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انفتاح النص املطزحي عند عبد اللادر علىلت
مفتاح خلىف

()0

لادبُت والىلدًت واملظسخُت ُلى أهه ال ًىحد ُمل فني
جياد ججمّ ول الدزاطاث الفىُت و أ
مخلىق مً الِدم وال ً أىحد هف أدبي وال مظسحي ابخدَ مً ال ش يء ،ولهرا فان ول
الخواباث جياد جيىن ملخلى ججازب مخِددة ومخخلفت .والخواب املظسحي أػد أهىاَ
الخواباث شخاما مً هرا الجاهب ،ئذ جلخلي فُه هماذج فىُت مخخلفت وهـىؾ أدبُت
مخىىُت وججازب ئوظاهُت مدؼابىت ولرلً طمي بأبي الفىىن .أ
و اهوالكا مً هرا املبدأ طأهاكؽ في ملالي هرا ًاهسة اهفخاح الخواب املظسحي ُىد
عبد اللادر علىلتُ ،لى مظخىٍاث الىخابت ،الخألُف ،إلاخساج ،اللساءة ،الخللي واملؼاهدة .أ

انفتاح الخطاب الدرامي عند علىلت على مطتىي الكتابت والتأليف
حِد الىخابت الدزاماجىزحُت مً أُلد الىخاباث لادبُت وأػدها جداخال وحؼابياُ ،لى
السٓم مً ذهاب البِم ئلى ئهماٌ دوزها وفللهاُ ،لى اُخباز أن الفً السابّ فً زهحي
بالدزحت لاولى .فما هي خـىؿُاث الىخابت الدزاماجىزحُت ؟ وما هي خدود اهفخاح
الياجب املظسحي ؟ وما هي خدود كلمه الري ًجسه ئلى الظِىىٓسافُا ؟ .أ
طأطعى في دزاطتي لللُت اهفخاح الىف الدزامي ُىد ُلىلت ُلى مظخىي الىخابت ئلى
الخِسف ُلى أطساز الىخابت ُىده ومخولباتها ،وهصُتها الدزامُت ،مداوال كدز املظخواَ أن
أشٍل ُنها ٓباز الظىحن ،الري ًخفي ُىأا بسٍلها ،فال جلبث أن جبدو هخاباجه الدزامُت
في ؿىزة زاتِت ،جفىق جلً الـىزة التي هىا هخمثلها ُليها ،كبل أن هىـصٌ به ئلى بظان
البدث ،للىؼف ُلى خـىبت ججسبخه الدزامُت ،وزساء لٔخه املظسخُت ،وما كدمه مً
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أُماٌ فىُت بلٔذ بهىٍتها وػِبُتها كمت الجمالُت .هما طأُسج ُلى لاؿىٌ والخلفُاث
لادبُت والاحخماُُت والفىسٍت التي حظاُد في فهم ملمىن الِمل املظسحي ،الري كدمه
عبد علىلت وكُمخه الحلُلُت ،فهما أهثر مما لى جابِخه مً شاوٍت الخللي واملؼاهدة فلى .أ
فاذا وان الياجب عبد اللادر علىلت كد ؿاْ ُمله أوالءم به ُـسه ،ووأطمه
بالخوابم مّ لازكُت الاحخماُُت التي وؼأ فيها ،واوِىع ُليها ،فال ػً أهىا ذاةلىن
مِه ُلى هىٌ هره الدزاطت الىلدًت في هرا امللاٌ أزفّأ املخّ ،طىاء ما حِلم بالللاًا
التي ُالجها ،أم بما اطدىد ئلُه في ئبداُه ،وما حِالى وججلى في هـىؿه وخواباجه
املظسخُت خاؿت "اللثام ،ألاجىاد وألاكىال" .أ
وَِىد ذلً ئلى أن الياجب عبد اللادر علىلت ًجمّ بحن أوًُفخحن  :أوًُفت الىخابت
املظسخُت ،ووًُفت إلاخساج املظسحي .فاذا وان الياجب الدزاماجىزجي ًىخب هـه الدزامي
ًهس مً هلاةف طىف ًىملها املخسج ،أ أو أهه ًصود هـه
وهى ًلّ في خظباهه أن ما أ
إلاخساحُت ،التي ٌظدىحر مً خاللها املخسج ،ختى جخوابم
الدزاس ي بجملت مً إلازػاداث أ
فىسجه التي ًسٍد أن ًبرشها مّ زؤٍت املخسج ،ومً زمت املمثل للِمل املظسحي .أ
فان عبد اللادر علىلت ًخخـس هاجحن الِملخحن في ُملُت واخدة ،فىخابخه الدزامُت
حؼخٔل ُلى مظخىٍحن  :الىخابت الدزاماجىزحُت وإلاخساج املظسحي في آن واخد .أ
فان واهذ الىخابت الدزاماج أىزأحُت ،أو الخألُف املظسحي ُىد ٓحره مً املإلفحن
الجصاةسٍحن حظدىد ئلى زؤٍت زاهُت هي زؤٍت املخسج ،ومً زمت فان الِمل املظسحي ًبلى
هاكـا ختى ًخجظد بِمل ئخساجي "ئذ أهه لِع ُمال جلىُا ًل أىم ُلى مِوُاث مدددة
ومددودة ،جلاف في ول مسة ئلى الىف املظسحي خظب ما جلخض ي لامىز فدظب ،بل
هى ُملُت ئُادة خلم" ،1فُخدىٌ الىف ئلى ميىن مً ميىهاث الِمل املظسحيً ،إلف
بُنها املخسج لخمىذ املخللي املِنى الِام ،فِظعى املخسج هما جسي آن أوبزضفيلد ئلى ملء
بُاق وزلىب الىف الدزامي .2أ
فالحاٌ ُىد عبد اللادر علىلت مخخلفت ،أهه ه أى املخسج واملإلف في آن مِا ،له
كدزاجه أولٔاجه الخاؿت بهً ،خِامل مّ الىف املإلأف في لحٌت جألُفه بمىٌىز هلدي
 1زٍاقُ ،ـمذ ( ،)0791بلعت طىء ،دمؼم ،ميؼىزاث وشازة الثلافت وإلازػاد اللىمي ،ؾ.031 .
ً 2ىٌس أوبسَظفُلد ،آن ( ،)0799كزاءة املطزح ،جسحمت مي الخلمظاوي ،اللاهسة-مـس ،مسهص اللٔاث
والترحمت ،أوادًمُت الفىىنأ ،ؾ.21 .
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في آن واخد .فُجِله ٌٔحر إلاػازاث أو ًلٔيها لفاةدة كىله الخاؾ ،ألهه مظئى أٌ ًُ خُاة
الىف لادبي (الخألُف) والثاهُت (إلاخساج) ،فالياجب عبد اللادر علىلت ابً إلابداَ
املظسحي أؿال ،مً طاللت املظسخُحن ولِع دخُال ُنهم.
ئهه ًدظلح بالبـحرة في هخابت الحىاز وئخساحه في آلان هفظه ،ئذ أن زالزِخه جمحز
بخىاشن الحىاز بحن الصخـُاث ،فال ٌِوي لصخـُت ملوِا خىازٍا هىٍال ،ألن ذلً
ًسهم املمثل واملخللي في آن مِا .أ
فجراه ًمُل ئلى هخابت خاؿت ،مخأزسا بأُماٌ هباز املظسخُحن ،هما طٌُهس في اهفخاخه
ُلى البرًخخُت (وظبت ئلى بسٍخذ) ،ئذ أن هـىؿه ال حِخمد ُلى كىاُد الىخابت املظسخُت
املألىفت ُىد املظسخُحن ،املخِللت بالحدر والصمان وامليان ...وكاهىن الىخداث الثالر،
بل ًدوم هره اللىاُد و ًبني أُماله املظسخُت ُلى هدى مٔاًس .فُروب الىف املسافم
(إلازػاداث املظسخُت) في الِمل املظسحي ،فخروب هره إلازػاداث وهرا الىف املىاشي
واملسافم في وظُج خدًث الڨىال ،فُـِب ُلى املخللي اطخخساحها ،أو جدبّ آزازها .وُلى
الِىع مما ًددر أو ما هى مخِازف ُلُه في الىـىؾ املظسخُت املِدة لللساءة،
ٌظخوّ اللازب بىٌسة بظُوت أن ًفسق بحن الىف الدزامي وإلازػاداث املظسخُت ،التي
جيىنأ خىٌ خسهت املمثلحن ،وئػازاتهم و ئًماءاتهم التي جىكّ بحن كىطحن .أ
ئن ُدم ًهىز هرا الىف املىاشي في أُماٌ علىلت وبخاؿت كمً زالزِخه "اللثام،
ألاجىاد وألاكىال" زبما ٌِىد ئلى اهخفاء الحاحت ئلى مثل هرا الىف ،أو هره إلازػاداث،
ُلى اُخباز أن عبد اللادر علىلت املخسج هى عبد اللادر علىلت املإلف .أ
ئن الىخابت الدزامُت ُىد علىلت جخجاوش اللساءة ئلى الفِل ،فال ًلّ في خظباهه
ب ،وئهما ًلّ في خظباهه – و في مٌِم الحاالث – املخللي املؼاهد ،فُمُل ئلى
اللاز أ
الفِل املباػس .فلىخابخه خـىؿُاث ججِل مىً ُىدما جلسأ هـىؿه ،ججد أنها جمُل
ب باإلزػاداثُ ،لى جخُل
ئلى الظسد املظسحي أهثر منها ئلى الخُاٌ ،أو مظاُدة اللاز أ
الىف الدزامي .ذلً أن هره املسخلت ًخجاوشها فُىًف " :اللٔت الفىُت التي ال حِني
الصٍىت الؼيلُت الفازٓت بل الِىاؿس الجمالُت الفاُلت " ،3التي جدىٌ اللفٌت ئلى فِل
مصخف في ذهً املخللي املؼاهد .أ

