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ؼشؽؾ مادؿـؿور ماظؿورؼخ مسي ماظؽؿوبي ماظروائقي مسـد موادقين ماألسرج مرصقدا معرجعقوم
عفقؿـو،مإذمالمؼؽودمأيمسؿؾمعـمأسؿوظفماظروائقيمأنمؼؿقررمعـماٌوضل،موأالمؼـغؿسم
بطرؼؼيمعومسيماظؿلعؾماظؿورخيل،محقٌمؼؿققلمػذاماظؿلعؾم -مسيماظغوظى م_ مإديمحقارم
بنيماظقاضعمواٌؿؽـ،ماغطالضومعـماظقثقؼيماظؿورخيقيمأومممومتردىمسيماٌكقؾيماظشعؾقي،م
ميؽـ مػذا مايقار ماظروائل معـ مإسودة مردؿ مخرؼطي ماظقجقد موعـ مخؾؼ مأوضوع مجدؼدةم
عؿكقؾي مأو مذات مريقالت معرجعقي متورخيوغقي ،متعد مبطرؼؼي معو مإسودة مضراءة مظؾؿورؼخم
"بقصػفموضعوماغلوغقومذامعدظقلموجقدي"1موػقمعومؼمطدهمخطوبماٌـوصصيمسيماظصػقيم
األخرلة مظغالف مرواؼي مطؿوب ماألعرل ،مصفل مال متؼقل ماظؿورؼخ مألغف مظقس مػوجلو ،موالم
تؿؼصك ماألحداثمواظقضوئعمالخؿؾورػو،مصؾقسمذظؽمعـمعفوعفوماألدودقي،متلؿـدمصؼطم
إديماٌودةماظؿورخيقيموتدصعمبفومإديمضقلمعومالمؼلؿطقعماظؿورؼخمضقظفم"وسيمػذامإذورةمإديم
تلوؼؾماظؿورؼخمو" مإدي مجعؾمسالضيماظـصمواظلقوقمممؽـي" 2وبوظؿوظلمإديمشؾؾيماٌؿكقؾم
اظروائل مسؾك مايؼوئؼ ماظؿورخيقي محقٌ ممت ماظـزوع مسبق ماظؿلوؼؾ م موادؿدسوء ماٌوضلم
وإسودةمترػقـفمعـمعـظقرمحضوريموثؼوسيمجدؼدمؼـؿؿلمإديمعرحؾيماألزعـيمايدؼـي،م
وػلمبوظـلؾيمظرواؼيمطؿوبماألعرلمعرحؾيمعومبعدماالدؿعؿور،محقٌمؼؽقنماظردمبقادطيم
اظؽؿوبي معؿفووزا مظؾـزسي مايؿقؿقي مظؾشفودة مواظؿقثقؼ ،موسوعال معـ مسقاعؾ مايقار معـم
أجؾمإسودةمتشؽقؾماظقسلمبوآلخرمحضورؼوموثؼوصقو،موػذامؼؼؿضلمعـماظؽوتىماظروائلم
أن مؼؿققل مإدي مبوحٌ مصقؾقظقجل مبؼدر معو مؼؼرأ ماظقثقؼي ماظؿورخيقي مؼؼقؿ مععفو محقارام
ؼـػؿحمعـمخالظفمسؾكمسقامل مممؽـي مهؽؿفو مبالشي ماظصراعماظيتمتلؿـدمإديمخطوبم
اظعـػ مواٌقاجفي مواظلفول مواإلضـوع ،موؼؾدو مأن موادقين ماألسرج مضد متؾـك مػذهم
االدذلاتقفقي ماًطوبقيماظيتمتلعكمإديمإضوعي محقارمحضوريمثؼوسي،مبدلماظؾفقءمإديم
االحذلاب ماظؽالعل ،محقٌ متلعك ماظؾالشي ماىدؼدة مإدي ماضذلاح مأدوات مومموردوتم
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خطوبقيمولرماهلقة مبنيماظػقاسؾماٌؿقاجفي،مبوسؿؾورمأن مايربماظؽالعقيمممورديم
بالشقي مسي مجقػرػو ،متفدف مإدي مذبووزة ماظعـػ ماىلدي مواحؿقاء ماٌقاجفي مجلدم
جبلدمسيمعقاجفيمطؾؿيمبؽؾؿي،مطقنمايروبمواٌقاجفوتمسيماٌؿكقؾماظروائلمػلم
أوالموضؾؾمطؾمذلءمحروبمطالعقيمأومضؾؿقي،موػذاماظؿقجفمؼعقدمأدودومإديماظؿلثرلمم
اظقادعمظؾـظرؼوتماظؿداوظقيموماٌـووؼؾماظؿػوسؾقيموصؾلػوتماظقسلماظيتمتفؿؿمبدراديم
اًطوب مبوسؿؾوره معقجفو مودوئرا مسبق مشوؼي مربددة ،موبوسؿؾوره مسؿال مظغقؼو متػوسؾقوم
عـفزامعـمضؾؾمصوسؾمربددموضؿـمدقوضوتمربددة،موػقمعومجعؾمعلوءظيموادقينم
األسرج مظؾؿورؼخ مجدؼدة موزبؿؾػي ،مأضرب مإدي م"درس مسي محقار مايضورات موربوورةم
طؾرلةمبنيماٌلقققيمواإلدالم،مبنيماألعرلمعـمجفيموعقغلققمدؼؾقشموغوبؾققنماظـوظٌم
عـمجفيمثوغقي،مواظيتمتػضلمإديمإسودةمتشؽقؾموسلمطؾماظذؼـماغغؿلقامسيمحروبم
اظؼرن ماظؿودع مسشر" محقٌ مؼؾدو موادقين م_عـ مخالل ماالدذلاتقفقي ماظيت متؾـوػو م_م
عؿلثرا مبوالغؼطوسوت ماإلؼدؼقظقجقي ماظيت معقزت ماًطوب ماظدؼين مسي مأوربو معـذ ماظؼرنم
اظلوبع مسشر ماٌقالدي ،موطون متلثرلػو مطؾرلا مسي مانوز مخطوب مظقؾرلاظل محيوول مأنم
ؼذؼىمطؾماظـزوسوتماظدوشؿوئقي،موضدموجدمػذاماًطوبمسيمعروغيمورقاسقيماًطوبم
اظروائل مذبوالمظؿالضحماًطوبوتموحقارماظـؼوصوتمواإلؼدؼقظقجقوت،مادؿـؿرهموادقينم
األسرجمسيمإسودةممتـقؾماظلقوقماظؿورخيلمعـمعـظقرمبؼدرمعومؼعؿينمبوظقثوئؼمواألحداثم
واظشكصقوت موايقارات ماظرزلقي ،مؼـػؿح مسؾك ماٌكقول ماظشعيب ماظعفوئيب ماظذيم
صرخً مداخؾف مضصي معؼووعي ماألعرل مظالدؿعؿور ماظػرغلل ،مظقشقد معـ مخالل متالضحم
اظؿورخيلمبوٌؿكقؾمغصومروائقومبؼدرمعومؼقظلماٌرجعمأػؿقيمخوصيمؼـػؿحمسؾكمصضوءاتم
اظؿكققؾ معوزجومايؼقؼيماظؿورخيقيمبوظؿكققؾ ،مربوورا ماٌوضل معـمخاللمأرروحوتم
اظراػـموإطراػوتف .م
.مشعرية العتبات م
ادؿـدتمػذهماظرواؼيمإديمادذلاتقفقيمغصقيموؿعموتمظػمبنيماظلرليمواظؿورخيلم
واٌؿكقؾ ماظروائل ،معلفؿي مبذظؽ مسي مإنوز مغقع معـ مايقارؼي ماظقادعي ،معـ مخاللم
تشؽقؾمخطوبلمحيوولمأنمؼؿفووزمعؼقظيماىـسمواظـصماٌؿػردمواٌؿعوظل،مإديمعػفقمم
اظؽؿوب ،موػق معو مدفؾف مسـقان ماظرواؼي م(طؿوب ماألعرل) ،موػق معػفقم مسوم ماظغوؼي معـم
تقزقػف متؿعدى محدود ماىـس ،موتعقد ماظـظر مسي معػوػقؿ مايؼقؼي مواًقول ،مواظذاتلم
واٌقضقسل ،مواألغومواآلخر،معـمخاللمطؿوبيم"تؾغلمايوصوت،محوصيماظؿورؼخموحوصيم
اٌؿكقؾ" ،مأي مطؿوبي مهوول مأن متلؼط ماألدقار ماظيت مذقدتفو مايروبم
واإلؼدؼقظقجقوت ،موترذيؿفو ماٌؿوردوت ماإلبداسقي ماٌـغؾؼي مبـقؼو موثؼوصقو مسي مذؽؾم
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إعدلارقرؼوتمعـماظؼطوئعماظيتمحيؽؿفو معؾدأماالحذلاب،موعـمػذاماٌـظقرمؼؾدومأنم
وادقينماألسرجمحيوولمعـمخاللمػذاماظؽؿوبمأنمؼلؼطمبطرؼؼيمأومبلخرىمأدطقرةم
طرهماألجوغى،موطؾ معومؼرتؾطمبفو معـمأدوررلمذاتمعرجعقوتمسؼدؼيمأومضقعقيمأوم
عؿعؾؼيمبظوػرةماالدؿعؿور،موذظؽمأغفم"سيمايربمالمتقجدمحدودمٌؿورديماظعـػ"،3م
حقٌ مؼعد م"طؿوب ماألعرل م– معلوظؽ مأبقاب مايدؼد" مأحد ماألسؿول ماظروائقي ماظيتم
ادؿطوسًمأنمتـؼؾمسدوىمصقضكماظعـػمإديمصضوءماألدب،مدقاءمتعؾؼماألعرمحبربم
األعرلموعقاجفؿفمظؼقةموسـػماىققشماظػرغلقيماظغوزؼي،مأوممبقاجفؿفمظؾؿـشؼنيمسؾقفم
واٌؿقوظػنيمععماالدؿعؿور،مأومبوظلفولماظذيماغطؾؼمبعدمععوػدةماالدؿلالم،محقٌم
هقلماىدالمبشلنمحرؼيماألعرلمداخؾماظلؾطيماالدؿعؿورؼيمإديمحربمعـماظصعقبيم
اظؿػؽرلمصقفو،موأخذمأبعودا مإؼدؼقظقجقيمسـصرؼيمتعدمترذييمظطؿقحمبعضماظعلؽرؼنيم
اظػرغلقني موإدي مسدم مادؿؼرار ماظلؾطي مغؿقفي مطـرة ماالغؼالبوت ماظلقودقي ،موضد متؾـكم
وادقينماألسرجمعـظقرامؼؿكذمعـمصقتماظؽوتىماظذيممؼعقدمضراءةماألحداثمواظقثوئؼم
واٌقاضػماٌؿـوضضي،موؼدصعمبفمإديمضقلمعوالمؼلؿطقعماظؿورؼخمضقظف،موػقمبذظؽمؼؼقمم
بنسودة متؼققؿ ماظؼقل ماألدبل محبقٌ مؼصؾح مصقت ماظؽوتى موطؾؿؿف مسي معقاجفي مصقتم
وطالمماجملؿؿعمواظؿورؼخ،موسيمػذاماظؿقجفمضربمعـماىدالمؼؿؽػؾمبفماظؽوتىمعـم
أجؾمتشققدمسوملممممؽـمؼؿفووزمإطراػوتماظؿورؼخموؼؼػزمسؾكمتؾعوتفماظراػـيماظيتمعوم
تزال معشققغي مبلدؾوب ماالخؿالف مواالحذلاب ماظلقودل مواالجؿؿوسل ،موظذظؽ مصنغفم
سؾكماظرشؿمعـمشزارةماٌودةماظؿورخيقيمواظيتمتؿعؾؼ مبوألحداثموماظشكصقوتمواٌقاضػم
اٌـؾي مسي ماظقثوئؼ مواظيت متعوعؾ مععفو موادقين ماألسرج متعوعؾ ماظؾوحٌ ماٌؿعددم
االخؿصوصوتماٌعرصقيمصفوءمطؿوبماألعرلمغؿقفيمظذظؽ مغصومذيعو،موعؾؿؼكمًطوبوتم
ضودعيمعـممأصؼوعمععرصقيموإغلوغقيمذؿك،موظؽـفمسيمطؾماٌقاضػمطونمالمؼؿكؾكمسـم
اظؽوتىماظروائلمماظغوزيميقوضمغصفمواٌؿؾؾسمبشكصقوتمسوٌفماًقوظلمإديمايدم
اظذيممتؿداخؾمصقفماظذواتموحيؾماألغومسيماآلخرمعـمخاللمعرآةمذاتماظؽوتىماظيتم
بؼدرمعومتعؽسممتـؾمموتدجموتمظػمإديمحدمميؽـمصقفمأنمتؿقرطمػذهماظذاتمسيممتؼدؼؿم
تلوؼؾ معؿقاره مؼرتؾط ممبغوظطي مضصدؼي ،موػق معو مجيعؾ م"خطوب ماهلقؼي م_ مسي مػذام
اظلقوقم_ مؼشلمبلزعيمسيماظدالالتمواظؼقؿموبوػؿزازمسيماٌعوغل.مواظؾغيمتغدومعؿقرريم
سؾكمأطـرمعـمصعقد،مواىلدماظـورؼمبفومؼصؾحمػقماجملولماٌعؾـ مسـمػذه ماألزعيم
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Murat, Michel (2003), « Polémique et littérature », in la parole polémique (ouvrage
collectif), Paris, honoré champion éditeur, p.11.
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وسـ ماالػؿزاز مواظؿقرط" ،4موضد مظعؾً مسؿؾي ماظؿصدؼر م_ معـ مخالل ماالدؿشفودؼنيم
اٌؼقدؼـ ممبزدوجؿني متمرران مخطوبني مصقغ ماألول مبوظعربقي موغلى مإدي مٌقغلقـققم
ردؼؾقشم":سيماغؿظورماظؼقومممبومػقمأػؿ،مأسؿؼدمأغفمصورماظققممعـمواجيبماإلغلوغلمأنم
أجؿفدمبودؿؿوتيمسيمغصرةمايؼمووهمػذاماظرجؾموتدلئؿفمعـمتفؿمخطرلةمأظصؼًمبفم
زورا مورمبو ماظؿلرؼع مبنزاظي ماظغؿقض مواغؼشوع ماظدطـي ماظيت مشؾػً موجف مايؼقؼي معدةم
رقؼؾي" ،م وصقغ ماظـوغل مبوظؾغي ماظػرغلقي موغلى مظألعرل مسؾد ماظؼودر :م" si tous les
trésors du monde étaient déposés à mes pieds et s'il m'était donné de
 5"choisir entre eux et ma liberté, je choisirai la libertéموػؿومسيماظشعرؼوتم

