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 "الصمت

 (1) فريزة رافيل

متقاصؾقة، مووزقػقة ماًطابماألدبلمسؾكمأدسمذياظقة واألدؼبمالمؼؿقضػم ؼؼقم
مباًقالم ماظقاضع مظربط ماإلبداساتماظػـقة معـ مدؾلؾة مإديمإناز يفماظلعلمعـمخالشلا

ميفمضاظبمصينموأدبلمواحد؛م ماظـصماظروائلمذباالمخصؾاموواخؿزاشلؿا تشؽؾمزاػرة
معلأظةمهؿؾمغظر موأغفا مالدقؿا مواظؽؿابةمظؾؾقثمواظدرادة ماظؾغة مإديمضضاؼا مجدؼدة ة

اٌـففّقةاحملاوالتاتلؿتمواظؼراءةموعؽاغةماٌؤظػمواظؼارئمسؾكمحدمدقاء،محقثم
مماظـصقصظدرادة ميفمايدؼث،اظـؼدياظدرسسلقظقةبرؤؼةاظروائقة مأثرلت و

بقصػفاظروائلماىزائريمماظـصخصقصقةمممحقلجاّدةحقاراتاظلـقاتماألخرلةم
ممميؽـرصقةععإذؽاظقة مجـت"مة.عؿعددتصقراتوصؼهؾقؾفا م"جرار مند ظذا

"Gérard Genetteماظيتمتربطمم مواظعالضة ماًطابموعػاػقؿفا مذعرؼة محبثميف مضد "
موؿعمطؾمػذهم مسالضة ممثة مأّن مصاغؿفكمإدي بنيمأمناطماًطابمواألجـاسماألدبقة،

 طّؾمعا» وؼعينمبف (Transtexualité) اظـصلاظـصقصميفمحؼؾمأدبلمزلاهمباظؿعاظلم
مغصقصمأخرى معع مخػقة مأو مزاػرة مسالضة ماظـصميف مػذهم ،1«جيعؾ مخصصـا وضد

واخؿقارغامميامسنة صاحل"،""مظؾؽاتؾةماىزائرؼةمحبر الصمت"ماظدرادةمظؿقؾقؾمرواؼة
دقاءمعـمحقثمتؼـقةم ظؾؿّدوغةماٌذطقرةمعردهمٌامميّقزػامعـمضقؿةمبـائقةمظغقؼةمودالظقة

اظيتمتؿؾـاػاميفمماالدذلاتقفقةفامظؾقدثماظروائلمأوعـمخاللمتؼدميأدؾقبفاماٌعؿؿدميفم
وسؾقف،مدـؿقجفميفمدرادؿـاماظيتمتـدرجمضؿـمربقر)تؾؼلماظرواؼةممخؾؼمدالظةماظـص.

 مجقـتماىزائرؼةماٌعاصرة(مإديمدرادةماظؿؿظفراتماًارجقةمأومعامؼلؿقفام"جرار
(le paratexte) ضلؿـماظذيمؼـؼلؿمإديمم*وؼعـكمبفماظـصماٌقازيمأوماٌصاحبماظـصل

ماحملقط ماظـص معـؾم(Peritexte) مػؿا معصاحؾات معـ ماظـص محقل مؼدور معا مػق و

                                                                                                                                        
(1) Université Mouloud Mammeri, 15000, Tizi-Ouzou, Algérie. 

1 Genette, G. (1982), Palimpsestes-la littérature au seconde degré-, Paris, éditions du seuil, 

p.7.    
مو"ربؿدم* ماظـصل، مباظؿقازي محلين" مو"زبؿار مباظـصماٌقازي، مبـقس" م"ربؿد مترذيف مترذيات مسدة محيؿؾ

اشلاديماٌطقي"ممبقازيماظـص،موسؾدماظعزؼزمذؾقؾمباظـصماحملاذ،مموترذيفماٌغاربةمعـفؿم"دعقدمؼؼطني"مو"سؾدم
ماظغربلم مظؾؿصطؾح ماظذلذياتماظعربقة متدخؾمضؿـ موطؾفا مباٌـاص، مجـقتماظذيمايؼمبؾعابد" مجرار سرفمسـد

م.مLa paratextualité))وماظذيمؼدخؾمطعـصرميفمزاػرةماٌـاصقةم ( (Le Paratexteبـ
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ماالػداء...، ماظؽاتب، مادؿ ماظػرسقة، ماظعـاوؼـ ماظػقضلو اظعـقان، م(Epitexte)ماظـص
م مخارج ماٌقجقدة ماًطابات مطؾ مهؿف متـدرج م2اظؽؿابواظذي ميفم، مدـؿقجف وسؾقف

م مإديمهؾقؾ مػذه مصضاءماظؿؿظفراتماًارجقةدرادؿـا معـ مطؾ مواظذيمدقدخؾمصقف ،
ماألجـادل مواٌؤذر ماٌؤظػ موادؿ ماألطـرمماظغالف ماظعـاصر مظؽقغفا ماظعـقان وهؾقؾ

خؾؼمم،وطقػمداػؿتمػذهماظعـاصرميفراموبروزامعـمسـاصرماٌصاحؾاتماظـصقةمحضق
مواظ ماظدالظقة مسؾكمايرطة ماظؽاتؾة مضدرة موعدى م ماظروائل؟ ماًطاب مداخؾ ؿقاصؾقة

مهقؼؾفامإديمغصمجدؼدمععطكمداخؾماظّرواؼة؟

مة العنوانـال داللـاشتغ .1

ماالغؿؼالمبنيمصضاءاتفم" إّن مغرىماظـصمبـاء،مالمميؽــا طؾمػذهماظعؿؾقاتموعؾـا
اظعؿؾاتمؼؿعـّرمبفا،ماٌكؿؾػةمدونماٌرورمعـمسؿؾاتف،موعـمالمؼـؿؾفمإديممرؾقعةموغقسقةم

مخيطئ مووزائػفا، مورؾائعفا مأغقاسفا محقث معـ مبقـفا، ماظؿؿققز محيلـ مال م وعـ
"اظـص "أبقاب"

 
م.3

م ماظيت مظألػؿقة موغظرا مؼؽـزػا مرواؼة مغفؿؿمم"حبر الصمت"،سـقان مدقف صإغـا
مم،اًارجلمبدرادةماظعـقانمباسؿؾارهماظعـصرماألطـرمحضقرامعـمسـاصرماٌقازيماظـصل

ماظرئقل ماٌػاتقح معنتماظـصوأحد مإدي مظؾقظقج مسؾكمة مطؾرلمدقاء مباػؿؿام محظل مصؾؼد ،
ماػؿؿاعاتم مربقر مُسد مإذ ماظـؼدي، ماظؿقؾقؾل ماٌلؿقى مسؾك مأم ماإلبداسل اٌلؿقى

ماظيتماغؿفتمإديمتأدقسم معـفا، ماظغربقة مالدقؿا مايدؼـة حبثم» اظدراداتماظـؼدؼة
عـمبقـفؿمطؿابم"طؾقدمم(Titrologie)جدؼدمبـظرؼاتفموعـاػفف،مسرفمبعؾؿماظعـقغةم

م (Claude Duchet) "دوذل مبـ3791دـة ماٌعـقن مو"اظقحشمم، ماٌذلوطة" "اظػؿاة
م.4«اظؾشري"،معؾادئمسـقغةمروائقة

تلؿقماظؿعارؼػمباظعـقانمظؿفعؾفميفمأسؾكمعراتبماالتصال،موؼؽقنمردؼػامظؾغةمعـم
م مؼشّؽؾ مضصره مرشؿ مصاظعـقان ماظعالضات، معـ مغظام مػل مظغقيم» حقث ماضؿصاد أسؾك

ماٌؿؾؼل/ماظؼارئمإديمضراءةم 5« ممؽـ ؼلؿطقعمعـمخالظفماٌؤِظػ/ماٌؾدعمأنمؼؾػتماغؿؾاه
ممبدىمضقةمسـقاغفمأومضعػفمميفمجذبماظؼراء.سؿؾف،مظذامتؽقنمضقؿةماظـصمعرػقغةم