 3أبى السكا ،طِد ( ،)0727في الدراما  :اللغت والىظيفت ،إلاطىىدزٍت-مـس ،ميؼأة املِازف ،ؾ.011 .
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ففي لىخت "عكلي و ملنىر" في مظسخُت ألاجىاد  -مثال  -حصخف لٔت الياجب ُلى
لظان "ملنىر" شخـُت "عكلي" فخبرش الىخابت الدزامُت فىسه ومىهجه في الحُاة وهرفه
امليؼىد ،اذ ًلىٌ ملنىر  :أ
"ُىلي كبل ما جخسج مىه السوح هاق ،وأهد لي ، ....أخدم الِلم ًا مىىز ،وطبل لي هلدز ُلُه،
كبل ما ًللف كاٌ لي  :مىىز ...مىىز ....الِلمً ....ا مىىز ،ملا ًىدؼس الِلم في بالدها وٍخمليىا فُه
الخدامحن البظواء كساًىً و كساًني ملا ٌِىد أوا ًخـسفىا بُه في أُمالهم وخُاتهم الُىمُت ذلً
الىكذ بالدها جدـل ُلى اطخلالٌ زاوي" .4أ

فالىخابت املظسخُت في هرا امللوّ املظسحي ،مً خدًث ملنىر ًُ عكلي وبثه ألمله
وهمىخه كبل مىجه ،وخسؿه أوئؿسازه ُلُه حِد :
"داللت حصخُـُت لحالت أو لدافّ أو لِالكت ما خدزذ ،أو ما طىف ًددر ،أو وان خادزا أو ماشاٌ
خازج خدود الدؼىُل الحاكس للسوزة مً كسوزاث الخىثُف أو الخِرز أو إلاكىاَ في آن واخد" 5.أ