ايدؼـيمعـمعشؿقالتمخطوبماظؽوتىماظذيمميـقفماظؼدرة،مبوٌعـكماظؼوغقغل،مسؾكم
اظؼقل مواظؽؿوبي 6م_ مدورا معقجفو مظؾؼراءة مسبق مإعؽوغقي متؾـك متلوؼؾ مؼؿضؿـ م -مسؾكم
األضؾ_ محدا مأدغك معـ ماظؿقارم ،مطقن ماظؿصدؼر ممبو مؼؿضؿـف معـ مادؿشفود مؼعد معـم
عقاضعوتماظؽؿوبيمواظؿلظقػمحؿكموإنمجوءمتؽرارا ماظؽالمماآلخرؼـ،مصنغفمؼشؽؾمعرطزم
ثؼؾمسي معقزانماظؽوتى،موطؾؿؿفماظيتمؼقاجف مبفومطالمماظؼورئ،موؼعؿؾمسؾكمتقدقعم
أصؼفماظـؼوسيمعـمأجؾمبؾقرةمعقضػمعـلفؿمععمعومؼرؼدمأنمؼؿؾـوهماظؼورئمعـمتلوؼالتم
ممؽـي،م وظذظؽمصننموادقينماألسرجمؼؿكذمعـمػذاماظؿصدؼرمبقوغومميفدمإلعؽوغقيمضقومم
عصويي مبني ماظراػـ مواظؿورؼخ ،موؼعؿؾ معـ مخالل ماٌقاجفي مبني مصعؾ ماظؽؿوبي موصعؾم
اظؼراءة مسؾك متؾين مغقع معـ ماظلفول ماٌعؼؾـ مواٌمغلـ ،مؼلؿـد مإدي مسؼد متقاصؾل مبنيم
اظؽوتى مواظؼورئ مؼـلفؿ معع مأصؼ ماظـص ،موؼدصع مإدي مضرورة موووز مخطوب ماظعـػم
واحؿقاءماٌقاجفيمسيمذؽؾمتصويل .م
وضدمضػزموادقينماألسرجمسؾكمأطـرمومأذدمعؽقغوتماهلقؼيمسـصرؼيموتطرصوموػلم
اظؾغي،ماظيتمتشؽؾمررصومإؼدؼقظقجقوموثؼوصقومأدودقومسيماظعالضيمبنيماألغومواآلخرمأوم
بني ماظذاتقي مو ماظغرلؼي ،موذظؽ مأن مطؾ مإنوز مطالعل مؼلؿؿد مخصوئصف ماظؾـققؼيم
واظؿشؽقؾقي مواظـؼوصقي معـ مإنوز ماجملؿقسي ماالجؿؿوسقي ماظيت مؼـؿؿل مإظقفو ماٌؿؽؾؿم
بوإلضوصيمإديماظؼدراتماظذاتقيموخصقصقيماظؿفربيماظػردؼي،مأيمأنم"اظػقؼرضوتماظيتم
متقز ماظعومل ماظـؼوسي مظؽالم مذبؿقسي معو مند ماظؿعؾرل مسـفو مسي ماظؾلون" 7ماظذي مميـؾم
 4مأصوؼي،مربؿدمغقر ماظدؼـ ( ،)1988ماهلقؼيمواالخؿالف،مسي ماٌرأة،ماظؽؿوبيمواهلوعش،ماظدارماظؾقضوء ،مإصرؼؼقوم
اظشرق،مص.م.55
5ماظرواؼي،مص.م.6
 6معـصر،مغؾقؾ ( ،)8007ماًطوبماٌقازيمظؾؼصقدةماظعربقي،ماظدارماظؾقضوء،مدارمتقبؼولمظؾـشر،مطم،5مص،5.م
غؼالمسـم:مAntoine de compagnon, la seconde main, p. 319.
 7ماٌقلووي ،مخؾقػي م(عورس م ،)8004مخطوب ماظػرد م– مخطوب ماظطؾؼي ،مأسؿول مغدوة مضضوؼو ماٌؿؽؾؿ مسي ماظؾغيم
واًطوب،مطؾقيماآلدابمواظعؾقمماإلغلوغقيمبوظؼرلوان،مص.م،73-78مغؼالمسـم :م
Bachmann, C. (1981), langage et communications sociales, Paris, Hatier, p. 123.
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اظرصقدماظؾغقيمظؾؿفؿقسي،موبوظؿوظلمصننمطؾمإنوزمطالعلم/مخطوبلمبؼدرمعومؼعدلمسـم
عشوشؾ ماظػرد موحيؿؾ مبصؿؿف مبؼدر معو مؼعدل مسـ معشوشؾ ماجملؿقسي ماظؾلوغقي موسـم
ػقؼؿفوم:موطؾمربووظيمالغؿقولمظغيماظغرلمؼعدمضربومعـماظؿففنيماظـؼوسيمؼؿعورضمععم
اٌوضل موعع متورؼخ ماألدالف ماظذي مؼؿعوعؾ مععف ماظؿػؽرل ماألوروبل مطؿرجعقي مضقؼيم
ظالبلؿؿقظقجقو،8موػقمأؼضومعومسدلمسـفمراجومراومطوذػومسـماظؿقاذٍماظعؿقؼمبنيمذاتقيم
اظؾغيموخصقصقيماظؿعؾرلماظيتمتعؽسماًصقصقوتماظـؼوصقيماظعؿقؼيمظؾذاتمواجملؿقسيم
اظؾلوغقي ،موععذلضو مسؾك مربووظي مبعض مذبؿؿعوت معو مبعد ماالدؿعؿور مادؿقعوب مظغيم
اآلخر ماٌلؿعؿر مسي ماظؿعؾرل مسـ مخدلاتفو ماظـؼوصقي ،موسـده مأن م"تـؼؾ مسدل مظغي مظقلًم
ظغؿؽ ماظروح ماظيت مظقلً مروحؽ" 9وضد محوول موادقين ماألسرج مأن مؼذلجؿ مإذؽوظقيم
االدؿقعوبمػذهمعـمعـظقرمزبؿؾػ،مسدهماظـوضدماظؿقغللمربؿدماظؼوضلم"تعؾرلامشرلم
عؾوذرمسـماألرحيقيمورحوبيماظصدرموماالغػؿوحمسؾكماظغرل"،10موميؽـمأنمؼؽقنموادقينم
األسرجمأرادمأنمخيرقمطؾمايدودموطؾمايوصوت،موأنمؼعؾـمعـذمبدءماظؿكققؾمسـم
غزسيمحقارؼيمذاتمصؾغيمحؾقظقيمتؿـودخمسيمصضوئفوماظذواتمواظؾغوتمعشؽؾيمأررادوم
غصقي ،موربؼؼي مغقسو معـ ماظؿعوؼش ماظلؾؿل ،موظؽـف مؼعد مبوظـلؾي مظؾؿرجع ماظقاضعلم
تعوؼشماألذؾوحمالماألرواح .م
إنمػذاماًقورماظذيمؼؿؾـوهموادقينماألسرجمطؿصدؼرمظـصفمؼدخؾمسي مبوبماظػؿـيم
وسشؼ ماظؾلوغني ،مواظرشؾي مسي ماظعؾقر مسبق ماآلخر مسؾك ماألضؾ مسؾك معلؿقى ماظؾعؾيم
اىؿوظقي ماظيت متلعك مالدؿقعوب ماظذاتقي مواظغرلؼي مسي مإرور ماظـؼوصوت مواجملؿؿعوتم
اٌػؿقحي ،مواظيت متؾؼك مربصقرة مسي مإرور ماظرشؾي ،موذظؽ مأن ماظؽـرل معـ ماٌـؼػنيم
اٌغوربقنيماظذؼـمؼعقشقنمػذهماالزدواجقيماظؾغقؼيم"واسقن مبودؿؿرارمبوًطرماٌذلتىم
سـ مادؿـؿور ماظؾغي م(اظػرغلقي) مطقدقؾي مثؼوصقي 11موػق معو محيؿؿ مسؾك ماظـوضد مأن مؼغرلم
عـظقرهمععؿدلا ماظـصماٌزدوجماظؾغيمعـوظقومعـموجفيمغظرماٌقدقؼل 12ماظيتمميؽـمأنم
تـػؿحموتلؿقسىمأغغوعوموإؼؼوسوتمعـمزبؿؾػماظـؼوصوت" .م
 8مأذؽروصً ،مبقؾموآخرون (،)8006ماظردمبوظؽؿوبي،ماظـظرؼيمواظؿطؾقؼمسيمآدابماٌلؿعؿراتماظؼدميي،مترذييمد.م
ذفرتماظعومل،ماٌـظؿيماظعربقيمظؾذلذيي،مبرلوت،معرطزمدرادوتماظقحدةماظعربقي،مطم،5مص.م.67
9مماٌرجعمغػلف،مص.م.74
 10ماظؼوضل ،مربؿد ( ،)8008م اظرواؼي مواظؿورؼخ ،مدرادوت مسي مدبققؾ ماٌرجعل ،موحدة ماظؾقٌ م"اظدرادوتم
اظلردؼي"،مطؾقيماآلدابمواظػـقنمواإلغلوغقوت،متقغس،مجوععيمعـقبي،مودارماٌعرصيمظؾـشر،مطم،5مص.م.555
11

Gontard, Marc (1981), Violence du texte, la littérature marocaine de langue française,
Paris / Rabat, l'Harmattan / ISMER, p. 11.
12
Ibid, p. 12.

