اخلطاب االدتهالظي وأصق اظؼراءة اظتناصوة "وادوين األسرج
منوذجاً"
سبد اظؼادر ذريف حسين
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ذفد ماًطاب ماظروائل ماىزائري مسي ماظػرتة ماألخرية مإغؿاجاً مععقـاً مػزّ مذيقعم
علؾؿاتفماألؼدؼقظقجقة،مواضطرهمإديماالغػؿاحمسؾكمحؼقلمأدبقةمأخرى،مهتمزاللم
عامؼلؿكمباظؿـاص،مظؿفدمػذهماظـصقصماظروائقةمضقتفامسيماظرتاثماظعربل،مواألدبم
اظعاٌل .م
و ظؼدمطانمظؾكطابماالدؿفالظلمسيماظرواؼةماىزائرؼةماألثرماظؾاظغمسيماظؽؿابةماظـؼدؼةم
اىزائرؼة ،موصؾ مإدي محد ماظؿؿاػل مباٌقضة ماٌـففقة ،موعـف ممتـؾفا مطُؿاب ماظرواؼة،م
وتػاسؾقا مععفا محبؽؿ ماظػرتة ماظيت مصرضت مسؾقفؿ ماظؿؿاذل معع معا مؼلؿك مباظؽؿابةم
االدؿعفاظقةماظيتمطلّرتمبعضاًمعـماظؼقاسدماٌعروصة،مصـؿاماإلبداعماظروائلمإزاءمػذهم
اإلبلؿقؿقظقجقة ،ممنقاً موادعاً ،موػق معا مدصعف مإدي مأن مؼؿعاعؾ معع ماظـصقص ماظرتاثقةم
اظعربقة مواظغربقة ،موأن مؼضػل مسؾك ماظؽؿابة ماإلبداسقة ماظؽـري معـ ماظـصقص ماىدؼدةم
اظؼابؾةمظؾؿلاءظةمواٌؼاربةماظـؼدؼة .م
وسؾقفمصؿـماجملديمععرصقاًمأنمغؼػمأعاممػذهماظؿفربةماظروائقةماظعربقةمسيمتػاسؾفام
ععماظرتاثماظعربلمواظغربلمسؾكماظلقاءموضػةمتؼقميقةمعؿأغقةمغعـكمعـمخالهلامبرصدم
اًطاباتماالدؿفالظقةماظيتماسؿؿدػاماظروائلموادقينماألسرج،موبقانمعدىمضدرتفمسؾكم
غلجمخصقصقاتف .م
واغطالضاًمممامدؾؼمميؽـمررحماألدؽؾةماظؿاظقة:ػؾمؼعؿؿدماظؽُؿابمسؾكماالشرتافم
عـمذاطرةماألعةمظؾقػازمسؾكمتراثفامأممأغفؿمؼعؿؿدونمسؾكماظرتاثماظغربلمسيمذظؽ؟م
و ػؾمدققاصظماإلبداعماألدبلموصؼماآلظقاتماىدؼدةمسؾكماظؿارؼخمأممأغفمدقؾغقف؟موػؾم
ميؽـ ماظؼقل مأن ماظؿـاص معع ماظؿارؼخ مدقلفؿ مسي مودؼد ماظرواؼة ماىزائرؼة ماٌعاصرة.م
وؼدصعمسفؾؿفامإديماألعام؟ م
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بنوة االدتهالل
االدؿفاللمذيؾةمتقجقفقةمؼقزػفاماظؽاتبمطعؿؾةمظؿقضقحمضصدهمعـماظؽؿاب،مطؿام
ضدمؼؽقنمغصاًمعصغراً،موضدمؼؽقنمصصالً ،موؼؽقنمسيمبداؼةماظـصمأومسيمخامتؿف.موأنم
طشػ مدالظة ماالدؿفالل مؼؽقن مسرب ماظؿأوؼؾ ،موضد مأخذ ماالدؿفالل متلؿقات مأخرى،م
شريماظيتمضدعـاهمبفا،مطؿامأغفمؼأخذمأعاطـمطـريةمبؿلؿقاتمزبؿؾػة ،صـفدماٌؼدعة،م
واٌدخؾ م( ،)introductionماظؿؿفقد م( ،)avant-proposماظدؼؾاجة م(،)prologueم
وندمطذظؽماياذقةم(،)noteمواظؿقرؽةم(،)avisموطذاماًالصةمواإلسالنمظؾؽؿابم
( ،)noticeموضؾؾ مبدء ماظؼقل م( ،)avant-direمواظعرض مواظؿؼدؼؿ م(،)présentationم
واٌطؾعم(،)préludeموندمطذظؽماظػاهةم(،)préambuleموػـاكمطذظؽماالدؿفاللم
اظؾعدي ماظذي مؼؿؿـؾ مسي ماظغاظب مسي ماًامتة ،موؼضؿ ماظذؼقل مواٌالحؼ ،موهلذهم
االدؿفالالتمخصائصفامووزائػفا،مإالمأغفمخيؿؾػمسـمبؼقةمسـاصرماٌـاص1ماألخرىم
طاظعـقانموادؿماظؽاتبموشريػؿامغظراًمألنمحضقرهمظقسمضرورؼاًمعؼارغةمبؾعضماظعـاصرم
اٌـاصقةماألخرىماظضرورؼةمسيماظؽؿاب،مإذمؼأتلمسؾكمذؽؾمخطابمغـري،موسيمبعضم
اياالت مؼؿكذ مذؽالً مذعرؼاً ،موظالدؿفالل مأعاطـ مسدة ،مؼأخذ معـ مخالهلا مأغقاسام
زبؿؾػةمحلبمعقضعفمصقفا،موعـمبنيمػذهماألغقاع:م م
 -1االدتهالل اظداخلي:موػقماظذيمؼؿصدرمعؾاحثماظؽؿاب .م
 -2االدتهاللماظالحق:مواظذيمؼظفرمسيماظطؾعةماظـاغقةمعـماظؽؿاب.
 -3االدتهاللمادلتأخر:موؼؽقنمسيماظغاظبمسيمإسادةمرؾاسةماظؽؿبماظؼدمية.2م م
وندمتػصقالًمآخرمسـد مؼقدػماإلدرؼللمسيمطؿابفم"سؿؾاتماظـص"مإذمؼرطزمسؾكم
اٌؼؿؾلة ماظيت مغراػا متشؾف ماالدؿفالل ،مأو مأغفا مادؿفالل معـ مبني ماالدؿفالالتم
باسؿؾارػا متقضح مظـا مبعض معا مسي ماظـص معـ مشؿقض ،موػل متلؾؼف ،موعـ موزائػم
اٌؼؿؾلة :م
 -1اظؿعؾقؼمسؾكمصؽرةماظـصموضصدهماظعام.
 -2اإلحياءمبؼصدؼةماًطابمواظؿؾؿقحمإظقف.