وكد جمُل اللٔت الدزاماجىزحُت في الىخابت الدزامُت ُىد عبد اللادر علىلت زٓم
بظاهت مفسداتها ،ئلى ججظُد فِل إلاخظاض ُىد الصخـُت ،أو ججظُد الاهفِاالث،
وزبوها بامليان والصمان ،وبُان هُفُت لاداء ،وجخُل الحدر ،هما هى الحاٌ في خدًث
كدور الطىاق مّ مدًسه بلهجت خادة في مظسخُت "ألاكىال"  :أ
"كدوز الظىاق  :الُىم أها هخيلم ...خمظواغ طىت جلسٍبا وأها طاهذ ...باهم ...أما الُىم
هخيلم ...ماذا بًُ حظمِلي ملُذ ،وما جداولؽ جلوّ لي الىالم" 6.أ

وخالؿت اللىٌ أن ججسبت عبد اللادر علىلت جمثل أهمىذج الخلاهّ بحن فلاء
املإلف وفلاء املخسج في فلاء واخد .أو باألخسي هي هما وؿفها  :لخظز منصىري  :أن
"ُلىلت املخسج ًالخم ُلىلت املإلف لُىـصَ مىه ما لم ٌظخوّ ئبداُه في الىف ،ختى ًخمىً مً
ابخياز الالػِىز وحِله مسةُا مخدسوا فىق خؼبت املظسح" 7.أ
ُ 4لىلتُ ،بد اللادز ،من مطزخياث علىلت (ألاكىال – ألاجىاد – اللثام) ،ؾ.081 .
 5أبى الحظً ،طالم ( ،)8111إلاًلاع في فنىن التمثيل وإلاخزاج املطزحي ،إلاطىىدزٍت  -مـس ،داز
الىفاء لدهُا الوباُت واليؼس ،ؾ.380 .
ُ 6لىلتُ ،بد اللادز ،من مطزخياث علىلت ،ؾ.83 .
 7مىـىزي ،لخلس ( ،)8108املظاهز ألارضطيت في مطزح عبد اللادر علىلت ،املطزح العزبي مطيرة
جتجدد الكتاب العزبي ،الي أىٍذ ،وشازة إلاُالم ،ؾ.022 .
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انفتاح نص علىلت على التراث والثلافت الشعبيت
حاء في املعجم لادبي أن الترار هى جلً " :الِاداث والخلالُد والخجازب والخبراث
والفىىن التي ًترهها الظلف للخلف" ،8وَِسفه الشبيدي الهادي بأهه " :الدُامت لاطاطُت
والسهحزة الثاهُت التي جمحز مالمذ لامت ًُ طىاها ...ئهه ًمخد وَؼمل ول ما ُبر ًُ
ػِىزها وهبّ مً ذاجىا وجسُسَ ُلى أزكىا ،وبالخالي فالترار هى مىزوزىا الحلازي لٔت
وأدبا وُلما وفىا وفلظفت ودًىا وطُاطت واحخماُا" ،9وٍلظمه الجزاري عباص ئلى
ؿىفحن  :ؿىف ًدُا بُيىا ًىمُا وؿىف مِول في زفىف املىخباثً ،لىٌ في ذلً  :أ
"حمُّ ما أهخجخه ُلىٌ لاحُاٌ الظابلت ،وما أوخذ به كلىبهم مً ُلىم وفىى أن وآداب وهى
هىُان  :أخدهما مِول في املخاخف والخصاةً ،والثاوي جلمه الِاداث والخلالُد والفىىن وما
ئليها مً املأزىزاث الؼِبُت التي ماشلىا همازطها وهمدها بالحُاة" .10

ئن املخأمل في املفاهُم الظابلتً ،خلف ئلى خالؿت حامِت بأن الترار هى ول ما
وززخه لامت ًُ طابليها ،لخترن لالخلحن منها هخاحا فىسٍا وُلمُا وأدبُا وفىُا وزوخُا
وفليلىزٍا ،أو باألخسي ول ما ًخمثل في جلً التراهماث التي وؿلذ ًُ لاطالف في حمُّ
مىاحي الحُاة الفىسٍت ،الثلافُت ،الاحخماُُت ،الظُاطُت ،الاكخـادًت والدًيُت .واهوالكا
مً كُمت الترار في بىاء الفسد واملجخمّ وجأؿُلها ،جفوً عبد اللادر علىلت ئلى كسوزة
الاهفخاح كمً هـىؿه ُلى الترار
هبؽ خفاًاه وجىًُفه في أُماله املظسخُت ،أو بالخالي أ
والثلافت الؼِبُت .فياهذ ججسبخه في املظسح الجصاةسي امخدادا هبُُِا لخجسبت ولد عبد
الزخمان كاكي الري اطخلهم بدوزه الترار الجصاةسيأ بيل أػياله ،مً اللىاٌ ئلى الحللت
ئلى الجىاهب الظسدًت والؼفهُت التي ًدخىيها الؼِس الؼِبي الجصاةسي .أ
للد اطخٔل عبد اللادر علىلت فىُت الترار الؼِبي وشاوحها بخلىُاث املظسح
الِالمي ،لُيخج لىا مظسخا حصاةسٍا ٌظخمد زوخه مً املىزور الؼِب الجصاةسي .وال أدٌ
مً ػِبِخه مً جىًُف لآىُت الؼِبُت التي حظهم دوما في ئهخاج حمالُاث املِاوي،
وئُواء الِسق املظسحي خُىٍت وزػاكت حِبحرًت ،وبخاؿت ئذا وان لاداء الٔىاتي خُا،

 8حبىزُ ،بد الىىز ( ،)0721املعجب ألادبي ،ن ،8 .بحروث  -لبىان ،داز الِلم للمالًحن ،ؾ.33 .
 9الهادي ،الصبحري )"،(8103جسازىا الِسبي وأبِاده" ،مجلت جذور ،لِدد  ،08،جىوع ،ؾ.65 .
 10الجسازيُ ،باض ( ،)0799من وحي التراث ،املٔسب ،موبِت لامُيُت ،ؾ.11 .
115