199

الطاهر رواينية

.مواقعية املاضي التارخيي وإسرتاتيجية احلكي م
ذؽؾ ماظؿورؼخ مدائؿو مععقـو موعودة مذات مرؾقعي معرجعقي مظؾؽـرل معـ ماٌؿكقالتم
اظلردؼي/اظروائقي ،ماغطالضو معـ م"طػوءة ماًطوب مذي ماظشؽؾ ماظؼصصل مسؾك ممتـقؾم
اظقاضع"،13موضدمادؿـؿرموادقينماألسرجمػذهماظؽػوءةمسيمربووظيمظؼراءةمتورؼخماألعرلمسؾدم
اظؼودر ماىزائري معـ مخالل مذبؿقع ماظقثوئؼ ماظيت متقصرت مظدؼف مسـ محؼؾي مبداؼيم
االدؿعؿورماظػرغللمظؾفزائرمواٌؼووعيماظشعؾقيماظيتمضودػوماألعرلمواغؿفًمبودؿلالعفم
ظؾؼقات ماظغوزؼي مظؾؾده ماىزائر ،موضد مطوغً مػذه ماظؼراءة مإدي مجوغى مشزارة موتعددم
عراجعفوماظؿورخيقيمأضربمإديمطقغفومضراءةمعؿلدبيمعمدىيمعـمطقغفومضراءةمتورخيقيم
شوؼؿفومتقثقؼموتػلرلماألحداثمواظعؿؾقوتماظؿورخيقيم؛موضدمأذورموادقينماألسرجمسيم
أطـرمعـمعقضعمبدءامخبطوبماظعؿؾيماإلذفورؼيمسيمآخرمصػقيماظغالف،مإديمأنمسالضيم
ػذهماظرواؼيمبوظؿورؼخمتؼػمسـدمحدودمادؿـؿورماٌودةماظؿورخيقيمسيمتشققدمسوملمعؿكقؾم
ميؿحمعـمواضعقيماٌوضلماظؿورخيلمعـمأجؾمهققـفموصؼمرؤؼيمحداثقيمعػورضيمهلذام
اٌوضل ،موظؽـفو مظقلً معـؼطعي مسـف ،متعؿؾ مسؾك مدعٍ ماألحداث مواظشكصقوتم
واٌقاضػ ماظؿورخيقي ماٌوضقي مسي مطؾ معطرد مؼؿعوغؼ معع ماظؿفورب ماإلغلوغقي مسي ماظزعونم
واٌؽون،م"وؼؼقلمأطـرمممومتؼقظفمذبؿقعماىؿؾماظيتمؼؿضؿـفو"،14موذظؽمأنمخصقصقيم
بـوءمايؾؽيمواظؿؿـقؾماظرعزيمظؾؿؿقاظقوتمواٌؼورعماظلردؼيموصؼمإدذلاتقفقيمحؽوئقيم
عومؼلفؿمسيمإضػوءمروضيمعـماظدالظيماٌـػؾؿيمضدمتؿفووزمحدمعومميؽـمظؾغيماظؿعؾرلمسـف .م
ؼؿؿمسيمػذاماظلقوقمإسودةمبـوءماٌوضلماظؿورخيلمسيمرواؼيم"طؿوبماألعرل"مبوالدؿـودم
إديماٌعرصيماظؿورخيقيماظيتمسؿؾًمسؾكمتقثقؼمػذاماٌوضلماظقاضعلمعـمغوحقيموسؾكم
وزقػيماظؿداللماظيتمؼعؿؾماحملؽلماٌؿكقؾمسؾكمإسودةمإحقوئفوموبعـفومسـدعومتؼقؿم
اظؼراءةمسالضيمبنيمسوملماظـصموسوملماظؼورئمعـمغوحقيمثوغقي.مأعوماظلمالماٌؿعؾؼمبنسودةم
حضقر ماٌوضل ماظقاضعل مبقادطي ماٌعرصي ماظؿورخيقي مصنغف مؼؿعؾؼ ممبدظقل معصطؾحم
"اظقاضعل" ماظذي مغلؿ مبف ماٌوضل ماظؿورخيل ،مواىقاب معـ مػذا ماظلمال مؼشرل مإديم
االخؿالفمبنيماظؿورؼخموماٌؿكقؾ،15محقٌمالمؼفؿؿماٌؿكقؾمبويؼقؼيماظؿورخيقيمأوم
مبو محدث مصعال ،موإمنو مؼقزػ م"اٌودة م(اظؿورخيقي) ماٌعطوة مسي ماإلدراك مواظؿلعؾم
 13مواؼً،مػقدنم(،)5999م"عقؿوصقزؼؼوماظلردؼي م– ماظزعونمواظرعزمسيمصؾلػيماظؿورؼخمسـدمرؼؽقر"،مضؿـماظقجقدم
واظزعونمواظلرد،مصؾلػيمبقلمرؼؽقر،مترذييموتؼدؼؿمدعقدماظغومنل،مبرلوت،ماظدارماظؾقضوء،ماٌرطزماظـؼوسيماظعربل،م
ط،5مص.م.585
14ماٌرجعمغػلف،مص.م.590

Ricœur, Paul (1985), Temps et récit III, le temps raconté, Seuil, p. 203.م
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وؼطقسفو،موخيؾؼمعـفومذقؽومجدؼدا"،16موػقمعومأحلممسؾقفمدائؿوموادقينماألسرجمسؾكم
عدى ماٌلور ماظلردي ماظعوم مظؾرواؼي ،موذظؽ مأغف مبؼدر معو مطون معشغقال مبؿقثقؼ ماٌودةم
اظؿورخيقيماٌؿعؾؼيمبوألعرلمسؾدماظؼودرموبلرلتفماظشكصقي،مطذظؽمبشكصقيمعقغلقـققرم
دؼؾقشمأدؼػماىزائرموسالضؿفمبوألعرلمسؾدماظؼودر،موإدفوعفمسيمإرالقمدراحفموصوءم
ظؾعفقد ماظيت مضطعؿفو مصرغلو ماالدؿعؿورؼي مسي معؼوبؾ مأال مؼعقد ماألعرل مإدي معؼووعيم
االدؿعؿور،مصنغفمطونمععـقومأطـرممبؾءماظػفقاتماظؿورخيقيممبومملمؼؼؾفماظؿورؼخ،موػذام
اظعؿؾمؼدخؾمسيمإرورم"متـقؾماألحداثماظؿورخيقيمواضعقومسيمخطوبمرعزي"17م عـمأجؾم
إضػوء مععـك مسؾك مايقوة ماإلغلوغقي مؼؿفووز محدود ماٌوضل مظقؿـودؾ مسي مايوضرم
واٌلؿؼؾؾ ،موظقشؽؾ مدرلورة مدالظقي مضوبؾي مظؾذلػني معـ مخالل ماظؿػوسؾ ماٌلؿؿر مبنيم
ضصدؼيماظـصموضصدؼيماظؼورئموضصدؼيماٌمظػ،18موسيمػذاماظلقوقمؼشرلمبقلمرؼؽقرمإديم
أنم"ضصدؼيماٌمظػموععـكماظـصمؼؽػونمسـماظؿطوبؼمواظؿؿوزجمسيماًطوبماٌؽؿقب"،19م
أيمأنماٌمظػموػقمؼـشهمغصفموؼشقدمسوٌفماٌؿكقؾمميورسمظعؾيماظقصؾمواظػصؾمبنيم
اٌرجعلمواٌؿكقؾمإديمايدماظذيمؼلؿؼؾمصقفماظـصموؼعدلمسـمعـطؼماألذقوءمخورجفم
عع مربوصظؿف مسؾك ماٌمذرات م"اظيت متضؿـ معالءعي ممتـقالتف ماظرعزؼي معع ماألحداثم
اظقاضعقي ماظيت مؼؿقدث مسـفو" ،20موظؽـف موعـ مخالل مسؿؾقوت ماظؿطقؼع مواظؿققؼؾم
ظؾؿراجع ماظقاضعقي مواظقضوئع ماظؿورخيقي موتؽققػفو مضؿـ مصقغ معؿؿقزة معـ مايقوةم
اظؿورخيقيمخورجمحدودمسوملماٌوضلماظقاضعلموػقمعومجلدهموادقينماألسرجمسيمطؿوبم
األعرل م؛ مصنن مأصؼ ماظؼصي مؼـػؾً مبودؿؿرار معـ محدود مأصؼ معمظػف ،م"وؼصرل معو مؼعـقفم
اظـص ماآلن مأطـر مممو مطون مؼعـقف ماٌمظػ محني مطؿؾف" ،21موػذا ماغطالضو معـ ماتلوعم
عقدقسيماظؼراءةماظيتمضدمتصؾحمععفومضصدؼيماٌمظػمذبردمبعدمعـمأبعودماظـص،مطقنم
ادؿؼالظقيماظـصمضدمتلفؿمسيمتشقؼشماظعالضيمبنيماظقاضعيمواٌعـك،موعـمػذاماٌـظقرم
ؼصؾحم"أيممتـقؾمدرديمظألحداثماإلغلوغقيمػقمعغوعرةمصؾلػقيمجدؼي،مسؿقؼي،مبؾم
16مواؼً،مػقدنمعقؿوصقزؼؼوماظلردؼي،مم.مس،مص.م.800
17ماٌرجعمغػلف،مص.م.805
 18مإؼؽق،مأعدلتق ( ،)8000ماظؿلوؼؾمبنيماظلقؿقوئقوتمواظؿػؽقؽقي،مترذييموتؼدؼؿمدعقدمبـؽراد،ماظدارماظؾقضوء،م
برلوت،ماٌرطزماظـؼوسيماظعربقط،5مص.م.83
 19مرؼؽقر ،مبقل م( ،)8003مغظرؼي ماظؿلوؼؾ ،ماًطوب موصوئض ماٌعـك ،مترذيي مدعقد ماظغومنل ،ماظدار ماظؾقضوء،م
برلوت،ماٌرطزماظـؼوسيماظعربل،مط،5مص.65.
20مواؼً،مػقدن،معقؿوصقزؼؼوماظلردؼي،مم.مس،مص.م.805
21مص.65.
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ميؽـماظؼقلم:مأغـروبقظقجقي"،22مأومضدمتؿفووزمػذامايدمصؿؿؾؾسمبوإلؼدؼقظقجقومإذامعوم
سدغو مإدي معػفقم م"اٌغوظطي ماظؼصدؼي مؼؿشؾٌ مبؼصد ماٌمظػ مععقورا مألي متلوؼؾ مدؾقؿم
ظؾـص" ،23مأومطونمذؾحماٌمظػمعفقؿـومطراويمدقؿقوئلمعـمخاللمذبؿقعماٌمذراتم
اظـصقي ماظداظي مسؾقف مطؿو مػق ماظشلن مبوظـلؾي مظقادقين ماألسرج ماظذي متربطف معمذراتم
وضرائـمطـرلةمبشكصقيمطؾمعـماألعرلمسؾدماظؼودرموعقغلقـققرمدؼؾقش،موضدمجوءتم
اظػؼرة ماألخرلة معـ ماًطوب ماإلذفوري ماٌصوحى مظؾـص مسؾك ماظصػقي ماألخرلة معـم
اظغالف متؼقلمذظؽ ،م موعـمخالهلو محيوول م موادقين ماظعرجمأنمؼعؼد مصؾي مبوظؼورئ،م
وطلغفمؼرؼدمأنمؼدصعفمإديمتؾينمتلوؼؾمحبدمأدغكمعـماظؿقارمماٌمدجل،محقٌمتشرلمػذهم
اظػؼرةمإديمأغفمبوإلضوصيمإديمطقنمػذهماظرواؼيمدردامتورخيقو،مصنغفوم"صققمطؾمػذا،م
درس مسي محقار مايضورات موربوورة مطدلى مبني ماٌلقققي مواإلدالم ،مبني ماألعرل معـم
جفيموعقغلقـققرمدؼؾقشموغوبؾققنماظـوظٌمعـمجفيمثوغقي،متػضلمإديمإسودةمتشؽقؾم
وسلمطؾماظذؼـماغغؿلقامسيمحروبماظؼرنماظؿودعمسشر" .24م
ضد مغلؾؿ مجدال مبلن مرواؼي مطؿوب ماألعرل متضؿـً مبعضو معـ مايقار مايضوريم
واظعؼدي،متؾدومعـمخالظفماظذات/األعرلمعلؿؾؾيموعـؾفرةمبوآلخرمايضوريمواظعؼدي،م
وإنمطونمػـوكمعـمدرسمسيمحقارمايضوراتمصفقماظدرسماظذيمؼؿعؾؿفماٌغؾقبمعـم
اظغوظى،موإنمطونمػذاماظغوظىمحيوولمأنمؼؿؼـعمبؼـوعمإغلوغلمعزؼػ،مخيػلموراءهم
طؾمبشوسوتفمواغؿفوطفمألبلطمحؼمعـمحؼققماإلغلون،موػقمايؼمسيمايقوة،موبوظؿوظلم
ظقسمعفؿومأنمتعدمػذهماظرواؼيمدردومسيمحقارمايضوراتم،أومأنم"تعدماألحداثماظيتم
تؼقممبقزقػيماٌراجعماٌؾوذرةمظؾلردمواضعقيمأومعؿكقؾي،معومؼفؿمػقمػؾمميؽـماسؿؾورػوم
إغلوغقيمبصقرةممنقذجقي" .25م
حوولموادقينماألسرجمعـمخاللمتؾـقفمإلدذلاتقفقيمحؽوئقيموؿعموتمظػمبنيم
اظلردماظؿورخيلمواظلردماًقوظلمعـمأجؾمإسودةمبـوءمحؼؾيمزعـقيمعـمتورؼخماىزائرم
ايدؼٌ،مػلمحؼؾيمعؼووعيماألعرلمسؾدماظؼودرموادؿلالعف،موعومراصؼمػذهماظلرلورةم
اظزعـقي معـ مأحداث موتداسقوت مدقودقي مواجؿؿوسقي موإغلوغقي معـ مخالل مربووظيم
اظؽشػمسـماظؾـقيماظعؿقؼيمظؾقسلماظؿورخيلماٌصوحىمهلذهماظلرلورة،موإسودةمتػعقؾفم
وبـوئف مطودؿؿرارؼي مبطرؼؼيمعومسي مايوضر،محقٌمؼؾعى ماظؿقؾقؽ مواظؿلظقػماظروائلم
دورامأدودقومسيمردؿمععوملمسوملمواضعلمملمؼعدمضوئؿومإالمعـمخاللماظقثوئؼمواٌروؼوتم
22مواؼً،مػقدن،معقؿوصقزؼؼوماظلردؼي،مص.م.803
23مرؼؽقر،مبقل،مغظرؼيماظؿلوؼؾ،مص.م.68
24ماظرواؼي،ماظصػقيماألخرلةمظؾغالف.
25مواؼً،مػقدن،معقؿوصقزؼؼوماظلرد،مص.م803م.
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اظؿورخيقيمواٌروؼوتماًقوظقيمواظصقرماظـؿقذجقي،مظألصرادماظذؼـمميؽـمادؿدسوؤه معـم
اظذاطرةماظؿورخيقي،م وضدمتؾـكماظؽوتىمسيمتشققدمػذاماظعوملمغصقوممتـقالمبـقؼومؼلؿـدم
إديمػقؽؾمسالئؼل،موإديمتردقؿيمدردؼيمبؼدرمعومتؾدومبلقطي،مصفلمععؼدةموذاتمبـقيم
دردؼيمإذؽوظقيمعصؿؿيمبدضيمعؿـوػقي.م م
إن مأولمعومؼؾػًماغؿؾوهماظؼورئمعـمعظوػرماظؿؿـقؾماظؾـققيمظـصمطؿوبماألعرل مػقم
اًطي ماظيت متـؿظؿ ماظؾـقي ماهلقؽؾقي ماظؽؾقي م l'armatureمواجمللدة مسي مبـقي مخطوبم
اٌـوصصي مأو ماظـص ماٌقازي مواظيت متؾدأ مبوظعـقان ماظرئقس م"طؿوب ماألعرل" مواظعـقانم
اظػرسلم"علوظؽمأبقابمايدؼد" ،مثؿماظعـووؼـماظداخؾقي ،موتؿؽقنمعـمثالثيمأبقاب،م
بوبماحملـ،مبوبمأضوسمايؽؿي،موبوبماٌلوظؽمواٌفوظؽ،مؼؿصدرمطؾمبوبمأعرلؼوظقيم
بوإلضوصيمأعرلؼوظقيمرابعيمتؼقممعؼوممخومتيماظرواؼي،مؼؿضؿـماظؾوبماألولمزيسموضػوتم
(عراؼوماألوػوم-عـزظيماظؽؾرل-عداراتماظقؼني-علوظؽماًقؾي-عـزظيماظؿدوؼـ)،موؼؿضؿـم
اظؾوب ماظـوغل مأربع موضػوت م(عقاجع ماظشؼقؼني-عراؼو ماٌفووي ماظؽدلى-ضقؼ ماٌعوبرم
اغطػوء ماظرؤؼي موضقؼ ماظلؾقؾ)طؿو مؼؿضؿـ ماظؾوب ماظـوظٌ مثالث موضػوت (دؾطونم
اجملوػدة-صؿـي ماألحقال ماظزائؾي-ضوب مضقدني مأو مأدغك) ،محقٌ مطـرل ماًوصقيم
اجملوزؼي ماظيت متغؾػ مذبؿقع مػذه ماظعـووؼـ ماظيت متؼقم مسؾقفو ماظؾـقي ماهلقؽؾقي مظـصم
طؿوبماألعرلمإديمأنمػذهماًطيمعلؿؿدةمعـمطؿىماظذلاثماظصقسي،موخبوصيمعـمطؿىم
رؾؼوت ماظصقصقي ماظيت متؿشوبف معع ماظؽؿوبي ماظؿورخيقي معـ محقٌ ماظؼصد ماإلؼدؼقظقجلم
اظعوم .26موتؿؼورع معع مػذه ماظرواؼي معـ محقٌ مسـوؼؿفو مبودؿؼصوء ماٌروؼوت ماظؿورخيقيم
واظشعؾقي ماٌؿعؾؼي مبؾقعي ماألعرل مسؾد ماظؼودر مومبلوره ماىفودي موعو مصوحى ماظؾقعيم
واىفود معـ مطراعوت موخقارق ،مثؿ ماغؼطوسف معؽرػو مسـ ماظعومل مسي مضصر مأعؾقاز موعوم
صوحىمػذاماالغؼطوعمعـماغػصومموتلعؾمروحلموهؾؾمعـمطؾمعومطونمؼشغؾفمعـمأعقرم
اىفود مووحدة ماألعي ،م وطلغف مأصقى مبـقع معـ ماالغؽػوء مسؾك ماظذات ماظذي مأوضعف مسيم
اظقسل ماظزائػ ،مإدي مايد ماظذي مأصؾح مصقف مال مؼفؿؿ مإدي مبلن متػل مصرغلو مبؿعفداتفوم
ووػف م؛ موػذا ماٌعـك مؼشؽؾ ماظؾـقي ماظدالظقي ماظؾلقطي مواٌرجعقي ماظيت مؼلؿـد مسؾقفوم
ربؽل ماألعرل معـمأجؾمإغؿوج مطؾمعـ ماظدالظيماٌؿدرجيمواٌؿفووزةمظؾؿراجعماظقاضعقيم
واظؿورخيقي .م