 1غؼصدمباٌـاصماظؾـقةماظـصقةماظيتمتأتلمعقازؼةمأومذباورةمظؾـقةماظـصماألصؾقة،مومجعؾـاماٌـاصاتمذدؼدةماظصؾةم
باظؾعد ماالجؿؿاسل مألغفا مبؽؾؿة موجقزة متأتل م-سي مأشؾب ماالحقان -معصاحؾة مظؾعض مجقاغب محقاة ماظشكصقةم
احملقرؼة .مؼـظر مدعقد مؼؼطني ،ماظرواؼة مو ماظرتاث ماظلردي ،مرؤؼة مظؾـشر مواظؿقزؼع ،ماظؼاػرة ،مط ،1م،2006م
ص.128.
2مؼـظرمبؾعابد،مسؾدمايؼ (،)2008مسؿؾاتم(جريارمجـقتمعـماظـصمإديماٌـاص).متؼدؼؿمدعقدمؼؼطني،ماىزائر،م
عـشقراتماالخؿالف،مط،1مص.م .114-112م
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 -3اإلذارةمإديمذكصمعؤظػفا.
 -4طؿا مأغفا متشري مإدي محضقرػا ماظؾلقط مطقػؿا مطان ،مأي مأغفا متشري مإدي مأغفام
عقجقدة .3م
وتعؿؾ مطذظؽ ماٌؼؿؾلة مسؾك م»إطؿال ماٌفؿة ماظيت مبدأػا ماظعـقان ،مصفل مبؼدر معام
تضلءمبعضمجقاغبماٌقضقعمموقبمسؾكمجزءمعـماألدؽؾةماظيتمأثارػاماظعـقانمسيم
ذػـماٌ ؿؾؼل،متـريمظدؼفمأخرىمأطـرمسؿؼاًموتعؼقداً،مممامؼقضعفمسيماظشراكماظيتمغصؾفام
ظفماٌؤظػمبعـقانمطؿابف،موأؼؼقغؿف،مصقغرؼفمذظؽممبؿابعةمدربمأشقارماظـص،مواظؾقثم
سـ مإجابات مسؾك ماألدؽؾة ماظيت مبدأت متؿـادؾ مسي مذػـف ،موػذا معا مؼدصعف مإدي متصػحم
اٌؼدعة موضراءتفا« ،4مواٌؼؿؾلة م -محلب مرأؼل -متؽقن ممبـابة ماظػؽرة ماظعاعة مظؾـص،م
صاظـصماٌقزػمسيم"أغثى اظسراب"معـالًمظفمسالضةمواضقةمباظعـقان،مإذمندهمؼؼقمم
سؾكمتقؿةمإغلاغقةمواضقةمتؿعؾؼمباألغـك :م
»إغامإغاثٌمٌامصقـامؼقظخملدهُ م
جؾِ م
مصؾـقؿدماهللمعامسيماظؽقنمعـمر ُ
م
إنَّماظرجالماظذؼـماظعُرفمسقـفؿ م
مػُؿُماإلغاث،موػؿمدؤظل،موػؿمأعؾل« .5م
م
مربقلماظدؼـمبـمسربل:ماظقصاؼا .م
م
م
م
م
إن مادؿدساء ماظؽاتب مظؿقؿة ماٌرأة مسي مػذا ماظـص ،مطادؿفالل ،مؼعؽس مظـا مرؾقعةم
حضقرػا ماألدادل مواظقجقدي مال مباظـلؾة مظؾرجؾ موحده ،موإمنا مظؾققاة مواًؾؼم
ذبؿؾفؿا،مصػلمعـطققمػذاماالدؿفاللمتؿؾدىمظـاماٌرأةمبالمادؿ،مأؼـمدقؿؿماظؽشػم
سـفامداخؾماظـصمبأمساءمطـرية،موعؿعددةماألوصاف،مطؿامهظكماٌرأةمعـمخاللمػذام
اظـصمبؿؿفقدمطؾري،موعـفمندمأنمغصقصموادقينمجاءتمعرتذيةمالدؿفالالتفا.ممم م
طؿامأنمتقزقػموادقينمظؾؿؼؿؾلاتماظيتمغعؿربػامجزءاًمعـماالدؿفالل،مػقمبؼصدم
اخؿزالماظؼصدماظعاممظعؿؾف،موتؾكقصف،معـمخاللماظـصقصماظعربقة،موػقمعامندهم
عـالًمعـمخاللم"دوغاتامألذباحماظؼدس" :م

3مؼـظرماإلدرؼلل،مؼقدػم(،)2008مسؿؾاتماظـص،ماٌغرب،معـشقراتمعؼاربات،مط،1مص .56.م
4مماٌرجعمغػلف،مص.م .57م
5ماألسرج،موادقينم(،)2010مأغـكماظلراب،مظؾـان،مدارماآلداب،مط،1مص .7.م
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» إنَّماظؾقنمػقمذظؽماألدرماظرضقؼماٌؿؿع،ممبامسيمذظؽمتعؾريهمسـمأذدّماظؾقظاتم
عأدقؼَّة.ذياغةمايلقين،مصـاغةمصؾلطقـقة« 6م
أومعـمخاللماظـؼاصةماظشعؾقةمسيم"ضمريماظغائب" :م
»اظؾلمعضقّعمذػب،مسيمدققماظذػبمؼؾؼاه .م
ماظؾلمعضلّمربب،مميؽـمدـفموؼـلاه .م
مبسّماظؾلمعضقّعمورـ،موؼـماظقرـمؼؾؼاه؟« 7م
إنمتؽرارمتقؿةم"اظقرـ"مواإلذارةمإديماظغربةمواظؿغربمداخؾماظقرـمػلمإذاراتمإديم
اشرتاب ماظـاس مداخؾ مأوراغفؿ ،موخاصة ماٌـؼػني ،موند مأن ماظؽاتب مؼؼدم مظـا معام
ؼؿكقؾف ،مألن م»اًقال مال مؼؽؿؿؾ مإال مبايقاة ،موايقاة مال متػفؿ مإال معـ مخاللم
ايؽاؼاتماظيتمغروؼفامسـفا،مصايقاةماظيتمتروىمػلمايقاةماظيتمندمصقفامذيقعم
اظؾـكماألدادقةمظؾلرد« .8م
وغؾقظ مأن ماظؽاتب معـ مخالل ماٌـاص ماًارجل 9مؼؼدم مظـا مهؽؿف مسي متؼدؼؿم
األحداث،موطذامععرصؿفمووسقفممبامؼؼدم،مومبامؼؽؿب،مإذمؼؼدممظـامادؿفالظفمبشلءم
عـ ماظلرؼة ماظيت مال مؼؽؿشػفا مإال ماظؼارئ ماٌؿأعؾ مواظؼادر مسؾك مخؾؼ ماظدالالت ماظيتم
تلؿطقع مأن متؼدم مظـا ماظعالضة مبني ماالدؿفالل مواظـص ،م»وحني مغـعت مػذا ماظـصم
بـ"اٌـاصماًارجل"مصألغفمؼؽؿبممبـأىمسـماظـصموإنمطانمجزءاًمعـمرؤؼةمطاتؾف،م
وعؿص الًمبعقاٌفماتصاالًموثقؼاً،موػقمإديمجاغبم"ايقار"ماظذيمجيريمععماظروائلمؼؼدمم
ظـامإضاءاتمعفؿةمتؾنيمظـام"خؾػقؿفماظـصقّة"مو"وسلمطاتؾف"مو"تػاسالتف"مععماظـصقصم
األخرى مضدمية مأو محدؼـة .موميؽـ مظؾدارس مأن مؼعـك مبفذه ماٌـاصات ،ماظيت مؼلؿقفام
"جريارمجـقت"مبـ،م"اظعؿؾات"مٌامميؽـمأنمتؼدعفمظـامعـمعػاتقحموإعؽاغقاتمػائؾةم
سيمععرصةمخصقصقةماظؽؿابةماإلبداسقةمسـماظروائلموعالربفاماٌؿؿقزةمسيمسالضاتفامععم
اظـصماٌـؿج«،10مطؿامؼعؿربماٌـاصماًارجلمػقماظـصماٌقازيماظذيمؼؽؿؾفماظؽاتبم
6ماألسرج،موادقينم(،)2009مدقغاتامألذؾاحماظؼدس،مظؾـان،مدارماآلداب،مط،1مص.5.