مفتاح خلىف

فخأِمم املِنى وججِل املخللي ٌظبذ في هم هاةل مً الِالماث الظمُِت ،وهما جلفي ُلى
املظسحي جىىُا جتزاوج فُه الِالماث الظمُِت بالبـسٍت .أ
لٔت الِسق أ

انفتاح العزض على البرًختيت
ُىدما هىٌس و هخأمل في أُماٌ عبد اللادر علىلت وئلى بىائها الدزامي ،وهداوٌ
اهدؼاف ملىماتها والحىم ُليها ،هلّ جدذ جأزحر ُالكاث خفُت كد ال هيىن مدزهحن لها
في أٓلب لاخُان ،فتربى بُيىا وبحن أُماله الفىُت ،وكد جفتر جلً الِالكت ختى ال حِدو
أن جيىن أهثر مً ئخظاض بالسكا ،أو ُدم السكا ،مً الىدى الري ًلىم ُلُه ذلً
البىاء الفني الؼِبي ألُماله املظسخُت .ولىنها ججبرها ُلى ُالكت خمُمُت كىٍت جـل ئلى
خد الِالكت بُيىا وبحن الصخىؾ (كدور لفهاًمي ،جلىل ،عكلي ،ملنىر ،بنت
العطاص .)...ألنها وبيل بظاهت جخجظد في ذواجىا وحظخدىذ ُلى مؼاُسها ،فاللازب
واملخللي ألُماٌ علىلت ًجد ذاجه مجظدة ال مدالت في شخـُت مً الصخـُاث ،وىنها
وبيل بظاهت هماذج بؼسٍت .أ
ولخجظُد هره السابوت الحمُمُت بحن الخواب املظسحي الِلىلي واملخللي ،لجأ عبد
اللادر علىلت ئلى جبني البرًخخُت في الوسح املظسحي ،وذلً مً خالٌ كىله الري ٌِترف
فُه اهفخاخه ُلى الخواب البرًختيً ،لىٌأ ُلىلت :
"أُخبر أن بسجىلد بسجخذ وان وٍبلى مً خالٌ هخاباجه الىٌسٍت ،وُمله الفني ،خمحرة حىهسٍت في
ُملي ،وجياد ججخاخني السٓبت في أن أكىٌ بأوي أُخبره هأبي السوحي ،أو خحرا مً ذلً ،ؿدًلي
وزفُم دزبي املخلف" .11أ

وبحن الخِلم الحمُمي باالججاه البرًختي في املظسح و خمُمُت الاهخماء ئلى الحللت
واملظسح الؼِبيً ،رهب مصطفى رمظاني ئلى حظمُت مظسح علىلت بـ "املطزح الشعبي
امللحمي ،12ذلً أن علىلت لجأ ئلى جىًُف ػيل الحللت في املظسح ئلى حاهب جأزحراث
املظسح امللحمي ،وما ًجمّ بُنهما مً حؼابهاث طىاء أما حِلم باطخِماٌ جلىُاث الىخابت

 11للاء ُلىلتُ ،بد اللادز مّ حلُد ،مدمد .ؾ.819 .
ً 12ىٌس  :زملاوي ،مـوفى (" ،)0771خالت املظسح في أكواز املٔسب الِسبي" ،مجلت العزبي ،الِدد
 ،390اليىٍذ ،املجلع الىهني للثلافت والفىىن وآلاداب ،ؾ.081 .
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املظسخُت ،والظسد الري هى أطاض جىٌُم طحر الحياًت املظسخُت ،أم مً خالٌ هبُِت
املؼازهت باليظبت للمخللي أو املؼاهد .أ
وان طعي عبد اللادر علىلت دوما ئلى الخمحز والخـىؿُت ،وهظس ول ما هى مألىف
في املظسح ،فماٌ ئلى مظسح الحللت بِدما زأي أن املظسح لازطوي في الجصاةس لم ٌظخوّ
أن ٌظخمُل الجماهحر ،ولم ٌظخوّ الخٔلٔل في أُماق املجخمّ ،وٍخجلى ذلً في مداكسة
أللاها في بسلحن طىت  ،0729في املإجمس الِاػس للجمُِت الدولُت لىلاد املظسح بِىىان :
"الٌىاهس لازطوُت في املظسح الجصاةسي"ً ،لىٌ في ذلً :
"في فترة الظبُِيُاث ( )0791-0798اطخواَ مظسح وهسان أن ًخسج ئلى الجماهحر املخخلفت
كمً مظسح مخىلل ًخم مً خالله زبى ُالكاث مّ املإطظاث املخخلفت ،مً  :ػسواث،
ئدازاث ،بلدًاث ،زاهىٍاث ....هرا املظسح املخىلل لم ًلف ُىد خدود املدن ،وئهما وؿل ئلى
اللسي الىاةُت لُِسق ُلى الفالخحن في الحلىٌ ...وفي خلم هرا الحماض وهرا الخىحه الِازم
هدى الجماهحر اليادخت والفئاث الؼِبُت ،أًهس وؼاهىا املظسحي ذو اليظم لازطوي خدوده،
فلد واهذ للجماهحر السٍفُت الجدًدة ،أو ذاث الجروز السٍفُت جـسفاث زلافُت خاؿت بها ججاه
الِسق املظسحي ،فيان املخفسحىن ًجلظىن ُلى لازق وٍيىهىن خللت" .13أ