 26معػؿوح ،مربؿد م( ،)5987دؼـوعقيماظـص،متـظرلموإنوز،ماظدارماظؾقضوء/مبرلوت،ماٌرطزماظـؼوسيماظعربل،مط،5م
ص.م.535
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أعوماظعـقانماظػرسلم"األعرلؼوظقي" ماظذيمؼؿؽررمأربعمعراتموؼلتلمعـمحقٌماظرتؾيم
بعد ماظؾوب موؼزؼد مسؾك ماألبقاب ماظـالثي مبلعراظقي مرابعي مجوء مطػضوء معقارب موسؿؾيم
خؿوعقيمعلؾقضيمبؾقوضمادؿغراقمصػقؿني ،544م،545مميؽـمسدهمإسالغومعؾوذرامسـم
اطؿؿولمضصيماألعرلمصؾعدمإرالق مدراحفمورطقبفم ماظلػقـيمعؿففومإدي ماظؼلطـطقـقيمملم
ؼعدمػـوكمعدلرمظؾلرد ،مأومأنماظراويمأحسمأنمآظي ماظلردمتقضػًموسؾقفمأنمؼلذلدم
أغػودفمظقضعمخومتيمعـودؾيمهلذهماظؼصيماظيتمجوءتمسيمذؽؾممتـقؾمدرديمدراعلم
ظشكصقي مويؼؾي معـ ماظؿورؼخ مايدؼٌ مظؾفزائر مأحقطً مبوظؽـرل معـ ماظؿلوؤالتم
واظؿلوؼالت ماٌؿضوربي ،موػذا مؼؼؿضل معـ ماٌؿؾؼل مضرورة ماظؿؿققز مبني مضصدؼي ماظػعؾم
وضصدؼيماظؿؾؾقغ ،موذظؽمأن م"اظـصماظؿورخيل-عـؾمطوصيمأذؽولماظؽؿوبي-ؼؿلثرمبؼضوؼوم
اظعصر ،موؼؿؾقن مبوٌـوخ ماظـؼوسي ماظلوئد" ،27مأو مأن مػذا ماظؾقوض مؼدخؾ مسي مإرور مخطيم
اظـص ماظذي مميؽـ مأن مؼشغؾ ماٌمظػ مواظؼورئ مطودذلاتقفقؿني مغصقؿني 28متلفؿون مسيم
تلوؼؾف محبد مأدغك معـ ماظؿقارم ،مخبوصي ماظـصقص مذات ماٌرجعقوت ماظؿورخيقيم
واظلقودقي...اخل ،مطؿو مميؽـ مأن مؼشرل مػذا ماظؾقوض مإدي مإعؽوغقي مدصع ماظؼورئ مإديم
اٌشورطي مسي معقاصؾي مطؿوبي ماظؼصي مضؿـ معلورات متدخؾ مضؿـ ماخؿصوصوت ماظؼراءةم
حقٌمؼعدمإؼؽقماظؼورئماظـؿقذجلمػقمذبؿقعمذروطماظـفوحماجمللدةمغصقومعـمأجؾم
أنمحينيماظـصمسيمأودعمروضيمعضؿقغقي".29مظؽــومميؽـمأنمغذػىمعذػؾومآخرمغؿعوعؾم
عـمخالظفمععمػذاماظؾقوضمطضربمعـمضروبماظػصؾم disjonction30ماٌدلذبيمسؾكم
علؿقىماظـصمظؾقصؾمواظػصؾمبنيمضصؿنيمتشؽالنمعلورؼـمدردؼنيمعرطزؼني ،مػؿوم
ضصي معقغلقـققر مدؼؾقش موضصي ماألعرل مسؾد ماظؼودر ،موػؿو مضصؿون محيؽؿفؿو معـطؼم
اظؿقازيم؛متؿطقرانمبوظؿـووب،موتعدمضصيمعقغلقـرلمدؼؾقشمضصيمعؿققظيمسـموزقػيم
اظؿؼدؼؿ مواظؿلررل مإدي ماظؼصي ماٌـقال ،معـفو مؼؾدأ ماظلرد موسي مغفوؼؿفو مؼؿقضػ م؛ متشؽؾم
"األعرلاظقيم "معـطؾؼومظؾلردموصضوءمٌرادقؿمادؿؼؾولمرصوتمعقغلقـققرمدؼؾقش،مإلسودةم
دصـفومبوىزائرمبـوءمسؾكمرشؾيموتقصقيمعـف.مميؽـمسدمضصيمسقدةمرصوتمعقغلقـققرم
دؼؾقشمإديماىزائرمبعدمدصـفومسيمعلؼطمرأدفمبؾقردو،موعومراصؼفومعـمأحداثمضصيم
إرورا ،متػرسً معـفو موأحورً مبفو مضصص موحؽوؼوت مطـرلة ماغػؿقً مسؾك محقوتفم
وعلدوتف ،معـذ مأن مسني مأدؼػو مسوعو مظؾفزائر ،موتؼورعً معع مأحداث مضصي ماألعرل،م
27ماظؼودريمبقتشقش،مإبراػقؿم(،)8004م"اظـصماظؿورخيلمبنيماظدالظيماظؿؼرؼرؼيمواهلرعقـقرقؼو"،مذبؾيمسالعوت،م
عؽـوس،مسددم،56مص.م.34
28