7ماألسرج،موادقينم(،)2001مضؿريماظغائب،ماىزائر،معـشقراتماظػضاءماير،مط،2مص .7.م
8مبؾعابد،مسؾدمايؼم(أصرؼؾم،)2005م"ذعرؼةماظػاهةماظـصقّةمسيمرواؼةمتقؿقؿقنمظرذقدمبقجدرة"،مرذقدمبقجدرةم
وإغؿاجقةماظـص،متـلقؼمداودمربؿد،ماىزائرم(وػران)،معـشقراتمعرطزماظؾقثمسيماألغـروبقظقجقةماالجؿؿاسقةم
واظـؼاصقةم(،)CRSCمص.55.
 9ػـاكمصرقمبنيماٌـاصاتماظداخؾقةموماًارجقة،مذظؽمأنماظداخؾقةمػلماظيتمتؽقنمداخؾماظـص.مأعاماًارجقةم
صؿامؼدخؾمسيمغطاقماٌؼدعةموماظذؼقلموماٌالحؼمومطؾؿاتماظـاذرموماظؽؾؿاتمسؾكمزفرماظغالف،موعامذابف.مؼـظرم
ؼؼطني،مدعقد،ماغػؿاحماظـصماظروائلم(اظـصمواظلقاق)،ماٌغرب،ماٌرطزماظـؼاسيماظعربل،م،2006مط،3مص99.
10ماٌرجعماظلابؼ،مص .162.م
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سؾك مػقاعش مغصقصف ،مإذ مؼؽقن معلؿؼالً ،مظقؾني مررؼؼؿف مسي ماإلبداع ،موظؿؽقن مهلذام
اٌـاص مرؾقعؿف ماظـؼدؼة ماًاصة مبف ،مألن ماظروائل مؼعؿـؾ معـ مخالظــف مظقؽشــػ مظـام
ســ مأدؾـاب مودواسل موخؾػقـات ممماردؿف ماظروائقة ،موظقؿقز مغػلف مسـ مشريه معـم
اظؽؿاب .11م
وزوػة االدتهالل م
ؼؿكذ ماالدؿفالل معقضعف مسي مبداؼة ماظـص مسي ماظغاظب ،موسي مبعض ماٌرات مؼؽقن مسيم
غفاؼة ماظـص ،مإذ مؼؽقن مسؾك مذؽؾ مخطاب مغـري مسي مصقغ مدردؼة مأو مدراعقة ،مطؿام
ؼؿكذ مذؽالً مذعرؼاً ،موضد مؼؽقن ماالدؿفالل مداخؾ ماظؽؿاب مأو ماظـص ،موضد مؼؽقنم
عـدرجاًمعامبنيماٌؾاحثمعـؾماظؾقازمماظيتمتؾزممأصقابفا،موميؽـمأنمؼأخذماالدؿفاللم
عقاضع معؿـقسة محلب مإسادة ماظطؾعات ،مأو محلب متغري مرؤؼة ماظؽاتب ،موػق مؼؿعؾؼم
باٌلؿقاتماظيتمتؾقؼمبفذهماظؼؾة.موؼؾفأمبعضماظؽؿابمسيمبداؼةمأسؿاهلؿمإديمبعضم
اظـصقصمأوماٌؼؿطػاتمظؿـؾقتمتقجفاتفؿموتدسقؿفامضصدمتؼرؼبماظـصمعـماٌؿؾؼل،م
إذمتعؿربمػذهماظـصقصم»مبـابةموحداتمغصقّةمضائؿةماظذات،مؼؿؿمترحقؾفامعـمجـسم
أدبلم(اظشعر) مإديمآخرم(اظرواؼة) موباظؿاظل،متعؿؾم-ضؿـقاً -مسؾكمدبصقبمػذامايقزم
اظـصل ماظضقؼ معـ مجفة ،مواظزاصر مباإلذارات ماظػـقة مواظؿقاصؾقة معـ مجفة مثاغقة«،12م
وؼعؿؾمػذاماىزءماٌلؿـصمسؾكمادؿؿاظةماظؼراءمواٌؿؾؼنيموتقجقففؿ،موادؿدراجفؿ،م
وعـفمصفقمدؾطةمشريمعؾاذرةمظؿقجقفمضراءةماظؼراء،موتـؾقففؿمإديماٌؼروءمظقصؾحمػذام
اظـصماٌصغرمظفمععطقاتمخاصةمبفمتعؿؾمسؾكمإزاحةمبعضماظـصقصمعـماظقجفةم
اظدالظقة ،مأي مأن مػذا ماظـص مدقؼدم مظـا مبعض ماظدالالت ماٌكؾقءة ،موعـ موزائػم
االدؿفاللماألصؾل،مأغفمؼؿكذموزقػةمعرطزؼةمتؿؿـؾمسيمضؿانماظؼراءةماىقدةمظؾـص،م
إذ مإغف مؼعؿؾ مسؾك مهدؼد ماإلعؽاغقة ماظيت مبفا مؼؼرأ ماظؽؿاب ،13موظالدؿفالل موزقػةم
عؤذراتقة ،مأي مأن مؼؽقن معؤذراً مظػفؿ ماظلقاق ماظعام مظؾؽؿاب ،موعـف مؼلؿعؿؾ ماظؽاتبم
ػذهماالدؿفالالتمسؾكمذؽؾمعؤذراتمعـمخالهلامحيددماظلقاق،مخصقصاًمسيماظؽؿبم
اظيت متؽقن مسؾك مذؽؾ مذبؿقسات مأو مأجزاء ،مظقصؾح ماالدؿفالل مػـا مذو موزقػةم
تـؾقف قة .مطؿا مؼعؿؾ مسؾك مهدؼد معؼصدؼة ماظؽاتب معـ مطؿابف مسؾك ماظرشؿ معـ مسدمم
تصدؼؼماظـؼادمظؾؽؿابمصقؿامؼؽؿؾقن،مغظراًمالسؿؿادماظؽؿابمسؾكماظؿؾؿقحمبدلماظؿصرؼح .م
11مؼـظرماٌرجعمغػلف،مص .161.م
 12مأذفؾقن ،مسؾد ماٌاظؽ م( ،)2010مايلادقة ماىدؼدة مسي ماظرواؼة ماظعربقة م(رواؼات مإدوار ماًراط ممنقذجاً)،م
اىزائر،معـشقراتماالخؿالف،مط،1مص.117.