أوللد جفوً عبد اللادر علىلت ئلى ُدم الخىافم بحن الٌىاهس لازطوُت في املظسح
الجصاةسي ،مّ خـىؿُت املجخمّ الجصاةسي املُاٌ ئلى فً الظسد واللف ،وُدم اهخمامه
بالخمثُل ،والظعي أهثر ئلى فً الاطخماَ ،وجأزحر اليلمت أهثر مً جأزحر الحسهت والفِل .وهىا
جخجلى الٌاهسة البرًخخُت في مظسح علىلت ،خُث ًىؼف في املداكسة هفظها ما الخٌه
ُلى املخللي الجصاةسي ،والخـسفاث التي وان ًبديها املخفسحىن ،خُث ًلىٌأ :
"وان بِم املخفسححن ًدًسون ًهىزهم للِسق ختى ًدظنى لهم الترهحز ُلى الظمّ ،هما وان
ألولئً املخفسححن هاكت ئهـاث وخفٍ خازكت للِادة ،للد وان بملدوزهم ئُادة خىازاث ػبه
واملت ملؼاهد بسمتها في هرا الٌسف الجدًد" .14أ

ئن هره املالخٌاث التي الخٌها علىلت ُلى الجمهىز الجصاةسي ،مً مُل ئلى الظمّ
وإلاهـاث ،وئدازة الٌهىز للِسق كـد الترهحز أهثر ،حِلذ عبد اللادر علىلت ًفىس
ُ 13بد اللادزُ ،لىلت ،الظىاهز ألارضطيت في املطزح الجشائزي ،جسحمت حماٌ بً الِسبي ،مداكسة
مخلمىت ،في هخاب من مطزخياث علىلت ،ؾ.09 .
 14املسحّ هفظه ،ؾ.02 .
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في ئُادة الىٌس في الىخداث املظسخُت مً دًيىز و أهظِظىازاث والىف والخؼبت...
فاهخدي ئلى الِسق الؼِبي املخمثل في الحللت ،مً دون أن يهمل الترار الؼِبي ،وما
ًىخىـصه مً هاكت حِبحرًت أو ئػازٍت أو جدلُلُت ،فاملثل الؼِبي ٌٔىًُ ًُ آالف اليلماث،
وئػازة واخدة مً "هبحر الجماُت" وافُت ألن ًفهم املظخمِىن هثحرا مً لاػُاء
والدالالث .أ
هما جخجلى بسخخُت عبد اللادر علىلت في جسهحزه ُلى هابّ الظسد ،وهظس إلايهام،
الري ٌِاوي مىه املخللي واملمثل في آن واخد ،فيان ًخخر مً هابّ الظسد و الحيي الري
ًلىم به املمثل وطُلت لىظس إلايهام ،وئبالْ املخللي أن هره الصخـُت ال حِدو أن جيىن
ممثال وفلى ،ف أال ًيبغي ُىده أن ًىدمج املمثل في الصخـُت املإداة ،فُبلى مدافٌا
ُلى كدز مً املظافت التي جفـل بحن املمثل والصخـُت التي ًخلمـهاً ،لىٌ في ذلً  :أ
"لم ٌِد ُلى املمثل أن ًىهم بأهه شخف مً الصخىؾ ،ولم ٌِد ُلُه أن ٌظترطل بأهىاء
وأمصحت الصخـُت املإداة ،وأن ًدىاشٌ ًُ شخـِخه ملـلحتها ،بل ُلُه أن ًبني هىاٌ مدة
جأدًخه أهه ممثل وٍبلى هرلً" .15أ

ومما ًإهد ػدة ئؿسازه ُلى البرًخخُت وأهه ًدافٍ ُلى مظافت لامان بحن املخللي
والفِل املظسحي ،ختى ال ًلّ فسَظت إلايهام .للد لجأ عبد اللادر علىلت ئلى هٌام اللىٌ
والظسد ٓحر املباػس ،باهثاز فِل كاٌ – ًلىٌ ،كالىا – الڨىاٌ ،ئكافت ئلى اُخماده ُلى
هاكت إلاًماءة في املمثل ،وأن املمثل ٌِبر باإلػازة ُما عجص ُىه أو خفي أو ؿِب
بالِبازة ،فِظخمخّ املخللي بالحدر املظسحي مً هاخُتي الىف والفِل دوهما اهدماج
في الحدر .أ

انفتاح النص والعزض على مطتىيي إلاخزاج و الطينىغزافيا
أفخخذ هرا الِىـس الفني بملىلت كد جبدو أنها خازج ئهاز املظسح ،ولىنها في لب
الخجدًد والخىاؿل الفني وإلابداعي ،مفادها أن ألاخفش طئل مسة ًُ أطخاذه ضيبىيه
وًُ الخفاكل بُنهما ُىد هالب الِلم ،فأحاب كاةال " :وان طِبىٍه أُلم بالىخابت مني،

ُ 15لىلتُ ،بد اللادز ،هلال ًُ  :مىـىزي ،لخلس ،املظاهز ألارضطيت ،في مطزح عبد اللادر علىلت،
ؾ.078 .
118