                                                                                                                                        
عـشقرتمماىزائر،م،3ط،مسؿؾاتمجرلارمجـقتمعـماظـّصمإديماٌـاصم،(8002)مايؼمسؾدمبؾعابد،مؼراجع: 2

م97.االخؿالف،مص
م.31.ص،مسؿؾاتمجرلارمجـقتمعـماظـّصمإديماٌـاصم،ايؼمسؾدمبؾعابد،م 3

4 Voir : Genette, G. (1987), Seuils, Paris, édition de seuil, 1987, p.54. 
ماشلقؽةماٌصرؼةماظعاعةمظؾؽؿاب،اظؼاػرة،م،ماظعـقانمودقؿققرقؼاماالتصالماألدبلم،(1998)اىزار،مربؿدمصؽري5
.30.مص



"يف رواية "حبر الصمت احلركة الداللية للمصاحبات النصية

183

م مميـؾ مطقغف مإدي مطؿابقة» وإضاصة ماظـصم ،6«ضرورة مدالالت مخيؿزل مأؼضا صفق
مطدلىم» وميدغا مععقغة مظـا مؼؼدم مإغف مػـا: موغؼقل ممثنيمظؿػؽقؽماظـصمودرادؿف، بزاد

ظضؾطماغلفامماظـص،موصفؿمعامشؿضمعـف،مإذمػقماحملقرماظذيمؼؿقاظدموؼؿـاعكموؼعقدم
غظرامظألػؿقةمو .7 «مبـابةماظرأسمظؾفلدم–إنمصقتماٌشابفة-ؿاجمغػلفم...مصفقمإغ

م بقصػفم»اظعـقانميفماظؾداؼةمسبؾؾمأنمدـقاولمممماظرواؼةممسـقاناظيتمؼـطقيمسؾقفا
باسؿؾارهمبـقةمم8«دـادامعلؿؼالمالمميؾؽمعـمعضؿقنمدالظلمدقىمعامحيددهمظفماظؼاعقس

مدالظؿفم متؿؾع مررؼؼ مسـ ماظعـقان مدالظة مبرصد مذظؽ م، ماظـص مسـ معلؿؼؾة زبؿصرة
تؿضحمادؿؼالظقةماظعـقانمسـمحقثم،م**اظؼاعقدقةموعاممتؾقفمسؾقـامػـددؿفماظطؾقظقجقة

مبؽؿابةم ماظغالف مصػقة مسؾك مواغػراده مظف ماٌشؽؾة ماظعـاصر مسؾك ماسؿؿادا اظـص
أغفمظقلتمػـاكم»م " Jacques Derridaجاكمدرؼدا""خاصة.مإذمؼؤطدم ***رؾقشراصقة

م مأنمتؿكؾكمسـمرقبقظقجقا :مظقسمػـاكمسـقانم(Topologie)غظرؼةمظؾعـقانمميؽـفا
"مالمخيؾقمعـم"حبر الصمت،موسـقانمرواؼةم9«بدونمهدؼدمصارممظلــمرقبقظقجل

محقث ماظلــ، ماظغالف، ػذا مصضاء مسؾك معـؾلطا مباظعـقان ماظؼارئ بؿشؽقؾةم ؼػاجأ
ماظغؾقظ ماًط مسؾقف مميؾقفا معؿؼـة ماألخضرماٌؿؿؾئمػـددقة مبفممواظؾقن مرؾعت اظؾذؼـ

جيعؾفمؼشغؾمايقزماألطدلمسؾكممايروف،مؼؿقدطماىفةماظعؾقؼةمعـمدطحماظغالفمعا
ميـؾمبذظؽماظقحدةماظؽدلىماٌشؽؾةمظػضائف،معؼارغةمباظقحداتماألخرىمطادؿموزفره،م
تمصاسؾقةموجقدهمطعالعةمأؼؼقغقةمعرئقة،موطإنازمودارماظـشر،...اخل،معامؼـؾ اٌؤظػة،

بصريمباظدرجةماألوديمسؾكمشالفماظرواؼةمأطـرمممامػقمإنازمظغقيموصػل.مظذامصإّنم
حقثمؼـّؿلمػذاماإلدراكم–هلسماظؼارئمظؾعـقانمظؾقػؾةماألوديمؼؽقنمهللامبصرؼا

ارئمالضؿـاءمػذهماظؾصريمتؾؽماظقزقػةماإلشرائقةمذاتماظطؾقعةماظؿفارؼة،موادؿدراجماظؼ
اظعـصرماألولماظذيمؼظفرمسؾكمواجفةماظؽؿابمطإسالنمإذفاريم» اٌدوغة،مظقعدمبذظؽ

10 «ربػزمظؾؼراء
اظيتمتربطمقرماظعـقانمػلمتؾؽماظعالضةماظضدؼةموعامؼزؼدمعـمضقةمحض 

                                                                                                                                        
م.31.ص ،اظعـقانمودقؿققرقؼاماالتصالماألدبلم،اىزار،مربؿدمصؽريم6
م.98.ص،م1م،ماظدارماظؾقضاء،ماٌرطزماظـؼايفماظعربل،مطدؼـاعقةماظـصم،(8006)عػؿاح،مربؿدم7
م.23.ص ،3دارمذبدالويمظؾـشرمواظؿقزؼع،مطممسؿان،م،اظلقؿقائقاتماظلردؼةم،(8006)مبـمعاظؽ،مرذقدم8

**
ماألذقاءم  مإدي مباظـلؾة ماشلـددل ماظشلء معقضع مبدرادة ماظرؼاضقاتمؼعـك معـ م)صرع مطؿقة مال مػـددة رؾقظقجل:

محفؿف(، مأو مظشؽؾف مباظـلؾة مال مماألخرى، مؼراجع: مإدرؼس، ،م12مط،سربل(-)صرغللماٌـفؾضاعقسمدفقؾ
م.3802.،مص8002مبرلوت،

وؼعـكمبفمردؿماألعاطـمووصػمحاظؿفاماظطؾقعّقةموخباصةماالسبداراتم  (Topographie)اتؿعؾؼمبعؾؿماظطقبقشراصقم***
م.3802،مص.سربل(-ضاعقسماٌـفؾم)صرغللدفقؾمإدرؼس،مؼراجع:م)أيمؼدخؾميفمسؾؿماىغراصقا(،م

وضائعممعـشقرميفمدؾلؾةمصرغلا،مظقؿقج،مسؾدمايؿقدمبقراؼق،متر:م،وزائػماظعـقانم،طاعدلوبل،مجقزؼبمبقزام9
.30.مصم.8008،م28مدقؿقائقةمجدؼدة،ماٌطؾقساتماىاععقة،مع

م.23.،مصتماظلردؼةااظلقؿقائقم،بـمعاظؽ،مرذقدم10
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ماأل مبنيماظؾقن ماظػاتح موخضر ماظعـقان، مايقاةاظذيمسبتمبف مإدي مؼرعز مواظؾقنماظذي
مبقاضمماظداطـ مؼؿشرب ماظعـقان معـ مجعؾت ماظضدؼة ماظعالضة مصفذه ماظغالف. ظػضاء

 Jacques)"،محقثمؼؤطدم"جاكمصقغؿاغلفاظغالف،مظقصؾحمأطـرمإغارةموأذّدمبروزامعـ

Fontanille)ماظؿصقؼرؼةم» سؾكمأّغفم مظؿلفقؾماظؼراءة ماظؾقغقة ماظػقارق ملمتؽـمتلؿكدم
  11« ظألذقاء،مبؾمظؿقدؼدمعقضعفامسؾكمسدةمدطقحمسؿقؼة

صاظػارقماظؾقغلمبنيماظغالفم
وسـقانماٌدوغةمزادمعـمهؼقؼمعقضعقةماظعـقانمطقحدةمبؤرؼةمسؾكمدطحماظغالف،مطؿام

م مضقة ماألجـادلأن مواٌؤذر ماظؽاتؾة موادؿ ماظعـقان ماظيتمؼصدرػا ماظضقئل ضدمماإلذعاع
اظعاعؾمصعؾماإلضاءةموصعؾماظؾقنمػؿاميفمحاظةمتـاصسمألنم» ظؽقناظغالفمأضاءتمسؿؿةم

ماٌقضعمباعؿصاصماظضقء مؼؼقم مسـدعا ماظعـقانم12«اشلدفمالمميقتمإاّل ،مظققؿػظمبعدػا
بلؿةمتـؿفلمبفمإديمصرضمبرؼؼفمووجقدهمطعالعةمعرئقةمعضقؽةمتؿصدرمضائؿةمايقاذلم

ماياضرةمسؾكمصضاءماظغالف.