voir U. Eco (1985), lector in fabula, le rôle du lecteur, Paris, édition Grasset et fasquels,
p.75.
29
Ibid, p.77.
30
voir Wolfgang, Iser (1985), l'acte de lecteur, théorie de l'effet esthétique, Bruxelles, Pierre
Mardaga éditeur, p. 318.
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وذؽؾًمعـقاالمألشؾؾفومخبوصيموأنمعقغلقـققرمدؼؾقشمملمؼذلكمذوردةموالمواردةممموم
ؼؿعؾؼممبؼووعيماألعرلموادؿلالعفمإالمأحصوػوموذيعفو،موضؿـفومردوظؿفمإديمغوبؾققنم
اظـوظٌ مظطؾى ماظعػق مسـ ماألعرل مسؾد ماظؼودر ،موضد مأدفؿً مذبؿقع مػذه ماألحداثم
وايؽوؼوتمسيمتدسقؿماٌقـوقماظلرديماظذيمدعكموادقينماألسرجمعـمخالظفمإديمإضـوعم
اظؼورئمبلنمهقؼؾمعومدوغفماٌمرخقنموعومحػظؿفماظذاطرةمعـمأحداثموذطرؼوتمدبصم
عؼووعيماألعرلمسؾدماظؼودرمإديمربؽلمروائل،ماظغقيمعـفمإحوريمدراعوماٌؼووعيمواظصراعم
مبعـكمإغلوغلمؼؿفووزمأيمععـكمميؽـمأنمؼؼقظفماظؿورؼخ .م
وضدمطوغًمػذهماظؼصيماإلرورماظيتمادبذتمعـماألعرلاظقيمغؼطيمارتؽوزموصضوءمبمريم
ؼعقدمإظقفماظلوردمجقنمعقبلمبعدمأنمتؽقنماألحداثمواظقضوئعماظؿورخيقيمواٌؿكقؾيمضدم
أخذتمعلوراتمدردؼيمعؿعددةموعؿشوبؽيمسيماظؿطقرمواظـؿقمسيمحرطيمبؼدرمعومتؿؼدممإديم
األعوم متعقد مإدي ماظقراء مأو مهدث مهرؼػوت مزعـقي مشرل معؿقضعي موؿع مبنيم
االدذلجوسوت مواالدؿؾوضوت موطلن ماظؽوتى موعـ مخالل مذبؿقع ماظرواة ماٌؿؿوثؾني مأوم
اٌؿؾوؼـنيمحؽوئقو مبوإلضوصيمإديمعصطػكمبـماظؿقػوعلماظذيمؼؼقممبؿلفقؾمدرلةماألعرلم
أو معقغلقـققر مدؼؾقش ماظذي مجيؿع ماألحداث معـ ماظصقػ مواىرائد مواظردوئؾم
وايقاراتمععماألعرلمسؾدماظؼودرمأومععمأسضوءماجملؾسماظـقوبلماظػرغللمأومععمبعضم
اىـراالتماظذؼـمذفدوامعؼووعيماألعرلمسؾدماظؼودر،مأومعـ مخاللممدردمبعضماظقضوئعم
اظؿورخيقيماظيتماغؿصرمصقفوماألعرلمأوماغؽلر،مواظذيمحيوولمأنمؼردؿمعلوراتمدردؼيم
اغلقوبقيمتؿففمسبقمتؿقؼٍماألحداثمبـفوؼيمعؿقضعيمطنرالقمدراحماألعرلمعـمدفـفم
بؼصر مإعؾقاز ،مأو مشرل معـؿظرة مطؿقت معقغلقـققر مدؼؾقش مبعد محقوة معلدووؼي موظؽـفوم
طوغًمعؾقؽيمبوظؿضققيمعـمأجؾماٌلؿضعػنيمواٌؾفقصني،مواظرشؾيمسيماظؿلوعحمحؿكم
ععماألسداء،موظؽـفمطونمخيططمسيماظقضًمغػلفمظؿعطقؾمتدصؼماألحداثمسبقماألعوم،م
حقٌمطوغً مذبؿقعماألحداثمعشدودةمبلعراس مإديمغؼطيمإردوءمزعؽوغقي،مممـؾيمسيم
األعرلاظقيماظيتمعـفومؼؾدأماظلردموسـدػومؼؿقضػمطؾداؼيموغفوؼيمظؾؼصيماإلرورؼيماظيتم
ميؽـموزلفومبلغفومذاتم بـقيمزعـقيمدائرؼيمتلفؿمسيمإنوزمدميقعيمدائرؼيمعؿؿرطزةمسيم
اظزعـ ماظراػـ موػق مزعـ ماظلرد مواظلورد مجقن معقبل ماظذي مبعد مأن مبعـر مرعود متربيم
عقغلقـققرمدؼؾقشمسيمسؿؼمحبرماىزائرموطذظؽمأطوظقؾماظزػقرمطؿومأوصوهمعقغلقـققرم
دؼؾقشم":ػؽذامطونمدقديمؼشؿفلمأنمؼؾعـرمرعودمتربؿفمسيمطؾماألررافمسؾفمؼطػهم
اظـرلان ماٌشؿعؾي مسي مأسؿوق ماظـوس م ،31"...موضػ مضرب ماألعرلاظقي مؼـؿظر مرصؼي ماظصقودم
31ماظرواؼي،مص.55.
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اٌوظطل م وصقل ماظؾوخرة ماظيت مهؿؾ مرصوتف مإدي معقـوء ماىزائر م؛ موميؽـ مأال متلؿغرقم
دميقعي ماالغؿظور مزعـو مؼؿفووز ماظلوسي مأو ماظلوسوت ماظؼؾقؾي ،موظؽـ ماظذطرؼوت مطوغًم
تلؿـرل ماىرؼون مشرل ماٌـؼطع مظؾؿوضل مداخؾ مايوضر مواٌصققب مبوظؿقتر مواظؽكبيم
وايزن ماظذي محيقل مدون معرور مايوضر مواغؼضوئف ،محقٌ مؼؿقضػ مجرؼون ماظزعـم
بقادطيمسقدةماظصقرمايؿقؿقيمغػلفو،موظؽـمػذهماظدميقعيماظدائرؼيمتـػؿحمسؾكمأزعـيم
تورخيقيموأدوررلؼيمودرلؼيمتؿضؿـمعومالمحصرمظفمعـماظذطرؼوتموايقاراتماظداخؾقيم
ذات ماظطوبع ماظعوم مأو مايؿقؿل مظؾشكصقوت موخبوصي مذكصقيت ماألعرل موعقغلقـققرم
دؼؾقشمسيميظوتماظؼقةمواظضعػمواالغؿصورمأوماالغؽلورمواظـػلمواالغؿظور،موتدصعمبفوم
داخؾمعلوراتمدردؼيمتورخيقيمودبققؾقيمعـفومتؿشؽؾماٌػوصؾماظزعـقيمظرواؼيماألعرل .م
وعـمخاللمػذهماظدميقعيماظزعـقيماظدائرؼيمايوضـيمجملؿقعمأزعـيماظرواؼيمحيؾقم
ظقادقين ماألسرج مأن مؼؿدخؾ مطؽوتى مواضعل مسوعال مسؾك مخؾكؾي مػذا ماظـظوم ماظزعينم
اظدائري معـ مخالل محرطي مال مذعقر ماظراوي ماٌؿؿوػل معع ماظؽوتى مربؼؼو مضػزة مزعـقيمم
ادؿؾوضقي مؼشرل مصقفو مإدي مسقدة مرصوت ماألعرل مأؼضو مإدي مأرضف م":أسرف مأغؽ مدؿؽقنم
دعقدامسـدعومتلؿعمأغف مػق مطذظؽمسودمإديمتربؿفماألودي،مػؽذاماظؾشرمعـؾماظطققرمالم
تففع مأرواحفؿ مإال مسي ماألعؽـي ماألودي ماظيت مسفـً مأحالعفؿ مورػقظؿفؿ" ،32موبفذهم
اظؼػزةماالدؿؾوضقيمؼؽقنموادقينماألسرجمضدمبرعٍمظؾرجؾنيمظؼوءمأبدؼومسيمزعـموصضوءمالم
خيضعون مظؾقد مواظعد مػؿو مزعـ موصضوء ماألبدؼي ،موعـ مخالل مػذه ماظؼػزة ماظزعـقيم
اٌؿفووزةمظزعـمتورخيلمدوبؼمواٌدذـيمظزعـمآخرمالحؼمتـػؿحماٌدوغيماظروائقيمسؾكم
زعـ ماظؽؿوبي موسؾك مزعـ ماظؼراءة مظؿؼقؿ محقارا مبني ماظلرلورة ماظؿورخيقي مواألصؼ ماألدبلم
اظذيمؼرزلفماظـصموهؼؼفماظؼراءةموػقمعوم"جيعؾمسالضيماظـصمبوظلقوقمممؽـي"،33م
وسدلػومميؽـمظؾؿمظػمأنمؼقزػماظؿورؼخمبطرائؼمصـقيموعؾمعومحدثموطلغفمضربم
عـمايؾؿمأوماظؿقضعماظذيمؼلؾؼمزعـمحدوثف،موسدل مػذاماالدؿؾوقمؼعؼدماظؽوتىمظؼوءم
سيماظعوملماٌؿكقؾمبنيميظؿنيموزعـنيمورجؾنيمادؿطوعمطؾمعـفؿومأنمؼؿقدثمسـم
سدوه مبؿلوعح مواحذلام م؛ موػل مردوظي مظؾؼورئ مهوول مأن متؽردفو مآداب معو مبعدم
اظؽقظقغقوظقيمذاتماٌـقكمسدلماظـؼوسيمعـمأجؾموووزماظػفقةماظؼوئؿيمبنيماظعقامل،34م
وجعؾمعؾدأمايقارمؼـؿصرمسؾكمعؾدأماظؼطقعيمواظرصضمواظؽراػقي.

32ماظرواؼي،مص.555.
33مطقزغزػقي،مدصقد،مايؾؼيماظـؼدؼي،ماألدبمواظؿورؼخمواهلرعقـقرقؼوماظػؾلػقي،مترذييمخوظدةمحوعد،مص.836.
34
م بقؾمأذؽروصًموآخرون،ماظردمبوظؽؿوبي،ماظـظرؼيمواظؿطؾقؼمسيمآدابماٌلؿعؿراتماظؼدميي،مص م74
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 .تعدد الرواة واللغات
تؽؿـمخصقصقيمرواؼيم"طؿوبماألعرل"مسيمظعؾيماظؿـوضضمواظؿؿوػلماظيتمؼدلذبفوم
وادقينماألسرجمسؾكمعلؿقىماظؿؾػظماظلرديمبقصػفمراوؼومدقؿقوئقومعـؿفومظؾعالعوتم
اظـصقي،موضوئدامظؾفققماظلؿػقغل ماٌؿعددماألصقاتمواإلؼؼوسوتمداخؾماظػضوءماظـصلم
ظؾرواؼي،موسؾكماظرشؿمعـمسالضيماظؿعوضدماظيتمتؼقممبقـفموبنيماظراوي،مصوٌمظػمػقمعـم
حيددمعقضعماظراويماظذيمدرلويماظؼصيمظؽـمػذاماظراويمالمؼلؿطقعمأنمؼؿكؾصمعـم
اآلثورماٌكفؾيماظيتمؼذلطفوماٌمظػمسؾكمعالربف،موالمميؽـمظؾؿقؽلماظذيمؼروؼفمأنم
خيؾقمعـمآثورمصضقلماٌمظػ،35موػقمعومحيؿؿمسؾكماظؼورئمأنمحيلـماإلغصوتم"وإنم
عـ محيلـ ماإلغصوت م(عـ محيلـ ماظؼراءة) مالبد موأن مؼدرك مصقت ماظؽوتى ،مصقتم
اظراوي،مصقتماظشكصقوتموصقتماٌؿؾؼل،موسيمبعضماألحقونمحؿكمصقتماٌؼدم،م
وصقتماٌصدرم()...موإنماظؾعدماٌفؿ مظإلغصوتمػقماظصقتماإلغلوغل،موطؾماألصقاتم
األخرى متؾؼك مسي معلؿقى مآخر ،معلؿقى مثوغقي" ،36موضد مسؿؾ موادقين ماألسرج مسؾكم
إسطوءماألػؿقيمهلذاماظصقتماغطالضومعـمتعددماألصقاتموتعددماظؾغوت،مإذمعـمخاللم
صقتماظراويماٌمررمظؽؾقيمايؽلمواظلردمواظذيمؼؿضؿـمصقتماظؽوتىموطالعف،مأوم
عـمخاللماظؿلؿقيماٌؿػردةمظؾراويماٌؿؿوثؾمحؽوئقومواٌمررمظؼصيمعقغلقـققرمدؼؾقش،م
جقن معقبل ،مأو مشرله معـ ماظرواة ماظـوغقؼني ،مطوظؼقال ماألسؿك ،مأو مأصقوب ماظرؤؼوم
واٌـوعوتمطلقديماألسرجم...موشرلػؿ،مصنغـومغلؿعمصقتومذيعومالمغفوئلموشرلمربددم
ؼذلدد مصداه مسؾك معدى ماظـص ،م مجيؿع موؼمظػ مبني مػذه ماألصقات ،مؼؾدو معؿؿوثال،م
وععمذظؽمصفقمعؿعددموزبؿؾػ،محيوولمأنمؼؾؿؼطمععوغلمأصقاتماظعومل،موؼشؽؾمعـفوم
صقتومإغلوغقوم"واظصقتماإلغلوغلمظقسمصؼطمصقتوم(والمػقمأصقاتمعؿعددةموزبؿؾػي)،م
والمحؿكمصقتومذكصقو،مإغفمطالم" 37مؼؼقلمدائؿومأطـر معـماظالزممعـمأجؾمهؼقؼم
ضقؿيمإغلوغقيمعضوصي،محقٌمتلفؿماظؾعؾيماظلردؼيماظؼوئؿيمسؾكمتعددماظرواةمواٌؿـؾنيم
واظؾغوتمسيمإسودةمهدؼدمبـقيماحملؽلماظروائلمطؼقؿيمظؾؿؾودلموايقارم .م
تؾدأمظعؾيماظؿؾػظماظلرديمسيم"مطؿوبماألعرل م"مطؾعؾيمظإلسالممحيددمعـمخالهلوم
اظراويماإلرورماظزعوغلمواٌؽوغلماظذيمؼـطؾؼمعـفماظلردمسيمصقغيماظغوئىموعـمعقضعم
 Voir Vladimir, Krysinski (1981), Carrefours de signes, Essais sur le roman moderne, laم

35

Haye, Paris, New York, Mouton éditeur, p. 105.