انفتاح النص املطزحي عند عبد اللادر علىلت

وماث طِبىٍه وأها أُلم بالىخابت مىه" .16ئن هره امللىلت ال جدمل مً الخفاكل بحن
السحلحن أهثر مما جدمل مً الاطخمسازٍت والخىاؿل ،وبىاء حهد ُلى حهد ،وأن املخأخس
ًىاؿل مً آخس هلوت وؿل ئليها املخلدم ،وأهثر ما ًدمل مً مِاوي الاهفخاح وكبىٌ فىس
آلاخس والظعي دوما لـهس مجمىُت مً املفاهُم والِلىم في بىجلت واخدة .أ
هرا ما طعى ئلُه عبد اللادر علىلت في ججازبه الظِىىٓسافُت إلاخساحُت ،فالسحل
بدم ػيل ُالمت فازكت في مجاٌ الظِىىٓسافُا وإلاخساج ،ئذ اطخواَ أن ًجمّ بحن هثحر
مً املدازض والخُازاث املخخلفت ،أو ختى املخىاكلت ،بسؤٍت حمِذ بحن فىُاث الاػتران
وأهملذ فىُاث الاخخ أالف ،التي كد جددر وؼىشا في بىاء املِنى ،وجىؿُله للمخللي.
فاملؼاهد لِسق "ألاكىال ،ألاجىاد واللثام" ًجد أن السحل ًبدو بسٍخخُا – هما ال خٌىا
طابلا – في جىًُفه للظسد ،وطُِه لىظس إلايهام" .ئذ أن السحل وان ملحمُا خالـا مً
خالٌ جىًُفه لجل الخلىُاث البرًخُدُت في خوابه املظسحي" ،17فُمُل ئلى جمثُل
الدالالث الظسدًت وجدىٍلها ئلى خيي ًُ هسٍم الڨىال ،ومثاٌ ذلً ما ًددر في لىخت
"عكلي ومنىر" خُث ًـىز لىا عبد اللادر علىلت املخسج ما ًددر ُلى لظان الڨىال
ما ٌؼبه امللازهت بحن الـدًلحن "عكلي ومنىر" فُخوسق ئلى  :املٌهس ،الظلىن ،الِمل،
الظحرة الراجُت والِالكت بُنهما ومـحرهما ،18أو في وؿف الڨىال لـ "سينىبت" وؿفا
فحزًىلىحُا كاةال " :شٍىىبت بيذ بىشٍان الِظاض ،طنها  08طىت ،كاؿفت في اللامت ،جلىٌ
بيذ زمً طىحن ،كلُلت في الصحت ،دزُيها وزحليها زكاق وازهاف ،وحهها خلى ًسٍف،
هابُِىه ُُىيهاُُ ،ىيها هباز لىنهم كسفيً ،صٓدو شُٓد خُىما حٔلب ،وٍخبظمىا خُىما
جطحً" .19أو وؿفا طىطُىلىحُا " :شٍىىبت بيذ بىشٍان ًمثلى بها في الثاهىٍت مً
مظخىاها الدزاس ي هاخُت الظحرة والرواء" ،أو في كىله " :لاطاجرة مظخعجبحن فيها،
والخالمُر طاُت ٌٔحروا منها طاُت حؼفهم ملا ًصٍس ُليها كلبها" ،20أو وؿفا طُيىلىجي :

ً 16ىٌس الِاوىبُ ،لي مـوفى ،)0779( ،التفكير النلدي عند العزب ،ن ،8 .لبىان ،موبِت
هاػسون ،ؾ.73 .
ً 17ىٌس مىـىزي ،لخلس ( ،)8108هخاب الِسبي ،املظاهز ألارضطيت ،في مطزح عبد اللادر علىلت.
املطزح العزبي ،مطيرة جتجددُ ،دد ً ،29ىاًس ،اليىٍذ ،وشازة إلاُالم ،ؾ.022 .
ً 18ىٌس ُلىلتُ ،بد اللادز ،من مطزخياث علىلت ،ؾ.017 .
 19املسحّ هفظه ،ؾ.13 .
 20املسحّ هفظه ،ؾ.19 .
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"شٍىىبت بيذ الِظاض ذهُت خظاطت بالىثحر ػىفتها ٓاشزة جلسا داخل إلاوظان بيل
طهىلت" .21أ
ئن املخأمل للىماذج املظخلاة للخمثُل ًُ دوز الساوي في وؿف "سينىبت بنت
العطاص" طُيىلىحُا و طىطُىلىحُا و فحزًىلىحُاً ،جد أنها ُمل خياتي جدىمه
وًُفت مسهصٍتً ،بحن الساوي مً خاللها مدخىي السطالت التي ًسٍد ئًـالها ،وهي مِاهاة
الفئاث الفلحرة في املجخمّ ،حساء الفلس واملسق وػدة الفاكت والحاحت ،فُلىم بخلم
شخـُت مسهصٍت ،فُخلم أفِالها وميان جىاحدها وشمىه ،فخيىن هره الصخـُت بمثابت
الـىزة املجسدة التي ٌظعى الساوي ئلى ججلُتها ،باُخماد مخخلف الـىز امللمىطت،
والصخـُاث (جالمُر ،أطاجرة ،لاب ،لام) ،ولافِاٌ (ذواء ،خدًث ،خسهت ،الِحن،) ...
والصمان ( 08طىت) ،و امليان (الثاهىٍت) .وفي هرا ًلىٌ طُِد ًلوحن :
"لرلً ًمىً الرهاب ئلى أن املادة الحياةُت لِظذ طىي ججلُت لـىزة ذهىُت مجسدةً ،والب
الخدلُل بالىؼف ُنها مً خالٌ اُخماده مخخلف الـىز امللمىطت امللدمت" .22أ