13مماٌرجعماظلابؼ،مص.م .119-118م
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وعـموزائػماالدؿفاللمأغفمحيددمجـسماظعؿؾمطإذارةماٌؤظػمإديمأنمػذاماظعؿؾم
ػق مسؿؾ متارخيل مأو مروائل مأو مشريػؿا ،موعع مػذا مصفـاك ماظؽـري معـ ماظؽؿاب معـ مالم
ؼعؿؿدونمػذهماظعؿؾة،موعـفمصإنماظقزقػةماألدادقةمظالدؿفاللمػلمريؾماظؼارئمسؾكم
عؿابعةمضراءةماظؽؿابموإمتاعف .14م
طؿامأنماالدؿفاللمػقماظذيمؼطرحمسؾكماٌؿؾؼلماإلذؽالماظذيمؼـؾغلمعـمخالظفم
ضراءةمػذاماظؽؿاب،موباظؿاظلمذراءمأومادؿعارةمػذاماظؽؿابمبداصعماظػضقل،موعـفمؼؽقنم
مبـابة مدسقة ماظؽاتب مظؾؼارئ مبؼؾقظف مأدؾقبف ،مألن ماالدؿفالل مػق مسؾارة مسـ معػؿاحم
إجرائل،مطؿامأغفمتقجقفلمظؿؼققؿماظؽؿابمساعة،موطذامصفؿماظـصمواظؼدرةمسؾكمتؼققؿفم
عـمضؾؾماظؼارئمسؾكموجفماًصقص،موعـفمصإغفم-أيماالدؿفالل-مؼؾنيمظـامأػؿقةمعام
دـؼؾؾمسؾكمضراءتف،مأومعامسبـمبصددمضراءتف،مطؿامأغفمؼؾنيموحدةماظعؿؾ،موضراءتفم
واغلفاعف،موؼؾنيمعدىمصدضقةماظؽاتب،موظقسمعـموزائػفمإرذادماٌؿؾؼلموتقجقففم
صؼط،موظؽـمععرصةمعامؼرؼدمضراءتفمأؼضاً،موػذامالمؼؿأتكمظؾؽاتبمدائؿاً،مألغفمالمؼعرفم
ضراءه،مبقدمأغفمبإعؽاغفمأنمخيؿارمذيفقرهمبؿعققـفمسيماالدؿفالل،مطأنمؼقجفمطؿابفم
ظػؽةمععقـةمعـماجملؿؿع.15
االدتهالل و اظرواية اجلديدة م
اطؿلحماالدؿفاللماظرواؼةماىدؼدةمباسؿؾارػامذؽالًمعـمأذؽالماظؾقث،متعؿؾمسؾكم
خؾكؾةمأصؼماٌؿؾؼلموخاصةمحقـؿامطلرتماظؼقاسدماظؽالدقؽقة،موعـمبنيماظؿؼـقاتم
اٌلؿعؿؾةمسيمواوزماظرواؼةماظؿؼؾقدؼة.متؼـقةماالدؿفاللماظيتمأصؾحمؼعؿؿدػاماظؽؿابم
اىددمظؿلاسدماٌؿؾؼلمعـذماظؾداؼةمسؾكماألضؾمظؾؼؾضمسؾكمخقطماظلردمداخؾماظرواؼة،م
أو مأغف مؼـري ماظطرؼؼ مأعام ماظؼارئ ،مطؿا مأغف مضد مخيؾكؾ مرؤؼة ماظؼارئ .موعـ ماٌعروفم
طذظؽ مأن ماظؽاتب مؼضع مدِرّ مطؿابف مسي مػذه ماالدؿفالالت معع ماظـصقص ماظالحؼة ،مإذم
ؼعؿربماالدؿفاللممبـابةمعلؿقىمعـمعلؿقؼاتماظؼراءةمواظقظقجمإديمساملماظرواؼة،موعـفم
صإنم»اظؾقثماىادمجيبمأنمؼأخذمبعنيماالسؿؾارماظعالضةمبنيمطؾ ماٌلؿقؼات مألنم
اظـص موحدة معؿالرية ،موسي معرحؾة متاظقة مجيب ماإلجابة مسـ ماظلؤال مطقػ محيؼؼم
اظراويماالغؿؼالمعـمعلؿقىمإديمعلؿقىمآخر؟.16
مؼـظرمبؾعابد،مسؾدمايؼ،مسؿؾاتم(جريارمجقـقتمعـماظـصمإديماٌـاص)،مم،مس،مص.م.124 -123

14

م

15ماٌرجعمغػلف،مسؿؾاتماظـص،مم،مس،مص .121.م
16مزيري،محلنيم(،)2002مصضاءماٌؿكقؾم(عؼارباتمسيماظرواؼـة)م،ماىزائـر،معـشـقراتماالخـؿالف،مطم،1مص.م
.106م
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طؿامأنماٌؿؾؼلمعطاظبمباظقضقفمسؾكمػذهماالدؿفالالتموتأعؾفاموادؿؼراءمدالالتفا،م
وػذامغظراًمظؿـقسفا،مإذم»اىاريمبفماظعؿؾمسيماالدؿفاللمأنمؼؽقنمعـمررفماظؽاتبم
اظقاضعلمأوماالصرتاضلمظؾـصموػذامػقماألصؾ،موإعامأنمؼؽقنمعـمررفمذكصمواضعلم
أو معؿكقّؾ مؼقطؾ مهلؿا ماظؽاتب مػذه ماٌفؿة« 17موعـف مند مأن مػـاك م"االدتهاللم
اظواضعي" ،ماظذي مؼؽقن مصقف ماٌلؿفؾ مذكصاً مواضعقاً ،معـؾ ماظؽاتب مأو معـ مررفم
أصدضائف .مطؿا مأن مػـاك م"االدتهالل ماظتخوولي" مواظذي متؼقم مبف مذكصقة مدبققؾقةم
ؼلـد مهلا ماظؽاتب مػذه ماٌفؿة ،موػـاك مطذظؽ م"االدتهالل مادلزيف" ماظذي مؼـلبم
باًطأمإديمذكصمواضعل .18م
اخلطاب االدتهالظي سند وادوين م م
اًطابماالدؿفالظلمسـدموادقينمظفمعامميقزهمسـمشريهمعـماظؽؿاب،مإذمندهم
ؼؿـقعموؼؿعددمبؿعددماألحداثماظيتمتشريمإظقفاماظـصقص،مظؿؿققلمػذهماظـصقصمإديم
ذروحات مربددة مهلذه ماظـصقص ماٌصغرة ماظيت متؿؿـؾ مسي ماًطابات ماالدؿفالظقة،م
ظقصؾحمػذاماًطابمسؾارةمسـمحؾؼةمتربطمبنيماظـصموعؤظػف،موحؿكمضارئف،موعـفم
صإنمبـقةماالدؿفاللم»اٌعزوظةمزاػرؼاً،ماٌقجقدةمسيمبـقةمربقطف،مضدمتؿؾدىمظـامبـقةم
تؿؿؿعمبادؿؼاللمغصلمخاصمعـمجفة،مطؿامأغفامتشؽؾمسيماظقضتمذاتفمسـصراًمسيم