 36مأودؽور مروطو م( ،)5988مأصقات ماظرواؼي ،مترذيي محلؿل معصطػك ،مايقار ماألطودميل مواىوععل ،مسدد م،4م
ص.50.
37ماٌرجعمغػلف،مص.50.
207

الطاهر رواينية

خورجمحؽوئلمؼؾدومصقفماظراويمرائقوموظؽـفمسورفممبقضقعمدردهموخبؾػقوتفماظؿورخيقيم
واإلغلوغقي،م88":مجقؼؾقيم5864مصفرا،ماظررقبيماظـؼقؾيموايرارةماظيتمتؾدأمسيموضًم
عؾؽرم()...مالمذلءمإالماظصؿًمواظؿؿقجوت ماهلودئيمظؾقرمعـؼؾمبوظلػـمواألحداثم
()...مسـدعو مرأى مجقن معقبل مزورق ماظصقود ماٌوظطل مؼؼذلب معـ محوصي ماألعرلاظقي".38م
وػق معو مجيعؾ مصقغي ماظغوئى متؿؿوػك معع موسل ماٌؿؽؾؿ ،موؼؿققل ماظراوي مإدي موسلم
دورد،مأومإديمصقتمدرديمطؾماٌمذراتماظـصقيموعؾفمحيقؾمسؾكماظؽوتىم/ماظراويم
واٌؾدعمظـصفمعـمرحؿماظـصقصمواظقثوئؼماظؿورخيقيموممومعومؼزالمربػقزومسـمذكصقيم
األعرل مسي ماظذاطرة ماظشعؾقي ،مواظذي مؼلرد ماألحداث معـ معقضع ماظؾوحٌ ماظعورفم
بوٌرجعقوت مواًؾػقوت ماظؿورخيقي مواظلقودقي ،مواظذي مؼعقد مبـوء ماظقضوئع مواألحداثم
واظشكصقوت موصؼ متصقر مووسل موذطوء معرطزي مؼـؿؼل مدوال ماحملؽل موميقضعفو مسيم
عقاضعفوماٌـودؾيمبعـوؼيمتوعي متـؿمسـمخدلةمواحذلاصقيمتؿققلمععفوماظؽؿوبيماظروائقيم
إدي محبٌ ،موادؿؼصوء موورؼى مؼضع مصقف ماٌمظػ مطؾ معفوراتف موطؾ مزبزوغف معـمم
ععورفموأصؽور مسيمخدعيماظرؤؼيماظيتمؼؿؾـوػو،موطذظؽمؼػعؾموادقينماألسرجمسيمرواؼيم
"طؿوب ماألعرل" ،محقٌ مميؽـ مأن مغلؿع مصقتف معؿؿوػقو معع مأصقات مطـرلة مطصقتم
األعرل ،موصقت معقغلقـققر مدؼؾقش ،موشرلػؿو معـ ماألصقات ماظيت متؿؽػؾ مبوظرواؼيم
واظلردمخبوصيمإذامتعؾؼماألعرمحبرصيماظؽؿوبيموععوغوتفو،موغؽود مسبسمبشؾقفمؼطؾم
سؾقـومبنيمأدطرماظرواؼيمالمسؾكماٌلؿقىماظؿؼينمصؼطموإمنومسؾكمماٌلؿقىماإلؼدؼقظقجلم
أؼضو،محقٌمندهمعؿؿذلدومخؾػمبعضماألرروحوت،مؼصرخمعـددامبعؼقبيماإلسدامم
وبويفزمواظـػلمواظؿطرفمعفؿومطونمعصدره،معؿؾـقومايقارمعؾدأمحضورؼو،مواظؿلوعحم
شوؼيمإغلوغقيمضصقى،موػؽذامػقم"اٌمظػماظعظقؿمالمؼقجدمحصرامسيماظعـوصرماظؿؼـقي،م
وظؽـفمالمؼقجدمطذظؽمخورجفو،مصقصػمػذهماظعـوصرمواإلذورةمإديمرتؾفوموصفؿمآظقوتفوم
ظرمبومطونمأنعماظطرقمٌعرصؿف" ،39موعـمخاللمصقتفموطالعفماىؿعمتؿـودؾمأصقاتم
زبؿؾػيموتؿقاظدمظغوتمعؿعددةمطقدوئطمظؾققار،مسؾكماظرشؿمعـماخؿالفماظؾقنمواظؾغيم
واظدؼـمواظؿورؼخ .م
ؼلتل مػذا ماظراوي ماظعؾقؿ ،ماظذي مؼعرف مسؿو مؼؿؽؾؿ موطقػ مؼؿؽؾؿ معؿصدرا مبداؼوتم
اظلرد ماٌقزع مسؾك معدى ماظػضوء ماظـصل موصؼ مخطي موػـددي مععؿورؼي معؿدرجي معـم
األبقاب مإدي ماألعرلاظقوت مإدي ماظقضػوت ،محقٌ مميؽـ مسد ماألعرلاظقوت ممبـوبي ماٌداخؾم
اظؿؿفقدؼي مواظقضػوت ممبـوبي ماظػصقل ،مترتؾط ماٌداخؾ مبعالضي مسضقؼي محبوضر ماظلردم
وايؽل ،مسي محني مؼـطؾؼ ماظلرد مسي ماظقضػوت م /ماظػصقل معـ ماظزعـ ماظذي مذرع مصقفم
38ماظرواؼي،مص9.م.
39مأودؽورمروطو،مأصقاتماظرواؼي،مص.50.
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عقغلقـققرمدؼؾقشمسي مهرؼر مردوظؿفم/مطؿوبفمدصوسومسـماألعرل،مسيمحرطي مارتدادؼيم
ؼـػؿح مصقفو ماغطالضو معـ ماظقثوئؼ ماظؿورخيقي مواظردوئؾ موحقارات معقغلقـققر مدؼؾقشم
وذطرؼوت ماألعرل مسؾك مزعـ ماٌؼووعي موعو مدؾؼفو مأو متالػو معـ مأزعـي معؿعؾؼي مبودؿلالمم
األعرل مودفـف مسي مضصر مأعؾقاز ،موسدل مذبؿقع ماٌػورضوت ماظزعـقي ماظيت مؼؿلدس معـفوم
اظزعـماظـصل،موررؼؼيماظراويماظعؾقؿمسيماغؿؼوءماألخؾورموماألحداثموتؼدميفومعلـدةم
بشفوداتموووربمذكصقيموتقارؼخمترتؾطمبقضوئعمربددة،مواٌؾوسدةمبقـفو،موتؽرارم
بعض ماألحداث مواألخؾور موإضصوء مأخرى مأو متغققؾفو ،موترطقز ماظرؤؼي مواٌؿطقر مسؾكم
بعضماٌقاضػمواًؾػقوتموووػؾمأخرى،مغـصًمخاللمصقتموطالمماظراويماظعؾقؿم
/ماٌمظػمإديمزبؿؾػماألصقاتماٌلـدةمإدي مذواتمهلومسيماظغوظىم_ محضقرمعقضقسلم
وتورخيل موػقؼي متـؿلى مإظقفو ،موطالعفو مميؽـ مأن مؼعد مذفودة متورخيقي ،مأو مسؾكم
األضؾ متعؾرلا مسـ معقضػ مإغلوغل ،مأو مإحوظي مإدي مبعض ماًصقصقوت ماظـؼوصقيم
وماالسؿؼودؼيماظيتمؼؿؿقزمبفوماٌكقولماظشعيب .م
تلفؿ مػذه ماألصقات مسؾك معلؿقى ماظـلقٍ ماظـصل مسي متشققد موإنوز مخطوبني،م
أحدػؿومؼمررمذكصقيماألعرلمسؾدماظؼودرمطؾطؾمظؾؿؼووعيموماظـوغلمميؽـماسؿؾورهمحقارام
وجدالمبنيماظذاتمواآلخرم .م
م .م ؼشذلكمسيمإنوزماًطوبماٌمررمظشكصقيماألعرلمطؾطؾمظؾؿؼووعيماظشعؾقيم
ظالدؿعؿورمذبؿقسيمعـماظرواةماٌلوسدؼـماظذؼـمؼؿـوضؾقنمأخؾورهموؼـشروغفو،مأومؼؼقعقنم
بنغؿوج مبعضفو مواخؿالضف ،موػق معو مؼؿعؾؼ مبوألحالم مواٌـوعوت موبؽؾ معو مظف مصؾيم
بوًطوبوتماظعفوئؾقيمواألدوررلؼيماظيتمتلفؿمسيماإلسالءمعـمذلنماألعرل،مسؾكمأدوسم
أغفماظؾطؾماٌكؾصمووارثمدرماىفود،مواظذيمتؿقصرمصقفمطؾمصػوتماظؾطؾماًورق،م
وضد مردؿ مظف ماظؼقال ماظشعيب مصقرة ممنقذجقي معػؿقحي مسؾك مطؾ معرجعقوت ماظذلاثم
اظعؼدي،موعلؿؾفؿيمظصقرةماٌلقحم":رجؾمدقلتلمودقؿألمصقؿفماظدغقومضورؾي.مرجؾم
ال مرؼى مصقف .مرجؾ مؼشؾف ماٌلقح مبـ معرؼؿ موػق مظقس معلققو .مػق معقدي ماظلوسي مطؿوم
ؼؼقظقنموطؿومؼؼقلماظؼقالمسيماظلقق" .40م
واٌالحظ مأن م سؾورة م(طؿو مؼؼقظقن موطؿو مؼؼقل ماظؼقال مسي ماظلقق) مهقؾ مسي معلؿقىم
اظؿؾػظ مسؾك مدؾلؾي معـ ماظرواة ،مأوهلؿ ماظراوي ماظعؾقؿ م /ماٌمظػ ،موثوغقفؿ ماظؼقال ،مثؿم
ؼلـد ماظؼقل مإدي مدؾلؾي مشرل مربدودة معـ ماظرواة ،معـ مأجؾ مإضػوء مػوظي معـ ماظؿعظقؿم
واظؿؼدؼسمسؾكماظذاتمعقضقعمايؽلمواظلرد،متؿفووزمزعـماظلرد،مإديمحدمؼصؾحم
40ماظرواؼي،مص.67.
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صقف ماظراوي م /ماٌؿؾػظ مبوظؼقل مذبرد محؾؼي مسي مدؾلؾي معـ ماظرواة ،مظقلً مسي مايؼقؼيم
دقىمحؾقيمصـقيممتؽـماظؽوتىمعـمأنمؼؿؽؾؿمدونمأنمؼرىم؛موأنمؼـقعمعصودرمطالعفم
وععرصؿف ماظيت مؼلؿـؿرػو مسي مبـوء موتلثقٌ مصقرة ماظؾطؾ ،مبطرؼؼي متؼقم مسؾك مايفوجم
واإلضـوع ،ماغطالضو مممو متردى مسي ماٌكقؾي ماظشعؾقي معـ متصقرات معـوظقي مسـ ماألغؾقوءم
واألوظقوء مواظصويني .موعو مؼرتؾط مبفو معـ متصدؼؼ ماإلميون مبوظؼوئد مواًضقع مظف،م
وظؿعضقدمػذاماظؿصقرممبومؼؽؿؾفموؼقدعفمحؿكمؼؽقنمأطـرمإضـوسوماظـزوعمسبقماظؿعفقىم
واإلشراب ،موتؾين مأدؾقب م"ايفوج ماظؼوئؿ مسؾك ماظذلابط مبني مأذقوء معو مطون مهلو مأنم
تؽقنمعذلابطيمبدءا" .41م
وضدمجوءمحؽلماظراويم/ماظؼقالماألسؿكمذبلدامهلذاماظـقعمعـماظؿؿـقؾمايفوجلم
اظذي مؼلؿؿد مسـصري ماإلضـوع مواظؿصدؼؼ ،مممو محيػ مبوًطوب ماظدؼين مسي ماٌكقؾيم
اظشعؾقي معـ مطراعوت موأصعول مخورضي ،متـلى مظألغؾقوء مواظصقوبي مواألوظقوء ماظصوينيم
اظذؼـمؼفؾقنمسـدمايوجيمظرصعماظغنبمواظدصوعمسـمايؼم:م"اظشوبمػذامؼومدودةمؼوم
طرام،مسؾقفمبرطيمدقديمسؾدماظؼودرماىقالظلمواألوظقوءماظصويني.مسقدهمعـؾماظدلاق،م
وؼطرل محصوغف مظؾلؿوء مسـدعو محيوصره ماألسداء .مدقػف ماظؾؿور مؼطػه ماظدلق معـ محدةم
ٌعوغف .ماظؼرآن مسي ماظؼؾى موسي مؼده ماظقؿـك مدقػف ماظذي مال مؼـزل مإدي ماألرض موال مؼـوم.م
ودودؾقمعومخيقغفمأبدا.مغورهمعومتروحمسيماظػراغ.مسيمعقضعيموػرانمخالصمظفماظؾورود.م
رصدمسصوهموحػـيمترابموضولمربلمأسينموغقذـمصقبمسدوهموصؿحمؼده،مصؿًماظعدوم
اظؾلمطونمضؾوظؿف" .42م
تؽررتمػذهماٌؼورعماظلردؼيماظيتمتلفؿمسيمردؿمصقرةماظؾطؾماظـؿقذجم؛موسؾكم
اظرشؿمعـمأنمخققطماظؾعؾيماظلردؼيمؼؼؾضمسؾقفوماظراويماظعؾقؿم/ماٌمظػ،موؼقجففوم
طقػو مؼشوء ،م إال مأغـو مغشرل مإدي مأن مػذه ماٌؼورع متـلى مأؼضو مهلقؽوت مدردؼي ،مرواةم
وممـؾني معؿعددؼـ موعؿـقسني م؛ مصؾوإلضوصي مإدي ماظؼقال ماألسؿك ،مػـوك ماإلعوم مواظقظلم
دقدي ماألسرج مودقدي مربل ماظدؼـ مواظد ماألعرل موشرلػؿ موػق معو مؼؿضؿـف مخطوبم
اظراوي:م"بعدمصالةماظظفرموضػماإلعوممسيماٌؼدعيموخطىمسيماظـوسمهًمأعطورمثؼقؾيم
ضؾقالمعومتلؼطمبفذهماظؼقةمسيمغفوؼوتماًرؼػم :م
 41مصقظي،مسؾدماهلل ،م(،)5998م"ايفوج،مأررهموعـطؾؼوتفموتؼـقوتفمعـمخاللم"عصـػمسيمايفوجم– ماًطوبيم
اىدؼدة"مظؾرلٌونموتقؿقؽون،مضؿـمأػؿمغظرؼوتمايفوجمسيماظؿؼوظقدماظغرؼؾيمعـمأردطقمإديماظققم،مإذرافمريوديم
صؿقد،مصرؼؼماظؾقٌمسيماظؾالشيموايفوج،مطؾقيماآلداب،متقغسم،5مجوععيماآلدابمواظػـقنمواظعؾقمماإلغلوغقي،م
ص.340 .
42ماظرواؼي،مص م.69
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إنماهللمؼلؿعمعـماٌمعـنيمآالعفؿ،مايؿدمهللماًرلمبدأمؼـزلمسؾقـو،مأبشرطؿمأنمػوتػو موضػ مسؾك مدقدي ماألسرج مودقدي مربل ماظدؼـ موبشرػؿ مبلؾطون مدقـزل معـم
يؿفؿ،مصورسمالمذلءمؼشؾفف،مصقفمعـمروحماهللموادؿؿوتيماجملوػدموزليماألغؾقوء .43م
ملمؼؽؿػموادقينماألسرجمبرصدمصقرةماألعرلمسؾدماظؼودرمطؿومتؾؾقرممنقذجفومسيم
اٌكقولماظدؼينماظشعيب،موإمنومودعمعدىمحبـفمظقؿفووزمعومػقمروحوغلموسفوئيب،م
إذمبوإلضوصيمإديماظؾغوتمواًطوبوتماظشعؾقيمواظدؼـقيمواظيتمذؽؾًمضربومعـماظؿففنيم
وايقارؼيمظفمإؼؼوسفماًوصمداخؾماظرواؼيمادؿـدمإظقفماظؽوتىمطؿلورمدرديمؼدصعم
بوألعرل مإدي مواجفي ماألحداث مالطؿلوب مصػي ماظؾطؾ ماٌقسقد ،موهؼقؼ معو مبشرت مبفم
اظرؤى م اظدؼـقيماٌوورائقيماٌـدرجيمسيمدقوقماظؽراعوتمواظـؾقءاتماظصقصقيمذاتماٌـقكم
اظعفوئيبم؛مصنغـومندموادقينماألسرجمحيوولمأنمؼـزلمذكصقيماألعرلمسؾدماظؼودرم
داخؾ معـظقر محداثل ،مؼدصع مبفذه ماظشكصقي مداخؾ مدائرة ماالخؿالف ،موظذظؽ مصنغفم
سؾك ماظرشؿ معـ مضؾقظف ماظؾقعي مواًالصي مصنغف مبدا معذلددا مطـرل ماظؿلوؤل ،معمعـو ممبؾدأم
االخؿالفمواظدميؼرارقيموحؼققماإلغلونمواظلؾطيماٌدغقي،موسدمماظرشؾيمسيماظزسوعي،م
ووووزماظـظومماظؼؾؾلموتعقؼضف مبـظومماظدوظيمايدؼـي،موإدراطفمظؾؿطقرماظرػقىماظذيم
حصؾمسيمذيقعماٌقودؼـموسؾكمرأدفوماآلظيماظعلؽرؼيماظيتمميؿؾؽفوماظعدو،موضدمحػؾم
اٌلورماظروائلمظؽؿوبماألعرلممبقؽقوتموعشوػدمحقارؼيمطـرلةمسدلتمسـمػذاماٌـظقرم
ايداثلماظذيمؼؿؾـوهماألعرل،موػقمعومؼعدلمسـفمػذاماٌؼطعمايقاريم":ػذهماألرضمملم
تعدمسيمحوجيمأليمأحد،مالمؼعرصقنمأنماظدغقومتغرلتموأغـومسؾكمحوصيمسوملمسيمررؼؼفم
إديماظزوالموسوملمؼطؾمخبشقغيمبرأدف،م المخقورمظـومإالمأنمغػفؿفموغـلفؿمععمزروصفم
أومغظؾمغغينموالمأحدمؼلؿعمأصقاتـومإالماظذؼـمغرؼفؿماهلزائؿماغؿصوراتمدائؿي،مظؼدم
دلظًمأئؿيمصوسموملمؼؼـعقغلموععمذظؽمأخذتمطالعفؿمعلخذماىد،مػؾمدقػؽرونم
أبعدمعـمرؼحماظؼؾقؾيم؟" .44م
إنموادقينماظعرجموػقمحيوولمأنمؼردؿماٌلورماظؿورخيلمظشكصقيماألعرل،مصنغفم
ؼمعـمبلغفم"ؼلؿققؾمسؾقفمعؼووعيممنطمعـماًطوبماظلرديمظؿؿـقؾمعومحيدث"،45م
وظذظؽمندهمؼقدعمذبولمحقارماظؾغوتمواًطوبوتمإديمحدمؼصؾحمصقفمطؿوبماألعرلم
" أتقغومؼـصفرمصقفماظعـصرماظؿورخيلمععمسـوصرمأخرىمتلفؿمذيقعومسيمبـوءماظؽقنم
43ماظرواؼي،مص .75
44ماظرواؼي،مصم .596
45مواؼً،مػقدن،معقؿوصقزؼؼوماظلرد،مم.س،مص.م.595
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اظؿكققؾل مظؾرواؼي" 46ماظيت ماسؿـً مبؿؼدؼؿ ممنذجي مذات مدرلورة مزعـقي مًصقصقيم
اظؿفربي ماإلغلوغقي مظألعرل مسؾد ماظؼودر ،متداخؾ مصقفو ماظلرد ماًقوظل معع ماظؽؿوبيم
اظؿورخيقي ،مبؾ مإن موادقين مؼعؿؾ محبرصقي موععوغوة مسؾك مأن م"ميقق ماًط ماظػوصؾم
بقـفؿومبوإليوحمسؾكمأنمطؾقفؿومؼـؿؿلمإديمعؼقظيماًطوبوتماظرعزؼي"،47موظذظؽمصنغفم
المجيدمصرصيمدوسبيمظؾؿكققؾمإالمرطؾفومإديمايدماظذيمميؽـماظؼقلمصقفم:مإغفمؼعقدم
تشؽقؾ مصقرة ماألعرل معـ مجدؼد ،موإدؼوط مذاتف مواػؿؿوعوتف مسؾك مػذه ماظشكصقيم
اظؿورخيقي،موػقمبذظؽمخيذلقماظـصماظؿورخيلموؼطؾعفممبقلؿفماًوص،محقٌمؼصؾحم
األعرلمبوإلضوصيمإديمعرجعقوتفماظدؼـقيمواظػؽرؼي،مواظيتمؼلؿؿدػومعـماظؼرآنمواظلـي،م
وعـ مضراءاتف مالبـ مخؾدون موأبل محقون ماظؿقحقدي موابـ مسربل موطؾ ماظذلاث ماظصقسي،م
صنغفمالمجيدمعوغعومسيمايقارماظذيمؼذػىمصقفمإديماغؿؼود ماظذاتموإداغؿفو،مواظؼؾقلم
مبؾدأمحقارماألدؼون،موػقمؼعؾؿمأنماالدؿعؿورماظػرغللمظؾفزائرمطونمدقودقومواضؿصودؼوم
بؼدرمعومطونمصؾقؾقوم؛موػذامميؽـمسدهمضراءةموتلوؼالموترػقـومظؾؿورؼخمعـمعـظقرمعؾوظغم
سيماظؿلوعحم؛مواالغؾفورمحبضورةماآلخر .م
مجدل الذات واآلخر م

