؿقّؼؼ مال ماظيت قرطي

ماهلقؼيم مإذؽوظقي موجقزة، مبعؾورة مأو ماظزعون، مسي مواظؾؼوء ماظؿؿودؽ مصنذؽوظقي بوظلرد،
م)اظلرد( مسي مػـوك معومتقجد مػل معو، مظشكصقي ماًقاصماظدائؿي مؼمّظػماظلرد ...إذ

ميؽـمأنمؼلؿقفوماٌرءمػقّؼؿفماظلردؼي،مبؾـوءمغقعمعـماهلقؼيماظدؼـوعقيماٌؿقرطيماظيتم
ماظلردؼيممدبؾؼ مصوهلقؼي ماآلخرؼـ معع معؿؼورعي مذؾؽي ماظذات ماظشكصقي...إّن ػقؼؿف

إذؽوظقيمضوئؿيمسؾكماظؾؼوءمسيماظزعون،موعـمخاللماظؿؼوظقدماظؾغقؼيماظيتمؼـؼؾفوماظلرد،م
صنّنمضقاممػذهماظذاتقيمظقسماظقجقدمظؾذات،مبؾماظقجقدمظمخرؼـ،موععفؿموبقـفؿمسيم

ماي ماألصعول معـ مهلو ماغؼطوع مال متراثمحرطي ماظيتمؼـؼؾفو مواٌلؿؼؾؾقي مواٌوضقي وضرة
مم33درديمحوضرموتؼوظقدمجوػزةمتلؾؼموجقدماظذاتماظػعؾل."

م"حلنيم ماٌمظػ مؼلعك مايؽوئقي ماهلقؼي مودقط مسرب مايدث ممنذجي مخالل عـ
ماإلبداسل ماًقول متؼـقي مسرب ماظقاضع متؽـقػ مإدي ماٌوضلمم؛ساّلم" مبني مجيؿع اظذي

مآخرمممؽـمؼؿؼورعمععمسوملماظؼورئ،ماظـصمسؿقعومالمتصّرحمسـمسوملموايوضرمبطرؼؼي
ؼؽؿؿؾمإالمبقجقدمضورئمؼلوػؿمسيمتقظقدماٌعـكماٌضؿرمصقف؛محقٌمؼؽّؿؾمأصؼماظؿفربيم

مظؿقؼقؼماغصفورماألصوقمسؾكمحّدمتعؾريم)شوداعري(.بلصؼماظؿقضعم

عـممظقـؾـؼمععـومسيماألخريمأنماظروائلمدعكمإديمتػعقؾماظرتاثممواظذاطرةماظؿورخيقي
ماظؿقزقػماٌرجعلمواألدطقريموتشّؽؾماٌ مصـقي مؼلؿقفمخالل معو موػذا ؿكقؾمصقفؿو؛

اظذيمؼصػفمبلّغفم"صعؾمتلدقسمجدؼد،موبدءمجدؼدمٌومطونمباظؿؽرارماظلرديم)رؼؽقر(م
م.34ّذـمعـمضؾؾ"ضدمُد

مخــــــــامتــــــــة

م مألصؼ مأمنقذجو ماىلد" مسي م"خطقة مرواؼي مأن ماظؼقل، مذيوع اظؿفرؼىمتؽـقؽ
ماٌعوصرة ماظلردؼي مظؾؿقضقعمواظؽؿوبي ماٌلـدة ماٌعرصقي ماًؾػقي مسيمم،سربمودقط واظؾغي

ماٌعقوريمواالدؿعوريمعـمخاللماحملزونماٌعرسيمظؾؽوتى،موذظؽمسيماظؾقٌم جوغؾقفو
،مممومؼدصعمبوظؿػؽريمسيمسـمثـوئقيماظؽؿوبيمواظؿـوصموإبرازمطقػقيماذؿغوهلؿومسيماظـص