ؼؤطدمحضقرهمطدالظةمتصقؼرؼةمدبذلقمم"(حبر الصمت)" رواؼةّنمسـقانمسؾقفمصإو
مادؿـؿاجفا،مزاوؼة مواظيتمميؽـ ماظدالالتماحملؿؿؾة ميف مؼػؽر مأن مدون ماظؼارئ، مغظر

ماظؼراء معرئقةمصعاظةميفمجذبمذيفقر مسؾقفماًطماظغؾقظمواظؾقنماظػاتحممبصقرة ميؾقفا
ماظذؼـمجلدمبفؿاماظعـقانمسؾكمدطحماظغالف.

مو مصإّن مسبقؼا مأعا ماظسـقان مرواؼة مؼؿؿؿع مؼقصرػا معؿؿقزة مظغقؼة مبـائقة اظؿـاصرمبؼقؿة
اظدالظلماظؼائؿمبنيمعػرداتف،مواظيتمأعؾؿفمسؾقفمتؼـقةماالغزؼاحماٌقظدةمظؾغةمطؿابقةمصائؼةم

،موتؿفؾكمػذهماظظاػرةماألدؾقبقةميفمسـقانماظرواؼةمعـمخاللماغػالتمظغؿفمسـمؿالاى
حبقثمتصؾحماظؾغةميفمعدارػامأضربمإديماظشعرمعـفامإديممماظـؿطماظّؾغقيماٌـطؼلماٌأظقف

ممراظــ مظقـطقي م، ماظدالالتماظعـقان معـ مدصؼا مأطلؾف مذاسري مععطك مهت بذظؽ
م مواٌؾاذرة، ماظؿؼرؼرؼة ماظؾغة مسـ مأبعدتف مذياظقة مظذة موعـقف ظقؽؿـػمم»اإلحيائقة،
مظؾؼارئم ماصطقادا موأذّد مإشقاًء مأطـر محؿكمؼؽقن 13«باظغؿقضمواالدؿعارة،

ظذظؽمصفقم 
الميفمػقؽؿفمعؾػقزامخطابقامعامؼػرضمذاتفمطؿـفزمظغقيمعلؿؼؾمسـمصضاءماظغالفمعشؽ

حقثمؼػاجأماظؼارئمم 14«ؼشؽؾمالمطؾغةموظؽـمطكطاب» ؼؾقحمظؾعـقانميفمػذاماٌؼاممأن
[مطعالعةمندم]حبرمباظعـقانمعـؾلطامسؾكماظغالف،معشققغامدالظقامبطرحمصؾلػل،مإذ

عامؼؽلؾفمدالظةمرعزؼةمأظؼاػامسؾقفمو[مصؿتداظةمتؿػاسؾمععمسالعةمداظةمأخرىمػلم]اظ

                                                                                                                                        
م.96.،مدعشؼ،مدارمايقار،مص3تر:مسؾلمأدعدم،مطمدقؿقاءماٌرئل،م،(8001)مصقغؿاغل،مجاكم11
12

م.99.صم،اٌرجعمغػلف 
دعشؼ،مدراداتم، -عغاعرةمتأوؼؾقةميفمذؤونماظعؿؾةماظـصقة-،ميفمغظرؼةماظعـقان(8009)محلني،مخاظدمحلني 13

م.109.اظؿؾقؼـ،مص
م.83.،مصاظعـقانمودقؿققرقؼاماظـصماألدبلم،اىزار،مربؿدمصؽريم14
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تؿؾعمسـقانماظرواؼةممضاعقدقامماحلماٌشؽؾمظذلطقؾؿفماظؾغقؼةمحقثمأنػذاماظـظاممأالغزؼ
مععفؿقةمػلم] مأغفمحيقيموحدة مأخرىمحبرأثؾتمظـا مععفؿقة معـػصؾةمسـموحدة ]

أعامإذامغظرغامإديماظعـقانمعـمحقثمايؼؾماظدالظلماظذيمتـؿؿلمإظقفم[مومالصمتػلم]
مسـمتػرسفمعـمحمعػرداتف، ماظعالضةمؼؾنيمدالظقنيمزبؿؾػنيمهؽؿفؿصإغفمدقؽشػم ا

[ميفماظضدؼة.مإذمؼدخؾم]اظؾقر[مضؿـمايؼؾماٌادي،ماظالساضؾ،مبقـؿامؼدخؾ]اظصؿت
مإدؼاطم موحاوظـا معلقفة مظغقؼة مطؾـقة مإديماظعـقان مغظرغا موإذا مواظعاضؾ، حؼؾماجملرد

ماظؾغةماٌرّطبمواظـظام ممحقم15ربقرا ماٌؾدأ مشلذا ثممسؾكمذيؾةماظعـقانمدـالحظمخرضا
"ممبدظقالتمأخرىمبعقدةمسـمعؾدأمعرّطؾفمعامؼلؿحممتمادؿؾدالمعدظقالتمدالم"اظؾقر

مػذا مؼعينمباعؿداد معا معدظقالتمجدؼدة، موعـقف م)اٌماظصعقد ماياعؾ ماظذيمأّن لـد(
[،موسؾقفمصإدـادمتئؿماحملؿقلم)اٌلـدمإظقف(ماظذيمميـؾفم]اظصؿالمؼالميـؾفم]اظؾقر[م

سددامعفؿامم»اهماظذلطقيبمواظدالظلمألّناجملردمإديماحمللقسمخيؾؼماظغؿقضمسؾكمعلؿق
مبنيم ماضذلان مػـاك مطان مظق مطؿا ماالخذلاق، مػذا محقل مؼؿؿقضع ماالبداسقة ماظظقاػر عـ

اظعـقانمإديم؛موسؾقفمدقؤديماإلذؽالماظذيمؼطرحفم16«اىؿاظلموغؼائصماظـظامماظدالظل
م مماظؼراءة،اظؿأدقسمظػعؾ معػارضةمحقثمدقؿفف مإدي مػذه ماظػقضقؼة مطؿابؿف مررؼؼ سـ

متػ مدالظقة مٌـاصرة معقظدة مظؾؾقثظغقؼة، مظؾؼارئ ماجملال مصمؿح مرباوال ماظعـقان ؽميف
اٌؤظَّػماظذيموضعمعـممظعـقانمدالظةمسؿقؼةمتشؿغؾمظصاحلذػراتفماظؾغقؼةمعامخيؾؼميفما

صؼمإّغؿامتؿعدىمدالظؿفمػذامأمص.اظؼارئمإديمادؿـطاقمأدرارمخطابماظـبمأجؾف،متدصع
إديمداخؾماظـصمحقثمؼؿعددماٌعـكماٌعفؿلمإديمععاٍنمأطـرمتشعؾاموسؿؼامسؾكمرقلم
مغقاةم مأنموعؾمعـف مارتأتماظلاردة مأدادا مؼشؽؾمسـصرا مإذمنده ماظلردي، اٌلار

مـاعكمعـمخالشلامدالظؿف.ؿؼـؾينمسؾقفاماظـصموت

م معـماظـص،مأعا مالمؼؿفزأ موجزءا معـاصا ماظعـقانمباسؿؾاره اظدالالتماظيتمحيؿؿؾفا
،مصإّنمإحبارغاميفم17«إنمطانمالمميـؾماظـصمبعد،مصفقمدابؼا،معـماظـص»وألّنماٌـاصم

مإديمحضقرماظعـقانمسؾكمذؽؾمضػؾةساملماظرواؼةمؼـؾفـ تعقدمسدلمصػقاتماظرواؼة،مما
دلم"مذػرةمرعزؼةمترددػاماظشكصقةماحملقرؼةموإنمطاغتمعؿؾاسدةمإاّلمأّغفامهقؾمإدي

مباظشكصقةم"لعقداظ موتعؾؼف ماظرواؼة مغص مداخؾ ماظعـقان مأػؿقة محيؼؼ معا موػذا ،
احملقرؼةمحقثمغلفؾمحضقرهماظؼقيمططرحمإذؽاظلمحياولماظـصمتعرؼؿفمعـمخاللم

مطؿامؼشرلماظقفماٌؾػقطماظلرديماظؿاظل:سدلمعنتماظرواؼةمماٌؽـػةم"دلمدعقد"متاسذلاصا

                                                                                                                                        
م.73.ص،ماظدارماظؾقضاءمربؿدماظؾؽري،مذية،مترعؾادئميفمسؾؿماألدظةم،(3726)مروالن بارث،م15
16

.313.ماٌرجعمغػلف،مص 
17 Genette, G., Seuils, p. 12. 
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ماحذلاعام» ماظزػرة" مدقؿزوجمعـم" مأّغف مطّؾفا ماظؼرؼة ماظذيمأضـعمصؿؿف مدلماظلعقد أغا
«ظقصقةمأبقفماألخرلة..