إنمايدؼٌمسـماظؾغيممواهلقؼيمواظذاتمواآلخر،محدؼٌمالمميؽـمإالمأنمؼؽقنم
عمدىو،موؼشؽؾمعغوعرةمالمميؽـماالغػالتمعـمدؾطؿفوماٌرجعقي،مواظيتمتصؾمبـومسيم
بعضماألحقونمإديمضػوفماٌقؿوصقزؼؼو،مسؾكماظرشؿم معـمودوريماظؾغيماظيتم"بؼدرمعوم
تشؽؾمأصؼـوماظقحقدمظؾؿػؽرل،مبؼدرمعومميؽـمأنمتؿؽشػمظـومطقدودموطنحوظيمظؾعدمآخرم
شرلػو،مسؾكماسؿؾورمأنمػـوظؽمدوعومداخؾمزبؿؾػمأذؽولماظقدوريمإعؽوغقيمظؾؿقاصؾم
وظؾؿـؼؾ معـ مظغي مإدي مأخرى" ،48موػق معو مأدرطف موادقين ماألسرج موػق مؼشقد مسوٌفم
اظروائل ،مإذ ممل مؼؽـ متعدد ماظؾغوت مداخؾ مغصف ماظروائل مإال مصضوء موادعو مٌؿورديم
االخؿالف ،موربووظي مبـوء مجلقر مظؾققار مواظعؾقر مسبق ماآلخر ،ماغطالضو معـ مإدراطـوم
يدودماظذاتموحدودماآلخر،موػذهمايدودمظقلًمدائؿومظغقؼيمأومثؼوصقيمصقلى،م
حقٌم"تؼقدغوماظـظرةماظيتمسبؿؾفومسـماآلخرمإديمعؾؿؼكمررقمإذؽوظل،مطؿومؼؿفؾكم
(ػذاماآلخر)مطظوػرةمعضقؽيمبؽػوؼيمظـشوروتمذبؿؿعمعمدجل"،49مأيمأغـومغـطؾؼمسيم
طؾ ماألحقال معـ مصضوء معرجعل مؼشؽؾ مداخؾف ماألغو مواآلخر محضقرا مهؽؿف مسالضوتم
46ماظؼوضل،مربؿد،ماظرواؼيمواظؿورؼخ،مص.م.550
47مواؼً،مػقدن،معقؿوصقزؼؼوماظلرد،مص.م.595
48مأصوؼي،مربؿدمغقرماظدؼـ،ماهلقؼيمواالخؿالف،مسيماٌرأة،ماظؽؿوبيمواهلوعش،مص.87.
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Bouguebina, Fouzia (2006), « le roman beur entre l'identité et l'altérité », in le roman
moderne ; écriture de l'autre et de l'ailleurs, sous la direction de Daoud, Mohamed, Oran,
édition CRASC, p. 39.
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اظؿعورض ،مأو ماٌقاجفي مواظصراع متورة ،مواظؿؽوعؾ مأخرى ،مإذ م"اظصقرة ماظيت مغصـعفوم
ظمخر مػل معـ مغوحقي مغػل مهلذا ماآلخر ،موعـ مغوحقي مثوغقي ماعؿداد مظألغو موظػضوئفم
اٌرجعل" .50م
ؼـدرج مسي مػذا ماظلقوق مايقار ماظقادع ماظذي مبرذبف موادقين ماألسرج مبني ماظذواتم
واظؾغوتم مواظـؼوصوت،مواظذيمعقزماظعوملماظروائلمظؽؿوبماألعرل،موأضػكمسؾقفمصؾغيم
خوصي محيوول معـ مخالهلو موادقين ماألسراج مإداغي مطؾ معظوػر ماظعـػ مواظؿطرفم
االدؿعؿوري مواظعرضل مواظعؼدي ،موحيوول معـ مخالل معشوػد مايقار مبني ماألعرلم
وأصقوبف،مأومبقـفموبنيمضودةمايربماظػرغلقني،مأومبقـفموبنيمعقغلقـققرمدؼؾقش،م
وػقمايقارماألػؿماظذيمؼؿقؼؼمعـمخالظفماىدلمبنيماظذاتمواآلخر،مواظذيمالمؼـزعم
إدي مإبراز معظوػر ماالخؿالف مواظؿـوضض مايودة مبني مرجؾل مدؼـ مؼلؿـد مطؾ معـفؿو مإديم
تراثمروحلموثؼوسي،مهؽؿفمسالضوتماظصدامماظدعقيمعـذمايروبماظصؾقؾقي،مواظيتم
وعؾ ماهلقؼي معػورضي مظؾغرلؼي معػورضي مسؼدؼي مدعقؼي ،محقٌ مؼدصع مػذا ماىدل مسبقم
اظؿلوعح مبدل ماالحذلاب ،مواظؿالضل مواظؿؿوثؾ مسي متؾين مأرروحوت مإغلوغقي معـ مأجؾم
هؼقؼماٌصويي،موظقمسؾكمعلؿقىماٌؿكقؾماظروائلمبنيمأسداءماألعسماظؿورخيقني،م
وطلغفمؼؿكذمعـمذكصقيماألعرلماٌؿكقؾيمعرجعو مظؿلؤؼؾمممؽـ،موإسودةمهقنيمظقاضعم
ملمؼعدمضوئؿو،موػقمتلوؼؾمؼدركموادقينماألسرجمأغفمصعى،مظؽـفمضدمالمؼؽقنمعؿعذرا،م
خبوصي مإذا ماغطؾؼـو معـ ماظدور ماظذي متؾعؾف مذكصقي ماألعرل مداخؾ ماٌلور ماظلرديم
ظؾرواؼي،م دقاءمسيمسالضؿفمبلصقوبفمسيمعرحؾيماٌؼووعيمواخؿالصفمسيماظرأيمععفؿموسيم
رؤؼيماألذقوء،مأومسيمسالضؿفمبوآلخرمأثـوءمعرحؾيتماٌؼووعيمواالدؿلالم،محقٌمندم
وادقينماألسرجمضدمرطزمسؾكمذبؿقسيمعـماظشؾؽوتماظدالظقيماظيتمميؽـمعـمخالهلوم
رصدمذبؿقعمعظوػرماظؿشوطؾمداخؾماظـصمبنيماظذاتقيمواظغرلؼي،مأيمبنيمذكصقيم
األعرلموعقغلقـققرمدؼؾقشمخبوصي،مواظيتمبؼدرمعومتعؿؾمسؾكمإبرازمعظوػرماالخؿالفم
واٌػورضيمبقـفؿو،متعؿؾمأؼضومسؾكمإبرازمعظوػرماظؿؿوثؾ،موػقمعومؼؿضؿـفمأؼضومضقلم
عقغلقـققرمدؼؾقشماٌؿكقؾ ،م وػقمؼشقدمبؿلوعحماألعرلمحؿكمععمأسدائفم:م"سظقؿمأنم
تؿؽؾؿ مسـ مخصؿؽ مبفذه ماظطرؼؼي" ،51مأو معو متؿضؿـف مأضقال ماألعرل مسـ معقغلقـققرم
دؼؾقش ،مواظيت متؿفووز محدود ماالحذلام مواظؿؼدؼر ماٌؿؾودل مبقـفؿو مإدي محد ماإلسفوبم
وايى،م ؼؼقلماألعرلمبعدمأنمسؾؼمصقرةمعقغلقـققرمدؼؾقشمسيمعدخؾمضصرمأعؾقازم:م
"طوغًمصقرتؽماظلؿقيمدائؿومعطؾقسيمسيمسؿؼمضؾقبـومذيقعو،موظـممتقكمأبدا،موظؽــوم
51ماظرواؼي،مصم.589م