مواظؿـوصم مجيعؾماظؽؿوبي معو ماظداخؾمواًورج؛موػذا غلؼمتشّؽؾماظرواؼيمبنيمجدظقي

                                                                                                                                        
م .59-58.دعقدماظغومنل،معرجعمدوبؼ،مصمذيي،مصؾلػيمبقلمرؼؽقر،متراظقجقدمواظزعونمواظلردم،بقلرؼؽقر،مم33
م .33.،مصعرجعمدوبؼم،بقلرؼؽقر،مم34
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م مألّن ماظؾـوئل؛ مواظؿػوسؾ ماىدظل ماظؿعوظؼ مٌؾدأ مخوضعني ماظؿـوصمآظقيماظؽؿوبي تعؿؿد
مواظؿـ موتلوؼؾف، ماظـصموضراءتف مسيمبـوء مطلإدرتاتقفقي ماظؽؿوبي مإدي محيؿوج موصمبدوره

ممشؿغؾمسيماظـص.وؼمؼظفر

مػذهُت ماًوصمظدرادؿـو ماظذطر مذبؿؾ مسي ماظرواؼي مأدوسمم؛ؾين مغؼديمسؾك غلؼ
داخؾمغصمروائلمعؾؿؾسمسيمم،ؼشؿغؾمسؾكمذيوظقيماالغدعوجمبنيماىؿوظلمواٌرجعل

ماألجـودقي مبعوملماظـصماظلرديممػقؼؿف مذيوظقي مخربة مظقمّدسمظـو ماظؽؿوبقي وعغوعرتف
ؿؾماظػينمطؿومحيدث؛مأيمُؼدركمسيمخربةماظؼورئماظذيمخؾؼمعقضقسومذيوظقومػقماظع

مبؿعؾريمصوإلدراك مأعدػو مُؼطول مأن مؼـؾغل مذيوظقي مطوغًمم)ذقصلؽل(،شوؼي ظذظؽ
بنيممععاؼشةممجاظقةعقؽوغقزعوتماظؿفرؼىماظػينمسيماظرواؼيمبنيماىؿوظلمواٌرجعلم

مذغػم مسي ماظػين ماظؿذّوق مخوصقي مسي متؽؿـ ماظيت مواٌقضقع)اظـص(، اظذات)اظؼورئ(
ماظلرديموادؿؽشوفمععوغم؛اظؿشقؼؼمواٌراوشيمسيمتلخريمايدث ملسربمصـقنماظؿؽرار

ماىؿوظقي مسيماغؾـوقمم؛اظـصموأبعوده مبنيماظذاتمواٌقضقع ماظعالضي عـمخاللمدؼـوعقي
ماٌعوؼشيماىؿوظقيم ماظيتمتؿؽعػفقم مسؾكمسـصرمجقػريمسيماظػـموػق ماظؾذةّقنمأدودو
مبنيماظؼراءةموضوبؾقيماظؽؿوبي.

مبلص مواٌرجعل ماىؿوظل محؼقؼي معو محظؽـ مسؾك ماظػينموهّؼؼف ماظعؿؾ موجقد ّدمؾ
م؟تعؾريم)ػقدجر(

طؿومؼظفرمظـومسيمخربتـومم-اظػين-تؿؽهمضراءتـوماظؿلوؼؾقيمأدودومسؾكماظعؿؾماظلردي
ماٌؽوذػي مابؿغوء مأصؼمماٌعرصقي؛ ماغصفور مسرب ماظرواؼي مسي ماٌـػؿح مواظعومل ماٌؿؽـ سؾك

د"مػقماظؿفربيماإلبداسقيموأصؼماظؼراءة،موحؼقؼيماظعؿؾماظػينمظرواؼيم"خطقةمسيماىل
اٌوضلمماظشػقيمواظؽؿوبلممقيماٌزاوجيمبنيقمعقجقدمبؿؼـاػؿؿومماٌمظػمبوظؽشػمسؿومػ

اٌكقولماالجؿؿوسلمؿممصقفوموايوضر،معـمخاللمولقدمذبؿقعماظعالضوتماظيتمؼؾؿق
مواألصعول ماظؽؾؿوت مسرب مؼؿفؾك ماظذي ماٌشرتك ماٌلؿقىمم،وايس مسؾك خوصي

ماظرواؼيمواألغـر محؼقؼي متؿقّدد بقظقجلمواظؿؿـقؾماألؼدؼقظقجلماظلوبؼمذطرػؿو،موسؾقف
بوٌػفقمماظؿداوظلمظؾؿؾػقز،ماظذيمؼظفرمسيمجدظقيمماألداءبوسؿؾورػومسؿالمصـقومعـمخاللم