بـقةمأخرى،مػلمبـقةماظـصماظروائل،مسيممشقظقؿف،معـمجفةمثاغقةمإغفامخؾؼمذياظلم
وثقؼماظصؾةمباٌؤظِػمواٌؤظَػمواظقاضعماًارجلم(اظذاتلمعـفمأوماٌقضقسل)مععاً« .19م
طؿا مؼعؿؾ ماالدؿفالل مسي مبعض ماياالت مسؾك ماظؿعاضد معع ماظؼارئ مسؾك مأن مطؾم
تشابفمسيماألمساءمأوماألعؽـة،مأومشريمذظؽمصفقمعـمبابماٌصادصة،مظقـػلماظؽاتبمسـم
غػلفمصػةماٌطابؼةماظقاضعقة،موػذاميؿاؼةماظؽؿابمعـمجفة،موظدصعماظؼارئمظؾؾقثم
سـ مػذا ماظؿطابؼ معـ مجفة مثاغقة( ،)20موعـ ماظؽؿاب معـ مؼعؾـ مأن مطؾ متطابؼ مػق معـم
اظقاضع موعـفؿ موادقين ماألسرج ،موؼظفر مذظؽ معـ مخالل م"غوار اظلوز" مإذ مؼشري معـم
خالل مصاهة ماظرواؼة مإدي مأن مأي متطابؼ مبني م"تغرؼؾة مصاحل مبـ مساعر ماظزوصري"م
و"تغرؼؾةمبينمػالل"مظقسمعـمبابماظصدصة،مإذمؼؼقل :م
» ومإذاموردمأيمتشابفمأومتطابؼمبقـفاموبنيمحقاةمأيمذكصمأومأؼةمسشريةمأومأؼةم
ضؾقؾة مأو مأؼة مدوظة ،مسؾك موجف مػذه ماظؽرة ماألرضقة ،مصذظؽ معـ مضؾقؾ ماظؼصد ،موظقسم
17مؼـظرمبؾعابد،مسؾدمايؼ،مسؿؾاتم(جريارمجـقتمعـماظـصمإديماٌـاص)،مم،مس،مص.م .116م
18ماٌرجعمغػلف،مص .117-116.م
19مايلادقةماىدؼدةمسيماظرواؼةماظعربقة،مم،مس،مص .121.م
20مؼـظرمبؾعابد،مسؾدمايؼ،مسؿؾاتم(جريارمجـقتمعـماظـصمإديماٌـاص)،مم،مس،مص.م .123م
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اٌصادصةمأبداً«،21موتؼقممػذهماظػاهةمسؾكمادؿفالظنيمحيددانماٌرادمعـماظعؿؾ،موضدم
»اسؿدغامسيمعؼدعاتماظرواؼةماسؿؾارماظؿطابؼمصدصة،مظؽـماظؽاتبم-ػـا -مؼشريمإديمأنم
ذظؽمظقسمصدصةمومظؽـفمعؼصقد.مإغفامضصدؼةماظؿعقريمسـماظؿطابؼ:متطابؼماظؿارخيلم
واظقاضعل ،متطابؼ ماٌؿكقؾ مواظقاضعل مأؼضاً .موال مؼعين ماظؿطابؼ م-ػـا -مإال مسؿؼ ماظصؾةم
اظرابطةمبنيماظؿارؼخمواظقاضع.موعـمخاللمذظؽمؼؿقؼؼماالعؿداد.مصاظؿارؼخمطقاضعمعضكم
جيدماعؿدادهمسيمواضعمالمؼزالمحقَّاًموععقشاً« .22م
إن ماخؿقارغا مظالدؿفالل مسـد موادقين ماألسرج مألجراء مػذا ماظعؿؾ مؼعقد مألدؾابم
سدؼدةمعـفا :م
 -1إنموادقينمعـمبنيمأػؿمطؿابماظلردماظعربلماظذؼـماشرتصقامعـماظـؼاصةماظعربقةم
واظغربقة،موضدعقامظـامغصقصاًمعؿػاسؾةمععمشريػامعـماظـصقصماظلابؼة .م
 -2إغفمؼقزػمػذهماظعؿؾةمسيمأشؾبمأسؿاظفمأومضؾمسيمجؾفا،موػذامغظراًمٌعرصؿفمبأنم
االدؿفاللمؼعؿربمطأحدمأػؿماٌػاتقحماظيتمتـريماظطرؼؼمأعامماٌؿؾؼلمظقظقجماظـص.
 -3اظرتطقزمسؾكماالدؿفاللمطعؿؾةمعفؿةمسيمهدؼدمأبعادماظـص،موؼعقدمذظؽمإديم
أنماالػؿؿاممباالدؿفاللمملمؼؾؼماالػؿؿامماظقادعمطغريهمعـماظعؿؾات.
 -4أضػمإديمذظؽمعامدقؼدعفمظـاماالدؿفاللمعـمطشػمسـموسلماظؽاتب،موعقضػفم
ممامؼؼدعفمظـا.23
وعـمخالل مضراءتـامظقادقين ماألسرجمندهمؼعؾؼمغصفماىدؼدمبـصمضدؼؿ،موعـفم
ؼؿفاوز ماحملاطاة ماظؾلقطة مإدي ماظـصقص ماىدؼدة ماظيت محياور معـ مخالهلا ماظـصقصم
اظؿارخيقةمواظؼدميةمأوماظـصقصماظلابؼة،موػذهماظطرؼؼةمػلماظيتمتعؿؾمسؾكمهدؼدم
اظعالضةمبنيماظـصقصماظالحؼةمباظـصقصماظلابؼة،مإذمالمتصؾحم»اظرواؼةمحقـؽذٍمغصاًم
واحداً ،موإمنا مػل مذبؿقسة معـ ماظـصقص موضعفا مرجال مزبؿؾػقن مسي مأسصر معؿـقسةم
وأعؽـةمعؿعددةموسيمأجـاسمعؿؾاسدة«،24مظقفعؾمعـمرواؼاتفمطقطؿقالًمتؾؿؼلمصقفماظعدؼدم
عـ ماألجـاس ،موعـ ماألخؾار ماظؿارخيقة مواظرتاجؿ مواٌعاجؿ مظؿؤظػ مطؾ مػذه ماظشذراتم
غصاًمواحداً،موػقمعامندهمصعالًمسيمرواؼةم"وضع األحذية اخلشنة"عـمخاللمضقلمابـم
حزمماألغدظلل،مسيم"رققمايؿاعة" :م
21ماألسرج،موادقينم(،)2007مغقارماظؾقز،مدقرؼة،مدارمورد،مط،2مص.م.9
22مؼؼطني،مدعقد،ماظرواؼةموماظرتاثماظلردي،مم،مس،مص.م .90م
23مؼـظرماٌرجعماظلابؼ،مص.م .165-163م
24ماظؼاضل،مربؿدم(،)2005مسيمحقارؼةماظرواؼةم(درادةمسيماظرواؼةماظؿقغلقة)،ماٌغرب،مدارمدقرمظؾـشر،ماٌطؾعـةم
اٌغاربقةمظؾطؾاسةمواظـشرمواإلذفار،مدط،مص.183.