 
م18.

م19«حيبمملمأبحمبفمإظقؽ،مطؿامملمأبحمبفمضؾؾؽ»

 20«ٌاذامالمتغادرؼـمصؿؿؽموترمتلمبنيمأحضاغل؟ ؼامابـيت،»

وػلمهاولمابـةمدلمدعقدمظقؿققلمبذظؽمسدلمأحداثماظرواؼةمإديمػاجسمؼراودمم
ماٌطروح موادؿـطاقماظؾغز ؿشؽؾمسؾارةمأؼـمد.سـمدؾبمصؿتمواظدػامطشػمايؼقؼة

ماظذيمغعرصفميفماظقاضع،ماظؾقرمظقسمذظؽمم"مإضاءةمرعزؼةمهقؾمإديمأّنحبرماظصؿت"
كؾؼمبذظؽمػذهمظقؼقيفمباظعفدمؼؼؾؾموؼرصض،مإّغؿامػقمداخؾماظـصمؼلؿقؼظمومؼـاممم

ماظرواؼةمسـم ماظدالظقةمداخؾماٌنتماظلرديمصقرةمخطابقةمتؽشػمعـمخالشلا اظقحدة
مماظلؽقنمواظصؿتممصػاتم مسؾكمحقاة "ملعقداظقة"مدلماألدادماظذاتماظيتمدبقؿ

زوجؿفموأبـائفماظذؼـمؼؾادظقغفماظصؿتمغػلفمطؿامتشرلمإظقفماظرواؼةموأثرػامسؾكمغػلقةم
مسؾك ماالبـ مصعؾ مرد مخالل مضائال:مأبقفمعـ ماظلعقد مدل مظلان متػاجأتم»مسؾك و
،موأبؼتماظؽاتؾةم21«ملمؼردممتاعا،مطانموضقاميفمصؿؿف..مبابؿلاعةمضادقةمسؾكمذػؿقف..

اظعـقانمإديمآخرماظرواؼةمإذؽاالمعطروحامظدىماظشكصقةماحملقرؼة،موضػؾةمهؿاجمعـم
م ماظلر مظؽشػ مشلا معػؿاح مإجياد مإدي مؼاظؼارئ ماظذي م"اًػل مسـف مؾقث م"دعقددل

أرعلمسقينمإديماظؾقر..مػاماظؾقر،مصدؼؼماظؾقاظلماٌؼػرة..مؼامحدؼؼلماظقيّف..مطقػم»
م معلؿقؼظ موأغت مسـدك ماألحزال موصؿيتمػل مذاطرتل محبر مؼا مواظذاطرة.؟ ماظؾقؾ أعام

«وأحزاغلم..
 
.22 

ما ماظعـقان محبضقرؼؿعزز ماظرواؼة معنت مداخؾ مداخؾقةمظرئقس  Les)مظعـاوؼـ

Intertitres)،م"م مإديمم"ؼازلـةمصاحلحبقثمضلؿتماظؽاتؾة عرضؿةمعـممعؼارعاظرواؼة
مإدي مسشرمواحد متلعة ماظداخؾقة،مم ماظعـاوؼـ مضقؿة ماظرواؼة مداخؾ ماألرضام ظؿؿؿؾؽمػذه

معـم حقثموردتمػذهماظعـاوؼـمسؾكمرأسمطؾمعؼطعمخبطمبارزمصؽانماظذلضقؿمعؿعؿدا
عاصرة،مطؿامأّنمظؾعـقغةماظداخؾقةمضؾؾماظؽاتؾةمطؿؼـقةمجدؼدةمسرصؿفاماظؽؿابةماظروائقةماٌ

ماظعـقانم متػلرلماظؽاتبمظؾؼارئماظغؿقضماظذيمحيؿؾف مؼؿؿـؾميفمرباوظة مصاسؾقا دورا
ودي،موػلمأضؾمعؼروئقةمعـماظعـقانماظرئقسماظرئقسمصفلمسـاوؼـمتػلرلؼةمباظدرجةماأل

عردؾمظعاعةماىؿفقرمبقـؿاماظعـاوؼـماظداخؾقةمعقجفةمىؿاسةمعـم» طقنمػذاماألخرل
                                                                                                                                        

م.83.صعـشقراتماالخؿالف،مم،ماىزائر،3طمحبرماظصؿت،م،(8003)مؼازلـة، صاحلم18
م.19غػلف،مص.ماٌرجع19
م.19.صم،اٌرجعمغػلفم20
م92م.صم،اٌرجعمغػلفم21
.21م.صم،اٌرجعمغػلفم22
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أسطتماظرواؼةمإاّلمأغفام، 23« اظؼراءماحملددؼـماظذؼـمضدمتعرضقامظؾؼراءةماظداخؾقةمظؾـص
طؿابقةمجدؼدةمعؿؿـؾةميفمتؼـقةماظؿؼطقعممصؿفلءماظرواؼةمعؼطعةمسؾكمذاكممادذلاتقفقة

متػا معـ مزاد ماظشؽؾ ماألحداث محيؿؾفااسؾ ماظعـاوؼـممظيت موردت موظؼد معؼطع، طؾ
ماظؿلؾلؾمعـ،مواألرجحمعـؿففةمظصػةماظذلضقؿماٌؿلؾلؾاظداخؾقةم  37إديمم3مأّنمػذا

ماظرواؼةمممألحداثميـؾمتلؾلؾموتؿابعما زعـماألحداثمممتـؾماظيتمتـدرجميفمعلار
م م مذكصقة ماظيتمتلردػا م"اٌؿؿابعة مرػقظؿم"لعقداظدل معـذ مأحداثمعؿؿابعة فمموػل

مطؾم مو مذقكقخؿف مأؼام مأواخر مشاؼة مإدي محقاتف ماظيتمعرتميف ماألحداث مظؽ عصقرا
متؿقدؾماظعـقغةماظرضؿقةمباظؿعرؼػمبايدثواألدادقةماحملرطةمٌلارماظرواؼةممألحداثا

م مأجؾف، معـ موضعت ماظذي ماظرواؼة ماغؿففت موظؼد متؼدميفامماالدذلاتقفقةػذه م يف
مسؾكمعدارماظـص.ممؿؿاعفامباألحداثمواظزعـماياضرمظؾعـاوؼـماظداخؾقةمعامحيقؾمإديماػ

م) ماظرضؿ مأن ماظقاضح م3وعـ مطعـقانمجزئلمؼؾؿدئمبف ماٌ( ماظرواؼةمؼطع اظرئقسمعـ
،موباظؿاظلمؼؽقنمطؾمعؼطعمجزئل)رضؿل(معقاٍل،مسؾارةمحقثمحيقؾمإديمعؼدعةمظؾرواؼة

م ماظرواؼةسـ مصصقل معـ مصصؾ ماظذيمجاءتمسؾقف ماظؿلؾلؾل محلبماظذلضقؿ اٌؼارعم،
م)ماٌقاظقة. ماظعدد موػق م مرضؿل مسـقان مأخر ماظذي37إدي ماألحداثميفمم( مخامتة ؼشؽؾ
ماظعـقانماٌرطزي:اظرواؼةم متـدرجمضؿـمدائرة "،م"حبرماظصؿت صؾؽؾمسـقانم،موطؾفا