وكد ًول ُلُىا مً هافرة لازطوُت ،وباللبى مً باب املمثل والاهخمام باُداده،
وجيىٍىه ،ختى ًىدمج مّ الحدر وَِِؼه ،فىجده مخأزسا باملظسح الخللُدي (الُىهاوي) مً
حهت ،وبـ ضتانطالفيطكي مً حهت أخسي .فلد وان الىاكد واملخسج كططنطين
ضتانطالفيطكي ٌِخني ُىاًت ػدًدة بممثلُه ،لحرفّ مً كدزاتهم الخِبحرًت والخمثُلُت،
فيان ًلُم لهم خــا زٍاكُت وهفظُت وزوخُت ولٔىٍت ،ختى ًسفّ مً هاكتهم
إلاًداةُت ُلى الخؼبت .23والحاٌ هفظه ُىد علىلت الري وان ًرهب مّ ممثلُه ئلى
لاطىاق الؼِبُت ،ختى ًولِىا ُلى الىاكّ وٍخلسبىا أهثر مً الصخـُاث الحلُلُت،
ولاخدار املساد جمثُلها
أو باألخسي ختى ًخم الاخخيان املباػس مّ الصخـُاث املإداة ،أ
وججظُدها ،وفي هرا خسؾ ُلى بلىْ أُلى دزحاث الخِبحر ،وزفّ الواكت إلاًداةُت
والخِبحرًت ًُ هسٍم جخصًٍ جلً املؼاهداث الىاكُِت في الِلل الباهً ،وئُادة
ججظُدها وجمثُلها متى اخخُج ئليها .وفي هرا ًلىٌ هاًش جىردون " :لِع باطخواُخً
 21املسحّ هفظه.
 22املسحّ هفظه.
ً 23لوحن ،طُِد ( ،)0779كال الزاوي ،البنياث الحكائيت في الطيرة الشعبيت ،ن ،0 .الداز البُلاء -
املٔسب ،املسهص الثلافي الِسبي ،ؾ.31 .
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فِال أن جمثل ختى جيىن كد ُاٌؼذ" .24أ
وًُ كُمت املؼاهدة في ئزازة الحىاض أزىاء الخمثُل ،وكُمت لاخدار الىاكُِت التي
ٌؼاهدها املمثلىن ،وَظخُِىىن بها في الخمثُل ًلىٌ أًلا ُ" :ىدما هسٍد أن هبني
شخـُت ،فٔالبا ما هالخٍ هماذج أو هماذج أؿلُت ،والتي حظاُد ُلى ئُواةىا هلوت
البداًت ،وزبما هبدأ ختى بخللُد شخف ما أو ش يء ما ،وولما الخٌىا أهثر ولما اطخىُبىا
أهثر" ،25وفي هرا الـددً ،رهب أصحاب املرهب لازطوي ئلى أن املمثل ًجب أن
ًخلمف الصخـُت املإداة بدءا بالخخُل زم الخوابم وؿىال ئلى الاهدماج الخام بُنهما .26أ
وبحن الظسد البرًختي وما ًلىم به الڨىال ،وٍدىُه ًُ الصخـُاث ،وما ًدزب ُلُه
عبد اللادر علىلت ممثلُه ،ومظاُدجه لهم ُلى الاهدماج ،جخمىكّ هسٍلت ئخساحه للفِل
املظسحي في الثالزُت .وال ًلف عبد اللادر علىلت ُىد هاجحن املدزطخحن ،بل ًول ُلُىا
مً هافرحي مدزطخحن أخسٍحن  :ئنهما الىاكُِت والسمصٍت .فالىاكُِت واكُِت الوسح،
وواكُِت الحدر ،وواكُِت اللٔت ،وواكُِت املىكىُاث املِالجت ،التي حِبر ًُ ما ٌِِؼه
الجصاةسٍىن ًىمُا ،وواكُِت الدًيىز الري ًسػد ئلى املِنى املساد .فىثحرا ما وان عبد
اللادر علىلت ًمُل ئلى جىًُف وخداث دًيىزٍت مظخلاة مً الىاكّ ،والحاةى ،الىافرة،
ؿىز لحُىاهاث ،الواولت ،الىسس ي ...وذلً خظب املؼهد املظسحي وميىهاجه ومخولباجه.
"ئذ أن املىاًس ؿىزة خُت مً الحُاة ،ووان البد لألبواٌ مً حدزان زابخت خلُلُتٌِِ ،ؼىن
وٍخدسوىن أمامها ،بل أؿبذ املظسح حجسة ُادًتً ،ىلـها خاةى واخد ،وذاث أزار خلُلي
مىٌم ،ئلى خد ما ػبُه بما في الحُاة خازج املظسح ،وذاث أبىاب جفخذ ،وهىافر حٔلم ،وذاث

خىاةى ال تهتز ،و أواوي و شهىز ٓحر مسطىمت ُلى الجداز" .27أ
وٍيخلل عبد اللادر علىلت مً الىاكُِت الدًيىزٍت و الظِىىٓسافُت ئلى الىاكُِت
الىفظُت ،مً خالٌ هؼفه للمِاهاة الُىمُت ،همِاهاة جلىل لفهاًمي في املظدؼفى،
ومً خالله مِاهاة املسض ى ،بل مسق الصحت الِمىمُت في خد ذاتها .فخخدىٌ الىاكُِت
ً 24ىٌس  :طخاوظالفِظيي ،كظوىوحن ،إعداد املمثل ،جسحمت مدمد شوي الِؼماوي ومدمىد مسس ي،
بحروث  -لبىان ،داز النهلت الِسبُت للوباُت واليؼس ،ؾ.313 -002 .
 25هاًص ،حىزدون ( ،)0778التمثيل وألاداء املطزحي ،جسحمت مدمد طُد ،اللاهسة-مـس ،أوادًمُت
الفىىن وخدة إلاؿدازاث ،ؾ.41 .
 26املسحّ هفظه ،ؾ.10 .
ً 27ىٌس املسحّ هفظه .ؾ.811 .
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ئلى أشماث هفظُت جدخاج ئلى ُالج ًوسح ُلى أهثر مً مظخىي .وفي ذلً ًلىٌ املخسج
ضتان في زطالت وحهها ئلى جىردون كزيج ًدُىه فيها ئلى كسوزة الِىدة ئلى الىاكُِت في
الجاهب الىفس ي " :للد ُدها ئلى الىاكُِت بوبُِت الحاٌ ،ئلى واكُِت أُمم ،وأهثر ؿفاء،
الوسٍم،
ئلى واكُِت أهثر حِملا للىفع إلاوظاهُت ،دُىها هلىي أهفظىا كلُال في هرا أ
وطىدزن ُىدةر أهىا هىاؿل زطالخىا" .28ئنها واكُِت جمًِ الىٌس في حاهب الؼس
في الىفع إلاوظاهُت وفي املجخمّ ُلى خد طىاء ،خُث جـبذ جـىٍسا للىىاحي املٌلمت
ي .29أ
في الصخف وفي املجخمّ البؼس أ
وجتراءي لىا السمصٍت في جىًُفه لىماذج بؼسٍت مثلذ زمصا لفئاث مُِىت ،مً املجخمّ
مثل  :جلىل الفهاًمي ،الري مثل مِاهاة املسض ى في املظدؼفُاث ،أو بـفت ُامت مِاهاة
كواَ الصحت هيل .وكد ًخِدي السمص إلاوظان ئلى جىًُف الحُىان بدًال ُىه ،فخىًُفه
للحدًلت الِمىمُت ،والحالت التي آلذ ئليها ،ومِاهاة الحُىاهاث فيها ،التي لم حِد ججد ما
جلخاث مىه ،ئهما هى في خلُلت لامس مِاهاة الؼِب الجصاةسي .ئنها زمصٍت مً هىَ خاؾ،
أزاد علىلت أن ًىؼف مً خاللها وبوسٍلت ٓحر مباػسة ًُ زفله للىاكّ املِِؽ ،ئنها
حىهس لادب السمصي الري كد ًلسؤه اللازب الِادي ،وكد ٌؼاهده املؼاهد الِادي ،فال
حِدو جفظحراجه أو جبرًساجه الخألم لحاٌ الحُىاهاث ،التي ؿازث حاتِت كاتِت ،وطى
ئهماٌ البلدًت لها .لىً املخأمل واللازب املخفدف ال ًلف ُىد هرا الخفظحر الظوحي
الٌاهسي وئهما :
"ال ًياد ًمض ي في الجملت املظسخُت السمصٍت ختى ًبهسه ما جدذ طودها ،وما جدذ هرا الظوذ
لباب لادب السمصي ،ومً أُاحُب هرا اللباب أهه ًخخاًل بـىز مخخلفت في ذهً اللازب
املخأمل ،ؿىز جخفاوث في ملداز ما فيها مً الجماٌ واملِاوي ولاهداف ،ولاعجب مً هرا أهه
كازةا مخأمال آخس كد جخخاًل له ؿىز حدًدة ٓحر التي مسث برهً اللازب املخأمل لاوٌ،
وهىرا .30"...أ