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» وظقمأنماظدغقامممرموربـةموطدر،مواىـةمدارمجزاءمومأعانمعـماٌؽاره،مظؼؾـامإنم
وصؾماحملؾقبمػقماظصػاءماظذيمالمطدرمصقف«.25

روق احلماعة :ابن حزم األغدظسي.
وسيمرواؼةم"غوار اظلوز"معـالًمغؾقظمأنماظروائلمؼؼدممظـامصاهةمعـمصـعف،موأخرىم
عؼؿؾلة،مإذمؼؼقل :م
»ضؾؾ مضراءة مػذه ماظرواؼة ماظيت مضد متؽقن مظغؿفا معؿعؾة ،متـازظقا مضؾقالًم م
واضرءوامتغرؼؾةمبينمػالل.مدؿفدونمحؿؿاًمتػلرياًمواضقاًمىقسؽؿموبؤدؽؿ.معامؼزالم
بقــا،موحؿكموضؿـامػذا،ماألعريمحلـمبـمدرحان،مدؼابماظزشيب،مأبقمزؼدماهلالظل،م
اىازؼة…مصؿـذمأنمرعقـامسؾكمػذهماظرتبةماىاصةموإديمؼقعـامػذا،معامؼزالماظـصؾمػقم
ظغؿـاماظقحقدةمظػؽمخالصاتـاماٌزعـة .م
حؿك مال مأثؼؾ مسؾقؽؿ موأبدو مأتعس معـ مأبل مزؼد ماهلالظل مودؼاب ماظزشيب مواألعريم
حلـمبـمدرحان،مصـاعماظؿغرؼؾة،مأضقلمإنموضائعمػذهماظرواؼةمػلمعـمغلجماًقالم
بشؽؾمعامعـماألذؽال 26 «...م
وصاهةمأخرىمعـمأضقالماٌؼرؼزي،موػل:م م
»عـمتأعؾمػذامايادثمعـمبداؼؿفمإديمغفاؼؿف،موسرصفمعـمأوظفمإديمشاؼؿف،مسؾؿمأنم
عامباظـاسمدقىمدقءمتدبريماظزسؿاءموايؽامموشػؾؿفؿمسـماظـظرمسيمعصاحلماظعؾاد .27م

إشاثة األعة ،يف طشف اظغمة ظلمؼريزي
ؼدصعـامػذاماالدؿفاللمإديماظؿلاؤلمحقلماٌؼصقدمعـمػذاماظعؿؾ،موعامػلماظدالظةم
اظيتمؼؼصدػاماظؽاتب،موععمػذامصإنماظغؿقضماظذيمؼلقدماالدؿفاللمدرسانمعامؼؿضحم
عـ مخالل مضراءة ماظـص ،موتؿضح مظدؼـا مسـاصر ماىقاب محقل ماظلؤال ماٌطروح ،مطؿام
ؼظفرمذظؽمعـمخاللماٌؼطعماٌقجقدمسيمرواؼةم"غوار ماظلوز"مظؾؿؼرؼزيماظذيمؼشريمإديم
أن مجقع ماألعة ،موصؼرػا مراجع مإدي مزؾؿ مايؽام ،موادؿؾدادػؿ .موسبـ مإذ مغؼدم مػذهم
اٌؼؿؾلات مطادؿفالالت ،مصفذا مال مؼعين مأن متـاص موادقين معع مشريه معربقطم
باالدؿفالل ،مو مإمنا مػل مإذارات مإدي مأن ماظؽاتب معؿػاسؾ معع ماظعدؼد معـ ماظـؼاصاتم
اظعربقةمواظغربقة.م م
25ماألسرج،موادقينم(،)2002موضعماألحذؼةماًشـة،ماىزائر،مدارماظػضاءماير،مط،2مص .8.م
26ماألسرج،موادقين،مغقارماظؾقز،معص،مس،مص .9.م
27ماٌصدرمغػلف،مص .9.م
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وععمػذهماظؿـقؼعاتماظيتمؼؼدعفامظـاماظروائلمسيماظؿػاسؾمععمغصقصمشريهم»ندم
حضقراً مضقؼاً مظؾـقة مغصقّة مجدؼدة معؿػاسؾ مععفا ،موػل م"اظـؼد ماظغربل" موضام مبإنازهم
عـؼػقنمتشؾعقامباظـؼاصةماظغربقة،مورأوامسيمإبداساتفامعامخيؿؾػمسـماإلبداعماظعربلم
اظؼائؿ مسؾكم"احملاطاة"مصؽانمظؿػاسؾفؿمععم"اظـصماظلاعل"مواإلبداعماظغربل،مأثرهمسيم
رؤؼؿفؿماٌـففقةموظؿصقرماألدب«،28موؼؿفؾكمذظؽمسيماظؿقزقػماظقاضحمسيماالدؿفاللم
اظذي مؼؼدعف موادقين مسي مرواؼاتف معـ مخالل ماظؿأثر مباظـؼاصة ماظغربقة موحؿك معـ مخاللم
اظـصقصماٌقزػةمداخؾمرواؼاتف،موندمذظؽمسيمرواؼةم"حاردةماظظالل" :م
»طأدلماغؽلرتمعـؾمضفؼفةمساظقة مأبقمظقـريم«Apollinaireم 29م
موغالحظمطذظؽماٌؼؿؾلةماظؿاظقةمسيم"ذرصاتمحبرماظشمال" :م
»ؼؾدومظلمأغلمخلرت معقسديمععمايقاةموأذعرماظققم مطأنمػذامعـؿفايماظذيم
سؾلّمأنمأضؾؾمبف .م
صاغلقنمصانمشقخم-مرداظةم1890-7-12م(زيلةمسشرمؼقعاًمضؾؾماغؿقاره)« .30م
وضدمذػبمحلنيمزيريمإديمأنم»االدؿفالالتمسؿقعاًمتأتلمبغرضمتقضقحماظـصم
اظذيمؼؾقفا،مأيمأغفامتأتلمسيمذؽؾمعقؿا-غص،موسيماظلردماظقاضعلمظؿـػلمأؼةمصؾةمأوم
عشابفة مبني مأذكاص موأحداث ماظعؿؾ ماألدبل ،موبني مأذكاص موأحداث متعقش مسيم
اظقاضع«،31مواالدؿفالالتمسـدموادقينمتؿطؾبمضراءةمتـاصقةمعغاؼرة،مإذمندهمؼؾدأم
رواؼاتف مبأضقال معأثقرة مظؽؿاب مػؿ :م(صاغلقن مصان مشقخ ،مواٌؼرؼزي ،موابـ مسربل)...م
ظقصؾح ماالدؿفالل مسـده متؼؾقداً ،مأو مسؿؾة مواجؾة ماظؿقزقػ ،موػق مصعالً معا مؼلؿقضػم
اٌؿؾؼلمسـده .م
إنمػذاماظؿػاسؾمععماظـؼاصةماظغربقةمسيمحؼقؼؿفمحيؿؾمأؼدؼقظقجقةمععقـة،مصالمذلءم
بريءمعـمػذاماظؿقزقػ،موإذامملمتؽـمػـاكمأؼدؼقظقجقا،مصفذاماظؿػاسؾمالمععـكمظفم
دقىماظؿؼؾقدماىاف.موعـفمصإنم»اًطابماالصؿؿاحلمعـمػذاماٌـظقر،مؼـأىمسـمطقغفم
عؾقؼاًمزائداً،مأوموضػةمذباغقة،مإغفمظقحةموصػقةمتلؿضؿرمإحياءاتمخػقةمتلؿقدثم
اٌؿؾؼلمسؾكمعؼاربؿفامبعؿؼ،مبغقةماظؽشػمسؿامهفبمعـفاموعامزفر.موػذامعامجيعؾم
عـماظرتطقزمسؾكمػذهماظعؿؾات؛مترطقزاًمسؾكمطقىماظـصماٌلؿقرة،ماظيتمتلؿحمظؾؿؿؾؼلم
28مؼؼطني،مدعقد،ماظرواؼةموماظرتاثماظلردي،مم،مس،مص.237.م م
29ماألسرج،موادقينم(،)2006محاردةماظظالل،مدقرؼة،مدارمورد،مط،2مص .9.م
30ماألسرج،موادقينم(،)2001مذرصاتمحبرماظشؿال،ماىزائر،مدارماظػضاءماير،مط،1مص .8.م
31مزيري،محلني،مغظرؼةماظـصم(عـمبـقةماٌعـكمإديمدقؿقائقةماظدال)،مم،مس،مص.417.