،معـمثؿمؼػذامعامؼؾديماظؿؽاعؾمبنيمعقضقعماٌؼطعماظلابؼموعامدقأتلمبفماٌؼطعماظالح
ماظؽاتؾةمب مؼشرلمإديمأّن رئمسـمحضقرمعقاضقعمعؿعددةمصددمإسطاءمصؽرةمساعةمظؾؼاعا

ماظعـاوؼـماىزئقةمموعؿؿابعة مظؿؽقن مواذذلاكمدالالتفا، ماظؿقاعفا موسـ داخؾماظـص،
موزقػؿفاماإلخؾارموهدؼدماٌقاضقعماٌلؿطرضةمداخؾمعنتماظرواؼة.م

ميفم مجقـت" م"جرار مهدؼدات ماظرئقسمحلب ماظعـقان مزفقر مأعاطـ متؿؾعـا وإذا
أربعةم»طؿابفمم"سؿؾات"مصإغـامدـقددػامطاظؿاظل:موردماظعـقانماظرئقسمشلذهماظرواؼةميفم

مطؿامحددػام"جـقت":   24«أعاطـ

سؾكممزفرماظغالفمحقثمتقدطماٌقضع،مصاحؿؾمعؽاغةموادعةمبؿشؽقؾةمػـددقةم .3
مهمسؾكماظصػقةماألوديمظؾغالف.تزؼدمعـمضقةمحضقر

اظصػقةماظؾقضاءماظيتمتؾلماظغالفمعؾاذرة،موؼلؿقفامجـقتمباظصػقةماٌزؼػةم .8
دظقؾمرمسـقانم"حبرماظصؿت"ميفمػذهماظصػقةمحضققانمصفلمهؿؾماظعـقانمصؼطموظؾعـ

رداظةمشابتممـقانمحقثمتشؽؾمػذهماظصػقةمذؾفسؾكماظؼقؿةماظيتمتقظقفاماظؽاتؾةمظؾع
اظصػقةمسؾكماىاغبماألؼلرموطأغفمتقضقعممؼمعـفامشرلماظعـقانميفمأخرطؾؿاتفاموملمؼؾ

                                                                                                                                        
23 Genette, G., Seuils, p. 271. 
24 Ibid, p. 64- 69.   
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،موحضقرهمسؾكمػذهماظصػقةمدظقؾمسؾكمعؽاغؿفماٌرعقضةميفماظـصموػلمصػقةماظؽاتؾة
 شاظؾامعامتلؿغينمسـفاماظؽؿبماألخرى.

مطؿامموردمتمصػقةمخاصةمبفموػلماظيتمتعرفمبصػقةماظعـقانم .1

مزفرماظؽؿابمظقضعفميفماظرصقف.مطؿامجاءميفمصػقةماظعـقانمسؾك .9

مم مأعاطـمزفقره،م ممإنمتعدد مػذهماظدالظقة،محبقثمغلؿشػممنؼزؼدمعـمضقؿؿف ق
ـمضؾؾماظشكصقةماحملقرؼةموتؾـقفمعماظؼقؿةمسدلمعنتماظـصمحبضقرمصػةم"ماظصؿت"

ماألحداث معلار مسؾكمرقل متالزعف متؾعثمطصػة مرعزؼة موحؾة مدالظقا مثراء مؼزؼده معا ،
م مظدى مواظؿػؽرل ماظصػةاظؼااظؼؾؼ مػذه مربؿقى مسـ موتلاؤظف مؼؿصدرمرئ، منده مطؿا ،

صفأةمجاءتمإبـيت،موصفأةمم»طؿامؼؽشػمسـفماٌؾػقزماظلرديماآلتل:ممصاهةماظرواؼةم
صؼدتمصقتل...،معاذامطانمسؾّلمأنمأصعؾمداسؿفا،مدقىماإلذسانمظؾصؿتمواظذلاجعم

نمألذظؽم25 « فا..ضؾاظةمسقـنيمتدؼـانمأبّقتلموطّؾمحؼقضلماألخرىمبقضاحةمالمأحؿؿؾ
ماٌؿؾؼلمسدلمذروسفميفمصعؾماظؼراءة» مباظـصموإشراء متؿؿـؾمباظؾدء م26«رػاغاتماظػاهة

مودبؿؿؿماظـفاؼةمبقضعفمسؾكمذؽؾمررحمإذؽاظلممتاردفماظؽاتؾةمظؾؾقثمسـمدرمدصني
م: امحيضرميفماٌؾػقزماظلرديماآلتلطؿ

مأغامحباجةمإديموضقحؽمضؾؾمأنمأذػبمصارشامعـمذاطرتلمم»

م27« صؿيتماظذيمصارمحبرا...موعـ

ممعا ممتـؾ ماًامتة مباسؿؾار ماظـصموتأوؼؾف مظؼراءة ماجملال ماظػقزؼائقةم»ؼػؿح اظـفاؼة
مظؾـصم

ماظدالظقة ماظعـقان28«وظقس مصؿؽرار مم، ماظرواؼة مخامتة ماإلحيائلميف مبؾعده مؼقحل
ماظؿأوؼؾقةموؼزؼدمعـمتـاعلماظدالالتماحمل،ماظـفاؼةماٌػؿقحة مؼعززمأصؼماظؼراءة مؿؿؾةعا
م.داخؾماظرواؼة

 الفـالغ صورة جتلي داللـة. 2

ؤَظػفمواظؿأثرلمؼشؽؾماظغالفمأحدماالدذلاتقفقاتماظيتمؼعؿؿدػاماظؽاتبمظإلذفارممب
مو ماظؼارئ، ميف مالبف مواجفة مأّول مصؼعد مأدبل، مسؿؾ مأي ميف ماظؼراء سرفم» ؼددؿؼؾال

ماظعصرم ميف مأعا مسشر، ماظؿادع ماظؼرن مبداؼة ميف ماٌؼقى ماظقرق مسؾك ماٌطؾقع اظغالف

                                                                                                                                        
م.1م.،مصحبرماظصؿتم،صاحل،مؼازلـة 25
م.192.مص،م-عغاعرةمتأوؼؾقةميفمذؤونماظعؿؾةماظـصقةم-يفمغظرؼةماظعـقانم،حلني،مخاظدمحلنيم26
.389م.اظلابؼ،مصمرجعاٌم27

 .119.اٌرجعماظلابؼ،مص 
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 ،29«اظؽالدقؽلمصؽاغتماظؽؿبمتؼدممعغؾػةمباىؾدموؼؿؿقضعمسؾقفماظعـقانموادؿماظؽاتب

اظغالفمجملؿقسةمعـماظشروطمواظؿؼـقات،مطاخؿقارماظؾقنمواإلرار،موتعقدمػذهمموخيضع
ماغظرامظألػؿقةماظيتمتؿؼؾدػ و؛ممرماظـشرمباظدرجةماألودياظعؿؾقةمإديمطؾمعـماٌؤظػمودا
مذباال ميف ماظػقتقشراصقة ماظـشرممتاظصقرة مودور ماظُؽّؿاب مععظؿ مصإن مواالتصال اإلسالم

ماٌؤَظػم ماظؽؿبمظذلوؼج مظؿقضعمسؾكمأشؾػة موأغقؼة مععدلة مصقرة ؼؿلارسقنمإديماخؿقار
مإذ مأخرى، مأحقاغا مظؾؼارئ مربؿقاه مسـ مدرؼعة محملة موإلسطاء ؼرىم» أحقاغا،

ئؿمبنيم.موؼعقدماالخؿالفماظؼا30«اٌؿكصصقنميفماإلسالنمأنماظصقرةمتعادلمأظػمطؾؿة
دالماظدظقؾماظؾغقيمػقم» اظدظقؾميفمسؾؿماظؾلانمواظدظقؾمباظـلؾةمظؾصقرماظؾصرؼة،مإديمأّن

ذومرابعمعؿالحؼموذومرؾقعةمزلعقةموصؼمعلاصةميفمذؽؾمخطمعؿصؾ،موباظؿاظلمصإغفم
ماحملقرم مسؾك معؿعاضؾة مبصػة مذظؽ مؼؿؿ موإّغؿا مواحد، مآن ميف مظقس موؼلؿؼؾؾ ؼردؾ