Ibid, p. 39.
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دعدغومظقجقدػومسؾكمعرأىمعـمسققغـومبودؿؿرار"،52مبؾمإنمػذامايىماٌؿؾودلمدصعم
األعرلمإديمضراءةماإلنقؾمإلحلودفمبوظؼربمأطـرمعـمذكصقيمعقغلقـققرمدؼؾقشم":طؿم
أذؿفلمأنمأحدثؽمسـمطؾمعومجيؿعـو.مبدأتمأضرأمطؿوبؽؿماإلنقؾ.موسيمصذلةمإضوعؿؽم
جبوغيب ،م أمتـك مأن متلؿح مظل ممبلوءظؿؽ مسـ مبعض ماظؼضوؼو ماظغوعضي م( )...مدودتـوم
اظؼدعوءمصعؾقامعـؾمػذاماألعرمبدونمأنمخيؿؾمإميوغفؿ" .53م
ػذاماٌقضػماٌؾوظغمسيماظؿلوعحمواظرشؾيمسيماالغػؿوحمسؾكماآلخرمايضوريمواظعؼدي،م
دصع معقغلقـققر مدؼؾقش مإدي ماظرشؾي مسي ممتلققف ،موػل مرشؾي مال مدبؾق معـ متؼـقعم
صؾقيب،موذظؽمأنمعقغلقـققرمدؼؾقشمػقماألدؼػماظذيمأذرفمسؾكمهقؼؾماظؽـرلمعـم
علوجدماىزائرمإديمطـوئسم":سـدعومدخؾمسؾكماألعرلمطونمحيؾؿمبؿؿلققف،مبؾمإغفم
وصؾمإديماظؿػؽرلمسيمضرورةماصطقوبفمظروعوموتؼدميفمظؾؾوبومظؿعؿقده"،54موظؽـموادقينم
األسرجمؼلؿدركمسؾكمػذهماظرشؾيمبطرؼؼيمشرلمعؾوذرةموعـمخاللماظقسلماظراويماظذيم
ؼعدل مصقتف مسـ مأرروحوت متعوؼش ماألدؼون ماظيت متـؿؿل مإدي مأزعـي معو مبعد مايداثي،م
حقٌمتعددتمضـقاتمايقارمواغؿصرتمعؾودئماالخؿالفم":ظؽـفمسـدعومخرجمسيماٌرةم
اظـوغقي،مازدادمؼؼقـومأنماألعرلمجقدمسيمعؽوغف،موأنمطؾقفؿومخيدمماظـوسمواهللمبطرؼؼؿفم
ورمبومبـػسمايؿوسمواظعزميي" .55م
طونمؼػذلضمأنمؼلخذمحقارماألعرلمععماألخرماٌلؿعؿرمعـقكماظؿغوظىمواالدؿعالء،م
وأنمؼـزعمسبقماظؿؾؽقًمواظؼطقعيمواظؿغؾقطمواظؿضؾقؾ،مخبوصيمعـمجوغىماآلخرماظؼقيم
اٌـؿصر ،موظؽـ موادقين ماألسرج مأراد مأن مؼؼػز مخورج ماظزعون مواٌؽون ،موأن مؼؿفووزم
األرروحوت ماظيت مطوغً مضوئؿي مسؾك ماظؿعورض مايود مسي ماظؼرن ماظؿودع مسشر مبنيم
اٌلؿعؿر ماظغوظى مواٌلؿعؿر ماٌغؾقب ،موأن مؼعقد مهقني ماظؿورؼخ ممبو مؼؿالءم موحقارم
ايضوراتمواألدؼونمسيمغفوؼيماظؼرنماظعشرؼـ،موأنمؼذؼىمعومؼصعىمتذوؼؾف،مواٌؿعؾؼم
حبدث ماالدؿعؿور ،موعو مترتى مسؾقف معـ مآثور مبوظغي ماظعـػ ،مال مميؽـ مألؼي مدراعوم
صفوئعقيمأنمتلؿقسؾفو .م
وٌومطونمػدفمرواؼيمطؿوبماألعرلمالمؼؼػمسـدمحدودمإسودةمبـوءمحؼؾيمتورخيقيمملم
تعد مضوئؿي مخورج ماظقثوئؼ ماظؿورخيقي ،موػق معو مأذور مإظقف معـ مخالل مأطـر معـ معشفدم
حقاريمأومعؼوممدبوريب،محقٌمطونمػؿفمؼـصىمبوظدرجيماألوديمسؾكماظؼقؿماإلغلوغقيم
اظيتمجيلدػومطؾمعـماألعرلموعقغلقـققرمدؼؾقش،موظذظؽمصؼدمأسطكمظؾؿكققؾمدؾطيم
52ماظرواؼي،مص.439.
53ماظرواؼي،مص.43.
54ماظرواؼي،مص.433.
55ماظرواؼي،مص.433.
854

جدل التارخيي واملرجعي يف كتاب األمري لواسيين األعرج

عطؾؼي مسؾك ماظؿورؼخ ،مممو مأدفؿ مسي متقدقع ماظلفول مواىدل مبني ماألعرل موخصقعف،م
دقاءمأطوغقامعـمضودةمايربماالدؿعؿورؼني،مأومطؾمعـمخيوظػفمسيمأرروحوتفماظلقودقيم
وايضورؼي مواظيت متؿفووز محدود متصقر ماظؼؾقؾي مإدي ماظدوظي ،موتـػؿح مسؾك محؼققم
اإلغلون،موتدسقمإديماحذلامماٌقاثقؼمواظعفقدمحؿكمععماظغزاةماالدؿعؿورؼني،موظذظؽم
صننمدفوظفموحربفمطوغًمعقجفيمضدماالدؿعؿورمعـؾؿومػلمعقجفيمضدمععورضقفمعـم
شالةماٌؿطرصني،موػقمعومؼشرلمإظقفمحقارهمععمعقغلقـققرمدؼؾقشم":طـًمأضوتؾمظقسم
صؼط ماظػرغلقني موظؽين مطـً مأضوتؾ محوظي ماظعؿك ماظيت مطوغً متصقى مبعض مخؾػوئلم
صقظـقنمأغفؿمعالكمايؼقؼيمصقؽػرونموؼؼؿؾقنمعـمؼشؿفقن" .56م
وضدمزؾموادقين ماألسرجمؼؾحمعـمخاللمطؾمعظوػرماظلفولمواىدلماظعـقػيمعـفوم
واظلؾؿقي ،موؼلعك مإدي مإضػوء ماظطوبع ماإلغلوغل مسؾك موربيت ماألعرل موعقغلقـققرم
دؼؾقش،مواظؿؼرؼىمبنيمػوتنيماظشكصقؿني مسيمععوغيماظـػل،موسيماٌقاضػمواآلراء،موسيم
اغؿصور مطؾمعـفؿومظؾؼقؿماإلغلوغقيماظـؾقؾيمواظعودظي،موأسؾكمػذهماظؼقؿ مضقؿي ماظؿلوعحم
حؿكمععماألسداء،موػقمعطؾىمضدمالمؼؼرهماظقسلماظؿورخيلماظذيمؼلؿـدمإديمأحداثم
اٌوضل،مألنمطؾماٌمذراتماظيتمتـؿظؿمدرلورةماٌوضلمسيمايوضر،متدصعمإديمتؾينم
تلوؼؾمضدمالمؼؼرمأرروحيماظؿلوعحماظيتمحيوولموادقينماألسرجمأنمؼمدسمهلومسؾكم
علؿقىماٌؿكقؾماظروائل،محقٌمؼؽقنمتلوؼؾماظؿورؼخمذقؽومآخرمشرلمعومؼؼقظفماظؿورؼخ،م
وطؾمعؿكقؾمروائلمحيوولمأنمؼؿؿوثؾمععمأحداثماظؿورؼخ،موظؽـفمؼـلوقموراءمغزوسوتفم
اجملوزؼي مواالدؿعورؼي مواظشعرؼي ،مصقغؾػ مو م"خيػل معو مؼرؼد مأن مؼظفره ،موظؽـفم
بنخػوئف مػذا مؼـؼؾ محؼقؼي مأطـر مسؿؼو" ،57محقٌ مؼدصع ماظؿكققؾ ماظروائل مإدي موووزم
اظقؼقـقوتماإلؼدؼقظقجقيماظيتمالمتفودن،موالمترؼدمأنمتـلك،مععمأنمعـمصـعقاماٌلدوةم
ملمؼعقدوامعقجقدؼـ،موأنمسوٌومآخرمبدأمؼزحػمبؼقؿفماإلغلوغقيموسالضوتفماظؼوئؿيمسؾكم
ايقارمواظؿؾودلم؛مسؾقـومأنمغلؿقسىمأرروحوتفموغـلفؿمععفو .م موميؽـمأدراجممػذام
اظؿصقر م سيمإرورماظرؤؼيماالدؿشراصقيماظيتمؼلعكموادقينماألسرجمعـمخالهلومإديمإسودةم
تشؽقؾ موسل مطؾ ماألرراف ماظذؼـ مهلؿ مسالضي مبوٌلدوة ماالدؿعؿورؼي م– ماٌلؿعؿرم
واٌلؿعؿر -م سوعال مسؾك موووز مدقودي ماإلضصوء موصلح مذبول موادع مسدل ماظؿكققؾم
اظروائل ،مميؽـ معـ ماالدؿقعوب ماٌؿؾودل مبني ماألغو مواآلخر ،موإلحالل مايقار مربؾم
االحذلاب م
56ماظرواؼي،مص.م.588

مواؼً،مػقدن،معقؿوصقزؼؼوماظلرد،مص.م.808
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