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باظـػاذ مسؿقؼاً مإدي مسقامل ماظـص ماظداخؾقة ،مألغفا موؾل مظـا مأػؿقة ماظؿػاسؾ« 32مبنيم
اظـصقص ماالدؿفالظقة ماظيت مؼؿؿ معؼاربؿفا موسالضة مػذه ماظـصقص مباظـصقص ماظالحؼةم
هلا .مطؿا مأن مػذه م»اظـصقص ماحملقطة موشريػا ،مػل مباظـلؾة مإدي ماٌؿؾؼل مسؾارة مسـم
غؿقءات مغصقة مأدادقة معقجِّفة ،موربددة مظـقسقة متؾؼل ماظـص ،مواظؿعاعؾ مععف مضراءةم
وتأوؼالً« ،33موهلذا مند مأن ماالدؿفالل مسـد موادقين ممبـابة مدرج معـ مأدراج ماظـص،م
ؼـؿؼؾمعـمخالظفماٌؿؾؼلمعـماظعاملمايؼقؼلماظقاضعلمإديمسقاملماظـصماًػقةمواٌلؿرتةم
واٌؿكقّؾةمبقادطةمضـاةماظؿذطرمواالدرتجاع،34موذظؽمعـمخاللمزبزونماظذاطرة.موسؾكم
ػذام»األداس،مصإنماالدؿشفادمؼشؽؾمرباراًمصـقاًمبنيمأطـرمعـمحلادقةمأدبقة،موجفاًم
عـ مأوجف ماظؿـاص ماظذي مؼؿؿ ممبقجؾف ،مهقؼؾ معؼارع مغصقّة معؿػرضة موعـؼطعة مسـم
أصقهلا،موزرسفامسيمصضاءمغصلمجدؼد،مؼضػلمسؾقفامرابعماالدؿؿرارؼةمواظؿالحؿ،مإديم
حدماالغدعاجمسيماظػضاءماظـصلماياضـمهلا« .35م
سالضة اظنص بادلناص م
ؼرى م"روالن مبارت" مأن ماٌـاص مواظـص مسي ماٌلؿقى مغػلف ،مبقـفؿا مسالضة متـازرم
تؾؾغمحدماظؿؿاثؾ،مأومععادظةمتؽقنمظطرصقفامغػسماظؼقؿة،موؼذػبمإديمأنمطؾمغصمػقم
سيمايؼقؼةمعـاص،مألن ماظـصمسيمايؼقؼة م-حلبمرأؼف -مؼؿشؽؾ معـ مذبؿقسة معـم
اٌـاصات ،ماظيت مؼؼقم ماظؽاتب مبؿـظقؿفا موترتقؾفا ،موإضاعة محقار مبقـفا ،موعـف متؽقنم
وزقػةماٌـاصمسيمعقضعةماظـصمداخؾماٌـظقعةماظـؼاصقة،موػـامتظفرموزقػةماٌـاصم
اظذيمؼلاسدغامسؾكماظؼراءة.36موسبـمإذمغرطزمسؾكماالدؿفالل،مصإنمػذاماظرتطقزمؼفؿؿم
مبالحؼةمػذهماظـصقصماظصغرىماٌقجقدةمعـمخاللمسالضؿفامععماظـصماظروائل.مطؿام
أن م»اٌـاص م-بغض ماظـظر مسـ ماظعؿؾات ماظـصقة -مال مميؽـ مأن مؼؽقن مطؾقاً .مإغف مبـقةم
غصقّةمجزئقةمؼؿؿمتقزقػفامداخؾماظـصمبغضماظـظرمسـمدقاضاتفاماألصؾقة،موميؽـم
ضقلماظشلءمغػلفمسـماٌُؿـاصمواٌقؿاغص.مإنمحضقرػامذيقعاًمالمؼؿأتكمإالمجزئقاً.م
ظذظؽمندمػذهماألمناطمضابؾةمألنمتلؿقسبمداخؾماظـصم"اٌؿعؾؼ"«.37
32مأذفؾقن،مسؾدماٌاظؽ،مايلادقةماىدؼدةمسيماظرواؼةماظعربقة،مم،مس،مص.م.124
33مماٌرجعمغػلف،مص.م .124م
34مؼـظرماٌرجعمغػلف،مص.م .126م
35مماٌرجعماظلابؼ،مص.م .117م
 36مؼـظر مزيري ،محلني م( ،)2007مغظرؼة ماظـص م(عـ مبـقة ماٌعـك مإدي مدقؿقائقة ماظدال) ،ماىزائر ،معـشقراتم
االخؿالف،مط،1مص.م .259م
37مؼؼطني،مدعقد،ماظرواؼةموماظرتاثماظلردي،مم،مس،مص.م .50م
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وعصطؾحماٌـاصماظذيمغلؿكدعفمطؿػفقممغؼديموأداةمإجرائقةمسيماظقضتمغػلف،م
سرف مطـرياً موخاصة مظدى م"جريار مجـقت" مبدضة مطؾرية ،مهت مإرار معا مؼلؿكم
باظؿـاص ،مظقصؾح معػفقعاً مغؼدؼاً مأعام ماظؿأوؼالت ماظعدؼدة مظؾـصقص ماألدبقة ،م»والم
ؼشرتط مسي ماظـصقص ماٌؿـاصة مأن متؽقن معـ مغػس ماىـس ماألدبل م( ،)...مذظؽ مأنم
اظؼراءاتماٌـقدرةمعـمثؼاصةماٌؤظػم(صاغع؟)ماظـصموعـمذطرؼاتف،متضغطمسؾقفمسيمتؾؽم
اظؾقظاتمصققاولمضدرماإلعؽانمأنمؼؿؿـؾفاموؼعقدمإغؿاجفاموظؽـفامتـػؾتمعـف،موتأتلم
عؿشؽؾة محلب مبـقة ماظـص مسؾك ماظرشؿ معـ مأغفا مغصقص مضادعة معـ مأصؼاع مبعقدةم
وثؼاصاتمعؿـقسةموأجـاسمأدبقةمزبؿؾػة،مألنماظؽاتبمسيمشؿرةمسؿؾفمؼشلمأومؼؿـادكم
ػذهماظؾػؿاتماظيتمتدخؾمسيمغلقجماظـصماظذيمؼصـعف« .38م
اظؼارئ وأصق اظؼراءة اظتناصوة م