ماظ 31«اظزعين ماحملقر مػذا مظقـؿجمصقصؼ ماظؾغقي ماظدظقؾ مؼـؿظؿ ماًطقة مورؾقعؿف زعينم
ماظـظام مإدي ماظؾصرؼة ماظؾغة ممتؿـؾ مبقـؿا ماظؾاحـقنم اٌعـك، معقز موشلذا اظػضائل

م م» بني مدواشلا ماظيتمتؼع ماظّؾغةم (Signifiants)األغظؿة ماٌقدقؼك، م)عـؾ: ماظزعان يف
م ماظػضاء محلب موحداتفا متـؿظؿ ماظيت مواألغظؿة موايؽاؼة(، ماظردؿماٌـطقضة )عـؾ:

ماظػقتقشراصقة...اخل( مساعؾم32«اظصقرة مخالل معـ موجقدػا متؾدي ماظصقرة مصإن موسؾقف ،
ماظؾقنم مطاخؿقار مواظؿؼـقات ماظشروط معـ مجملؿقسة ماظغالفمخيضع مطان مصإذا اظػضـاء
موجقدػام مإبراز مأجؾ ماظرحبمعـ مصضاءػا مميـؾ مظؾقحة ماظغالفمباظـلؾة مصإّن واإلرار

مغاجقةميفمجذبماىؿفقر،م مطانمؼطابؼمذعارمطصقرة مضدميا مإدراكماظصقرة مأّن سؾؿا
(A.I.D.A)تؿابعمأحرصف،مإديمأّنماظرداظةمتؿطؾبمجذبماالغؿؾاهم واظذيمؼشرلمحلبم

L’Attention(A)، ماالػؿؿام ماظرشؾة (I)(L’Intérêt)وإثارة مهؼقؼ مثؿ ،(D)م
(Désir)مبأدؾقبمعغريمعـمأجؾمهؼقؼماظشراء،(A)م(L’Achat)مظؾؼقؿة 33م موغظرا

م
م
م

                                                                                                                                        
29 Genette, G., Seuils, p. 26. 

اٌؾؿؼكماظدوظلماياديم"اظصقرةميفمرواؼةم"سابرمدرؼر"مألحالممعلؿغامنل"،مذبؾةمم،(8002)مبشرل،مسؾدماظعاظلم30
-ؼـرجم،معـشـقراتموزارةماظـؼاصـةمعدؼرؼـةماظـؼاصـةمظقالؼـةمبـرجمبـقسرممممممم30،معسشرمظؾرواؼةمسؾدمايؿقدمبـمػدوضـةم

 .398.اىزائر،مص
جاععـةمم،م9وم6،معاجملؾـةماىزائرؼـةمظالتصـالمممم،"اظـدظقؾمدرادةمحاظـةمخصـائصممم"م،(3778)مربؿد،مإبراضـم31

م.323.صم،ععفدمسؾقمماإلسالممواالتصال،مربقعموخرؼػاىزائر،م
323.،مصاٌرجعمغػلفم32

33 Voir : Cocula, Bernard et Peyroute, Claude (1986), Sémantique de l’image,- Pour une 

approche méthodique des messages visuels-, Paris, Librairie Delagrave, p.128.
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ماظصقرةمسؾكمأشؾػةماظؽؿبمصإغفامضدمالضتميفماظلـقاتماألخرلةماػؿؿاعام اظيتمهؿؾفا
صارتماظقدقؾةماٌػضؾة،مبؾمواٌفقؿـةميفمأذؽالماظؿعؾرلمواظؿقاصؾ،موررائؼم»ومعؿزاؼدا

مواإلصادة مبنيماىؿال مبؾقغ مسبق موسؾك مععا مآن ميف موؿع مظؽقغفا ماآلخر،  ،م34«إضـاع
مصإّنمحضقرمشالف 35«تأطقدمعـاخماظؽاتبمواظؿعؾقؼمسؾقفم»مومظؽقنموزقػةماظغالفمػل

مإمنام(حبر الصمت)مرواؼة ماٌـاخ مػذا مسـ مؼؾؿعد ماظظاػريممال معلؿقاه مسؾك ؼؿفلد
مواٌرئل،مو مصقرة اظيتمماٌضقؽةم/ماٌعؿؿةمعـماظــائقةماظضدؼةيفماظؿشؽؾمماظغالفتؾدأ

جاءتمبقاجفةمألعاعقةمااىفةممعـماىاغبماٌعؿؿممؼظفرؼؼقممسؾقفاماظغالفمحقثم
بؾقنمأزرقمضامتموميفمودطماظغالفمإديمأسالهموضعمإرارمسؿقديمسؾكمذؽؾمعلؿطقؾم

اظصؿت"مايقزماألطدلمعـمسؾقفماظعـقانمحقثمإحؿؾمعـفمدالم"ردؿمبؾقنمبينمداطـم
مؼدخؾوم،جـادلمموبشؽؾمعائؾمسؾكماظزاوؼةماظقلرىمظإلراراإلرارمؼؿكؾؾفماٌؤذرماأل
أسؾكمإديمأدػؾماظغالفممسؾكم عـماظؾقنماظداطـعشفدمميفمقؿـكماظغالفمعـماىفةماظ

م.ذرؼطمطؿبمسؾقفمبأنماظرواؼةمحازتمسؾكمجائزةمعاظؽمحدادذؽؾم

ماظعرب مظلان ميف م ماألبقضمواألدقد ماظؾقن موردتمدالظة مضاظتماظعربم»: وظؼد إذا
وصالغةمبقضاءمصاٌعـكمغؼاءماظِعْرضممأبقضمضال:موػذامطـرلميفمذعرػؿمالمؼرؼدونمصالن

ماظِعْرِضمعـم عـماظدغسمواظعققب.مبفمبقاضماظؾقنموظؽـفؿمؼرؼدونماٌدحمباظؽرمموغؼاء
مغؼاء ماظقجفمأرادوا اظؾقنمعـماظؽَؾػم اظعققبمضاظقا:مصالنمأبقضماظقجفموصالغةمبقضاُء

ؿؿفمصؿامردَّمسؾلَّمؼؼال:مطؾَّ»وؼؼابؾماظؾقنماألبقضمباظّؾقنماألدقدمإذمم36«واظلقاد:ماظشائـ
ماظؾقنماألدقدممأّن ،37«دقداءموالمبقضاءمأيمطؾؿةمضؾققةموالمحلـةمأيمعامردمسؾلَّمذقؽا

مإ مؼشرل مدالالتماظدغسموضاعقدقا مدي ماألبقضممبعاغلماظؼؾح ماظؾقن مدالظة مترد مبقـؿا ،
ماظـؼاء.

اظلقؿقائقةمإديميفمدالظؿفمؼؤولمماظداطـمإديمماظلقادماظذيمغالفماظدطحممميقؾبقـؿام
اظصؿتماٌرتؾطمبلؽقنماظؾقؾمواٌقتماألبديمواظؼؾؼموايزن،موػقمظقنمؼلؿدسلمإديم»

ماظؼؾقرم ممبشفد ماظلقاد مؼقحل مطؿا مضدميا مواآلشلة ماٌؾقك مطفـائز مسدؼدة مصقًرا اظذػـ

                                                                                                                                        
مؼقدػم34 ماٌعاصرم-سؿؾاتماظـصم،(8002)ماإلدرؼلل، مواًطابماظـؼدي ماظذلاثماظعربل ،م3طم،-حبثميف

م.11.اٌغرب،معـشقراتمعؼاربات،مص
ماحذلاعف؟"م،دقدـم،األبطحم35 مودقؾة مالدؿغاللماظؼارئمأو ماظـاذر م "اظغالف...أظعقبة ماظعربماظدوظقة -جرؼدة

م.م8008ابرؼؾممwww.aawsat.com 10،م2119عمم-اظشرقماألودط
،مظلانماظعرب،م(3770) ()أبقماظػضؾمذيالماظدؼـمربؿدمابـمعؽرممابـمعـظقرماإلصرؼؼلماٌصريمابـمعـظقرم36
م.389.برلوت،مدارمصادر،مصم9،معج3ط