م ماٌمظػ،ماظؼراءة مؼرؼده ماظذي ماٌؿؽـ ماظعومل ماغػؿوح مسؾك ماٌؽوذػي مخالل معـ واظؽؿوبي
متلدقلقومم مخؾؼو مبوسؿؾوره مذاتف، ماظيتمػلماظػـ مايؼقؼي مسـ ماظؾـوم مإعوري مميؽـ إثرػو
متشّؽؾم ماظيت ماظؿلصقؾقي مومبقجقداتفو ماٌـػؿقي مبعقاٌفو مايؼقؼي متصّقر مصقف حيدث

ممسربماألزعـي.ميػقؼؿـوماظلردؼ
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خريمميؽـينماظؼقلمأنماظرواؼيمتمّدسمطقـقغؿفوماٌؾـقيمسؾكمغداءماٌلؿؼؾؾ،موسيماأل
اظذيمؼـؿؼؾمعـماٌوضلمإديمايوضرمعـمأجؾمإسودةماظـظرمسيمروادخماظـقابًمبنيماظؼقؿم
مبنيم ماظلردؼي مأثرتمعلؿقىماظؽؿوبي معقؽوغقزعوتمدردؼي موذظؽمعـمخالل واٌعوغل،

ؽولماظلردؼيماظشػقؼيمعـؾمايؽوؼوتماظشعؾقيمتعّددماألدوظقىمواألصقات،موأدؾؾيماألذ
م.وعؽؿقبماظردوئؾمواٌذطرات

طوغًمضراءتـومػذهمضوئؿيمسؾكماظػفؿمواظؿلوؼؾممبرجعقيمغظرؼيموععرصقيمسيماألدب،م
م مضراءة مغفوئقيموظقلًمربووظيتمػذه مظؾرواؼي،موبوسؿؾور عـفٍمدقؿقوئقوتممآظقوتضورة

مؿعّددماٌعوغلمواغػؿوحماظدالالت؛ظـصمضوبالمظاظؿلوؼؾمتـػؿحمسقاملمالمغفوئقيمممومجيعؾما
المسيمعؼّدعيمطؿوبف)اظؿلوؼؾموايؼقؼي(م"وطؿومؼؼقلماظـوضدمواٌػؽرماظعربلم)سؾلمحرب(م

ؼرأماظـصمظؾقضقفمسؾكماٌؼوصدماظـفوئقيمظؾؿمظػ،موالمعـمأجؾمععرصيمايؼقؼي،مبؾمُؼ
أيمإلضوعيمسالضوتمجدؼدةمععماألذقوءمواظؽؾؿوتممبؼصدمتغقريماظعالضيمبويؼقؼيممُؼؼرأ

،متؿقحمصفؿماظالعػفقممواظالعؿقضع،موجعؾماظعصلمسؾكماظؿػؽريمضوبالمظؾدرسمواألصؽور
مواظؿقؾقؾ".

المؼلعينمسيمآخرمدراديتماظـؼدؼيمػذهمإالماالدؿشفودمبؼقلم)أبقمحقونماظؿقحقدي(م
ماظػؽرؼيمسصؾلػؿفماظػـقيمظمسي ماظؿذّوقماظػينمؼؿطّؾىممؿقعو:ؾعؿؾقيماظـؼدؼيمواظؼراءة "إّن

ذرورومعشوبفيممتوعومظشروطماإلبداعماظػـّل.موايؽؿمسؾكمسؿؾمصيّنمظقسمأعرامدفال،م
بؾمػقمععّؼدمحيؿوجمإديمضّقةمإبداسقيمظدىماٌؿذّوقمتلوسدمسؾكمايؽؿماظصققح،مػذهم

مس".ماظؼقةماإلبداسقيمػلمغقعمعـماالسؿدالمبنيماٌزاجمواألسضوءمواظشؽؾمواظؾقنمواي

م مخالصي مػل ماٌؼقظي مادلعـىػذه موجتربة ماىلد"مماجللد مسي م"خطقة مرواؼي سي
ماغصفورماآلصوق.وربيمظؾروائلماىزائريم"حلنيمسالم"متعؾريامسـم