إن ماظؼارئ مايصقػ مػق ماظذي مؼلؿطقع مأن مؼؽشػ ماظعالضة ماظيت متؽقن مبنيم
اظعـقان،مواظـصماالدؿفالظل،مذظؽمأنمػذاماظـصمالمؼقضعماسؿؾاراًموالمسػقماًارر،م
وإمنامظقدلمدالظةمواضقةموعقجفةمظؾؼارئماٌلؿفدف مبشؽؾمطؾري،مإالم»إنمعامميقزم
اظؼارئ ماظعارف مسـ ماظؼارئ ماظعادي مػق ماتلاع ماألصؼ ماظؿـاصل ماظذي مؼؼرأ مسي مدقاضفم
اظؼارئماظعارفمهلذهماظـصقص،موػذامعامؼعطلمظؼراءتفمإعؽاغقةماظؿقاصؾمايقاريمععم
اظـصماٌؼروء،مسيمحنيمؼؿلؿماألصؼماظؿـاصلمظؾؼارئماظعاديمباظضؿقرمواالسبلار،مممام
ؼؿلؾب مسي مضقؼ مأصؼ مادؿقعاب مغظري مػذه ماظـصقص ،موإسطائفا ماظدالالت ماظيتم
تلؿقؼفامسيماضؿصادماظـصمسيمطؾقؿف«،39مطؿامأغفمالمميؽـمظـامأنمغُ َػعِؾماظؾعدماظؿـاصلم
دون ماالسؿؿاد مسؾك مضراءة ماظؼارئ ماظعاٌة مواظعارصة ،ماظيت متعؿؾ مسؾك مادؿؽشاف مػذام
اظـصماظؿقجقفل،موالمؼؽقنمذظؽمإالمخبربةماٌؿؾؼلماظلابؼة،مومبامميؿؾؽفمعـمخقالم
أدبلموادع،مؼضػلمسؾكمػذهماالدؿشفاداتمععانمتؿالءممععمأصؼماغؿظاره،40مطؿامأغفم
ال مصائدة معـ مإخػاء مأن ماظـص ،موظقس ماٌؤظػ ،مػق معـ مؼػضؾ ماظؼارئ ماظؿـاصل مسؾكم
اظؼارئ ماظلاذج ،41ماظذي مال مؼلؿطقع ماًروج معـ مسـؼ ماظـص ،مالدؿؽشاف مدالالتم
أخرى،موالمؼ ؽقنمذظؽمإالمٌـمميؿؾؽماألدواتماإلجرائقةماظيتممتؽـفمعـمهدؼدمأطربم
غلؾةمعـماظدالالتماظيتمؼؼدعفاماظـص،م»وسؾكمػذاماألداس،مصإنماالدؿشفادمؼشؽؾم
رباراًمصـقاًمبنيمأطـرمعـمحلادقةمأدبقة،موجفاًمعـمأوجفماظؿـاصماظذيمؼؿؿممبقجؾف،م
38مزيري،محلني،مصضاءماٌؿكقؾم(عؼارباتمسيماظرواؼة)،مم،مس،مص.م .103م
39مأذفؾقن،مسؾدماٌاظؽ،مايلادقةماىدؼدةمسيماظرواؼةماظعربقة،مم،مس،مص.م .120م
40مؼـظرماٌرجعمغػلف،مص .121.م
41مأعربتق،مأؼؽقم(،)2009مآظقاتماظؽؿابةماظلردؼة.مترذيةمدعقدمبـؽراد،مدقرؼة،مدارمايقار،مط،1مص.م.148
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هقؼؾمعؼارعمغصقّةمعؿػرضة مومعـؼطعةمسـمأصقهلا،موزرسفامسيمصضاءمغصلمجدؼد،م
ؼضػلمسؾقفامرابعماالدؿؿرارؼةمواظؿالحؿ،مإديمحدماالغدعاجمسيماظػضاءماظـصلماياضـم
هلا«.42
وسيماألخريمخؾصمػذاماظؾقثمإديمتلؿقاتمزبؿؾػة،موإنمطاغتمتصبمسيمعصبم
واحد موػق ماظؼراءة ماظؿـاصقة ،موضد ماخؿؾػت ماٌلؿقات ،موتػاوتت مبني ماالدؿفالل،م
واٌؼدعة ،مواظػاهة ،مواظدؼؾاجة ،موطذا ماٌؼؿؾلة ،موشري مذظؽ ممما ممت مذطره ،مإال مأنم
اظشلءماٌفؿمسيمطؾممػذامػقمأغـامغؤطدمأػؿقؿف،مبؽقغفمؼعطلمضقؿةمظؾـص،مبؿؿققزهمسـم
شريه،موإدـادهمظصاحؾف،مطؿامأغفمؼلفؿمبدورمطؾريمسيمتفقئ ماٌؿؾؼلمععرصقاًمباإلضؾالم
سؾكمػذهماظدرادة .م
وعـف مصإن ماالػؿؿام مبدرادة ماالدؿفالل معـ مبني مػذه ماظعؿؾات ،مألغف مواوز مطؾم
اٌؼاربات ماظؿؼؾقدؼة ماظيت مطاغت مهؽؿ ماظؽؿب ماظؼدمية ،مأؼـ مأصؾح ماالػؿؿام مباظشؽؾم
ذلءمضروريمطؼقؿةمعضاصةمعـمذأغفامأنمتضػلمدالالتمإضاصقةمسؾكماظـص،مباسؿؾارم
ػذهماظعؿؾاتمأصؾقتمتـؿجمخطاباًمواصػاً،موجدؼداًمؼلفؿمبشؽؾمطؾري مسيمصؽمبعضم
اظشػراتماظيتمتعرتضماظؼارئ .م
وضدمحاوظتمػذهماظدرادةمإبرازمعامظالدؿفاللمعـمضقؿةمذياظقةمسيمطؿاباتموادقينم
األسرج،مإذمأصؾح ماالدؿفاللمسـدهمؼؽؿبمبؾغةمتعؿؾمسؾكماخؿزالمعقضقسفامبشلءم
عـ ماظؿؾؿقح مواظؿؽـقػ ،موتراػـ مسؾك مادؿدراج ماٌـؼػني مإدي ماإلضؾال مسؾك مػذا ماظعؿؾم
واالدؿؿؿاعمبف .م

42ممأذفؾقن،مسؾدماٌاظؽ،مايلادقةماىدؼدةمسيماظرواؼةماظعربقة،مم،مس،مص .117.م
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