37
.881.،مص1عجماٌرجعمغػلف، 

http://www.aawsat.com/
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ماظػاجع ماظدالظةميفماظرواؼةمعـمخاللماظصؿتم38«وؼـذرماإلغلانممبصرله موتؿفؾكمػذه
اغؽلاريمجعؾمظؾفدغةمرعؿم» طؿامتشرلمإظقفماظرواؼةتماسؾكماظذومؿاظذيمخيقموايزن
مخارجممعّرا.. مسؾكمايقاة مساجزا مظقؽشػمأغفمصار مإديمبقؿف مساد طـتمأذؾفمرباربا

زرقماظؼامتمإديمزرضةماظؾقرمإال"مأنمتؿؿظفرمدالالتماظؾقنماألم،مطؿا39«تعاظقؿمايرب..
محيقؼفمػذام مذظؽمإديمعا مصإغفمميؽـمرد ماظغالفمداطـةمومحلبمتأولماظؼارئم زرضة

داخؾمعنتمممؿفؾكماٌؿؽدرموتممتردؾتمصقفمظلـنيمرقؼؾةاظؾقرمعـمأدرارمومأحزانم
م مخالاظرواؼة مظؾذاتمصػاتاظملعـ ماظلعقد"ماٌؿقزة مدل مبارـقام" مساٌا مؼعقش اظذي
ألدقدمظقنماظلقادةما» وألّنمىنباومواظصؿتمخيؿاظفماًقفم؛المؼطرضفمأحدموذبفقال

مواظدػاء مصإنم ،40«واظلؾطةمواىرأة داخؾممشؼذلابمظقنماظغالفمإديماظلقادمدقفلد
ماظر م"واؼة مبفا ماظيتمؼؿؿؿع ماظلؾطة ملعقداظدل مػذام" مسدل ماظرواؼة متؽشػمسـف عـؾؿا

مضطم..طـتم»اٌؾػقز:م رجالمتعقلاميفمضرؼةمععدعةمجعؾتمعـماظـقرةممملمأطـمدعقدا
«دقرامضقعقا.موجعؾتمعـماظلقطمضاغقغامصققماىؿقع..

 
قزمإديمتؾؽمإذمحيقؾمػذاماٌؾػ41

واظيتممتـقفمحؼممؼؿؿؿعمبفامأعامماظػالحنيماظؾلطاءم"دلماظلعقد"اظلؾطةماظيتمطانم
ماالطذلاثمظمخر ماظؼراراتموسدم مادباذ ميف مؼـاظلقادة مطؾ محقثمتصب ميفم، أصعاظف

بقـؿامماظذيمجيلدهماظؾقنماألزرقماظؼامتمواظؾينماظداطـم]اظظالم[مربقرمدالظلمواحدمػق
ما مدالالتماظؾقن متؿفلد مخاللظػاتح مزرضةمتؾمعـ ماظيتمتؿكؾؾ ماظؾقضاء ماظؿؿقجات ؽ

ماٌطؾمعـمبعقدمومطأغفمحيقؾمداخؾماظرواؼةمإديم اظغالفمومطذظؽمغقرماظشػؼماألرير
مجدؼ محقاة ميف م ماألعؾ موصػاتدذظؽ ماالدؿعؿار مساغك مبؾد ميف مايرعانممة مو ماظؾطش

م مواظؾقثمسـمايقاةميفمربقرمدالظةم]اظـقر[،مطايبماٌػؼقدمأصعالمتـصفرولدػا
مظؾرواؼةموذياظقؿفا.اظػؽرماظؿقرريمعامزادمعـمذعرؼةماظؾغةماظلردؼةمموماظلعقدة

تصؿقؿم»مسدلمسـمعنتماظـصماظذيموضعمعـمأجؾفموظؽقناظرواؼةممشالفوسؾقفمصإّنم
مواظؿفدد مواظشفاسةمواىرأة مجاءموإنممإّغفص،م42«األشؾػةمحيؿاجمإديماظؽـرلمعـماظذطاء

معرئقة م ماٌؤَظػمطصقرة مأّغمسؾك مإاّل متف مظغقؼة مطصقرة داخؾممدالظؿفامتؿـاعتمشؽؾ
مماظرواؼة مسامل مسـ مظؿعدل ماظدائرة مواألحداث ماظرواؼةمماظذوات مخطاب مؼصقرػا اظيت

ائؿممظؾغالفمخيؾؼفماظؿـاصرماظؼاألظقانماظؼامتةموماظػاهةمبنيمصراعمصاألرجحمأّنمصقرماظ
                                                                                                                                        

مذادؼةم38 ماظؾقن...يفم،ذؼرون، مزلقاء مطؿاب ميف موأجراس"مضراءة مدظقؾمم"رؼاح مذبؾة ماًؾققي، ظػفد
م8030صدلاؼرمم88مhttp://www.dalilmag.comاظؽؿاب،

39
م.77م.صم،حبرماظصؿتم،مصاحلم،مؼازلـة 
40

م.اٌقضعماالظؽذلوغلماظلابؼ ،"رؼاحموأجراس"مزلقاءماظؾقن...يفضراءةميفمطؿابمم،ذؼرون،مذادؼة 
41

39م.صم،حبرماظصؿتم،مصاحلم،مؼازلـة 
ماظعربماظدوظقةمم،دقدـماألبطح،42 مجرؼدة مالحذلاعف؟" مودقؾة ماظؼارئمأو مالدؿغالل ماظـاذر ماظغالف...أظعقبة "

م.3.ص،م8008أصرؼؾ 10،ماظـالثاءم www.aawsat.com،م2119)اظشرقماألودط(،معم
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اظؾقنماألبقضمحيؿؾمضقؿةممألرجحمأّناص،مداخؾمعنتماظرواؼةماوتػاسؾفاظشكصقاتممبني
مواظؽش ماظـقر مزلة مػل معـؾممػـأدادقة ماظـائرة ماظذوات متشؽؾ ماظيت ماظصػات وػل

م"سؿر م مبطشممذكصقة معـ ماىزائر مبادؿؼالل بقـؿامم،اظػرغللماٌلؿعؿراظيتمتؤعـ
وماىنبم،موػلمزلاتمتؿقؾكمبفامذكصقةممحيؿؾماظؾقنماألدقدمزلةماظؾقؾمواًػاء

م"."دلماظلعقد

مؼؽشػ ممطؿا ماظرواؼة مدالالتمعنت مدالالتماظغالفمعع ماظؿداخؾممسـتػاسؾ ضؿة
موصـماظؽؿابة مم،اظػينمبنيمصـماظردؿ ماظؽالم ماألظقانموظغة ؼـؾغلمسؾكم»ألغفموبنيمظغة

موػذهم ماظقاضعمسؾكمأداسمأجبدؼةمبصرؼةمربدودة. مبـاء ماظردؿ...،مأنمتعقد أجبدؼة
مظألضؾ متـاوشلا معـمخالل مأطـر ماظؿؼؾقصمواظؿصغرلممتـح ميف معامم43«االدذلاتقفقة وػذا

مإدي مومناحمحيقؾ ماظـشرماظؽاتؾة ممدار مخبققطم"االخؿالف" معـلقجة مرواؼة يفمخؾؼ
مغلجواسؿؿادػامسؾكماظؽؿابةماظػـقةميفم،موبؿشؽقؾةمظقغقةموظغقؼةميفماظقضتمغػلف؛مةصـّق

م مسؿؾاظرواؼة ماظـقق مػذا مسؾك ماظغالف مػـددة متشؽقؾ معـ متقاصؾقةمجعؾ قة
موعقجفةمظؾؼارئ. عؼصقدة

ماملؤشر األجناسي و اتبـةاسـم الكجتلي . 3

م مأحد ماظؽاتب مادؿ م ماٌـاصقةؼشؽؾ ماظؽؿابمماظعـاصر مػقؼة متـؾت مصؾف اٌفؿة،
مطانم مإن مظالدؿ ماظـظر مدون مسؿؾف، مسؾك مواظػؽرؼة ماألدبقة معؾؽقؿف موحيؼؼ ظصاحؾف،

وظؼدموردمادؿماظؽاتبمسؾكمشالفماظرواؼةمبصقغةماٌؤغثمعامؼدلمم44حؼقؼقامأومعلؿعارا
مندهمم مطؿا ماظـلقؼة، ماظؽؿابة مظؾؽؿابمػقؼة مأسطك مأغف مأي ماظؽاتبماعرأة، مأّن سؾك

سؾكماىفةماظقؿـكماظعـقانمممتقضعفمصققطمشؾقظمأضؾمزلؽامعـمخطماظعـقان،موطؿبمخب
ؿفقرمىطروائقةمم""يامسنة صاحلؼعززموزقػؿفماإلذفارؼة،محقثماظؿعرؼػمباظؽاتؾةم

مغصمماظؼراء محيؿؾف معا مٌعرصة ماظؼراء مؼـرلمصضقل ماظروائقة ماظؽؿابة ميفمداحة وزفقرػا
 اظرواؼةموطقػمتشؿغؾمطؿاباتفاماظلردؼة.

طؿامميؽـمظؾؼارئمأنمؼؿصقرمعضؿقنماظرواؼةموظغةمخطابفامعـمخاللمععرصةمعؤظػفام
مأدؾقبمطؿاباتماٌؤظػني. مسؾك ماظؼراء مؼعؿاد معا مظؾصقرةم صغاظؾا ماإلشراء موزقػة وتشؿد

م.رماظؾقنماألخضربؿؽر

                                                                                                                                        
43

ماظؿأوؼؾم،م(8001)مرؼؽقر،مبقل  ماظغامنل،مطم،-اًطابموصائضماٌعـك-غظرؼة ماظـؼايفم3تر:مدعقد ،ماٌرطز
م.96.اظعربل،ماظدارماظؾقضاء،مص

.61.ص ،م3ط،م-جرارمجـقتمعـماظـّصمإديماٌـاص-سؿؾاتم،سؾدمايؼبؾعابد،مؼـظر:مم44
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ماألجـادلم"و ماٌؤذر مروايةورد ماظغالفمعؾاذرةمهتماظعـقان مسؾكمصضاء خبطم"
موظقنمأخضرم ماظؽاتؾةبارز مالدؿ مواظؾقغقة ماًطقة وظؽـمبشؽؾمعائؾمممماثؾمظؾؿشؽقؾة

ماظعـقان مسؾقف مطؿب ماظذي ماإلرار ميف مداخؾ مسـمو، مظؾؼراء موتصرح متعؾـ ماظؽاتؾة طأن
سؾؿامأنمػذهماظرواؼةمتعدمأوالممرواؼةسؾقفامػقمجـسمإضؾاشلامسؾكمطؿابةمجـسمجدؼدم

اٌؤذرم» ّنىم"جرارمجـقت"مأومؼرمغؼؾةمغقسقةمظؾؽاتؾةمعـمذبالماظؼصةمإديماظرواؼة،
مباظدرجةماألودي،محبقثمؼؿعرفمعـم،م45«اىـللمعؾقؼمباظعـقان صقزقػؿفمإخؾارؼةم

ميفماظلـقاتماألخرلةم ماٌؤَظػ،مالمدقؿا مسؾكماىـسماظذيمؼـؿؿلمإظقف ماظؼراء خالظف
متؼـقةماظؿداخؾمبنيم مباسؿؿادػا معؾققزا متطقرا حقثمسرصتماظؽؿابةماظروائقةماٌعاصرة
متصـقػم م مبعضماألحقان ميف متلؿطقع مال مدرجة مإدي ماألدبقة، مواألجـاس اًطابات
مؼصعبمسؾكماظؼارئم مذعرؼا،معا اظـصمإنمطانمرواؼةمأومذبؿقسةمضصصقةمأومدؼقاغا
مألخذم مضرورؼا هدؼدماىـسماألدبلماظذيمؼـؿؿلمإظقفماظـص،مصؿقدؼدماىـسمشدا

طؿامأغفمعـممءتفموعؽاذػؿف.صقرةمعلؾؼةمسـمغقعماظـصماظذيمدقؼؾؾماظؼارئمسؾكمضرا
اظرواؼةمدقاءمعـماظعـقانموؽؿـزهماظذيمؼإلغزؼاحمجفةمثاغقةمأتكمعائالمظقعؾـمسـمذظؽماظ

اظؾعقدةماظيتمؼؤولمإظقفامخطابماظرواؼةمحقثمميؽـمظؾؼارئمأنمؼؤّولممحقثماظدالظة
طـاؼةمسـماىزائرمبؾدممإديمأغفامظقلتمدقىم لعقد"مموإحؾاراتفماظإخػاضاتم"دلم

اظؿشؽقؾةممطؿامميؽـمردهمإديمماظعرؼضمواألحالمماظعظقؿةمواإلخػاضاتماظؽـرلةمايزن
م معـ مأّن مسؾؿا م"اظؾغقؼة ماظرواؼة موعؾممؼؾؿحم"حبر الصمت سـقان مذاسرؼة مظغة إدي

مؿاثؾمواظصقرةماإلغزؼاحقةماظيتمأتكاظؼارئمؼعؿؼدمبأغفمدقؼؾؾمسؾكمضراءةمغصمذعريمؼؿ
ػمسؾارةمسـمغصمسؾقفاماظعـقانم،طؿامطانمسؾكماظؽاتؾةمإخؾارمذيفقرماظؼراءمأّنماٌؤَظ

مسـم معلؾؼة مأصؽار مادباذ مسؾك ماظؼارئ مؼؾعد موػذا ماظرواؼة، مجـس ميف مؼدخؾ غـري
ماظؽؿابمضؾؾماظقظقجمإديمسؿؼمععاغقفمودالالتف.

اٌصاحؾاتماظـصقةماياضرةمأّنمسدلمدرادؿـاممشلذهماٌدوغةممومسقؾفممميؽــاماظؼقل
ماظرواؼة ؿأرجحمتم،مصفلأحدماٌػاتقحماألدادقةمظػؽمخطابفامذؽؾتممعـمخاللمػذه

معلاػؿ مخارجفا مإدي ماظرواؼة مداخؾ معـ مبنيماالغؿؼال مأصؼمة موتقدقع ماظدالظة مخؾؼ يف
مبؼدرتف مواغؿظاعفمااظؼراءة، ماٌنت، معع متػاسؾقة مسالضة مخؾؼ معشؽؾمماسؾك مضاظب يف
معقحدطؿامبادذلاتقفقة مطؽؾ م ماظرواؼة مغص معؼصدؼة مدبدم معؤثرةبقة ماظؽاتبمم، يف

موضعتماظرواؼةماظؼارئميفموضعماٌشاركميفمبـاءمدالظةمحقثمم،واظؼارئمسؾكمحدمدقاء
تذلكماظؽاتؾةمعلاحةمظؾؼارئمظطرحماألدؽؾةمحقلمخطابماظرواؼةمبدأمعـماظـص.مأؼـم

وعـمػذام وصقرةماظغالف،"حبرماظصؿت"ممسؿؾاتفاماظـصقةمومخصقصاماظعـقانماظرئقس

                                                                                                                                        
45 Genette, G., Seuils, p. 98. 
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اٌـطؾؼمصإنمماظرواؼةمتدسقمإديمضراءةمعؿـفامظقسمعـمعـظقرمتؾؼلمأصؽارموأداظقبماظـصم
ماظؼارئمإديماٌشارطةميفمصـعمايدثماظروائلمسدلمضراءةم بشؽؾمحقادي، متدسق إمنا

اٌلاءظةماظيتممتاردفامعـمخاللماظذواتماٌشؿغؾةمداخؾماظـصمومظغؿفاماظشعرؼةماظيتم
م معرّطؾةمأضػت مظغقؼة مأغلاق معع ماظؽاتؾة موتعاعؾ مإحيائقة، مدالالت ماًطاب سؾك

وذؾؽاتمتؿػاسؾمصقفاماظؽؾؿاتمظؿؽؿلبمععاغلمإحيائقةممتـئمسـمدالظؿفاماٌعفؿقة،م
وضقامماظدالظةمصقفامسؾكماظؿؾاؼـمواالخؿالفمواظصراعماحملؿدممجعؾمعـفامضقؿةمأدبقةم

غػالتمعـماظؾغةماظؿؼرؼرؼةمإديمتؾـقفامظغةمصـقةممتؽؿـميفمضابؾقؿفامظؼراءاتمعؿعددةمواال
مؼاػامسؿالمعػؿقحامظؼراءاتمعؿعددة.اء،معامأباظشعرمواإلحي