 28الىزقي ،الظُِد ) ،)8118جطىر البناء الفني في أدب املطزح العزبي املعاصز ،اللاهسة  -مـس ،داز
املِسفت الجامُِت ،ؾ.71 .
 29طِد ،أزدغ ( ،)0772املخزج في املطزح املعاصز ،ن ،8 .اللاهسة  -مـس ،الهُئت املـسٍت الِامت
للىخاب ،ؾ .75 .أ
ً 30ىٌس كىاؾ ،هىد ) ،)0720املدخل إلى املطزح العزبي ،بحروث  -لبىان ،داز الىخاب اللبىاوي ،أ
ؾ.031 .
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وخالؿت اللىٌ أهه بحن أكالَ البرًخخُت و لازطوُت والىاكُِت والسمصٍت ،اهفخدذ
شواًا السؤٍت إلاخساحُت ُىد عبد اللادر علىلت ،فان وان كد لجأ ئلى لازطوُت
والبرًخخُت في ؿىّ مالمذ الىف الدزامي ،ومىافاجه للجمّ بحن ما هى حصاةسي (كىاٌ) وما
هى ُالمي (الِلبت إلاًوالُت) فاهه اهفخذ ُلى السمصٍت والىاكُِت ،فجاءث لاولى مخىاةمت
ملا هي ُلُه في الىف الدزامي ،وهاز بأفيازه ئلى أُماق املخللي الجصاةسي ،وخسج به ًُ
املألىف الفني املظسحي .ولىً وفي طُاق السؤٍت إلاخساحُت ،وان البد مً هسح بِم
لافياز بىكىح للمخللي ،فلجأ ئلى الىاكُِت ميؼئا ُاملا آخس مسادفا لألوٌ ،ومىاش له،
أطماه ُالم املهمؼحن ،الرًً هم ٌِِؼىن فُما بحن ًهساهِىا ،ولىً في أٓلب لاخُان ال
هساهم ،وأن ما بُيىا وبُنهم ئال خىاحص ػفافت وهمُت ٌظخوُّ املخبـس إلاخظاض بهم مً
وزائها .أ

جللي النص املطزحي "ألاجىاد" وانفتاح الفظاء التأويلي
انفتاح داللت العنىان
ئن أوٌ ش يء ًـادف اللازب وَؼد اهدباهه هى الِىىان ،فهى ًفخذ له آفاكا وٍفخذ
الافتراق،
بـحرجه بِد أن ًفخذ بـسه ،فهى " :أوٌ للاء بحن اللازب والىف ،وهأهه هلوت أ
خُث ؿاز هى آخس أُماٌ الياجب ،وأوٌ أُماٌ املخللي" ،31ئهه الـىزة الؼاملت التي
جخيىن في ذهً اللازب املخللي ،والتي ًبني ُليها فِل الخأوٍل ،واهفخاخه املإدي ئلى بىاء
هف حدًد ًيخجه اللازب املخلليً ،يىن مىاشٍا مللمىن الِىىان ،ئهه ُملُت فاؿلت بحن
اهتهاء حهد الياجب وبداًت حهىد اللساء واملخللحن .أ
وبالِىدة ئلى زالزُت عبد اللادر علىلت التي حِلىاها مدوهت للدزاطت ،وحدها أن
الِىاوًٍ حاءث في ػيل أطماء "ألاكىال ،ألاجىاد واللثام" ،ج أىحي بالثباث والسوىن ال
الخٔحر والخدىٌ ،فالِىاوًٍ الثالزت جىفخذ ُلى دالالث الثىابذ التي ًجب أن ًخأطع ُليها
املجخمّ الجصاةسي ،ال املخٔحراث الٌسفُت التي ٓحرث بِلا مً كُمه ،فاذا أجِىا ئلى ُىىان
"ألاكىال" فان زمصٍخه جخجلى في بيُت الِمل املظسحي في خد ذاجه ،الري بني ُلى "الڨىال"
مً حهت ،أكف ئلى ذلً أن هرا "الڨىال" الري أُوى للِمل املظسحي بِدا بسٍخخُا،
 31خؼبت ،دزٍني ) ،(0777أشهز املذاهب املطزخيت ،ن ،0 .اللاهسة  -مـس ،الداز املـسٍت اللبىاهُت،
ؾ.021 .
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كد طسد لىا مجمىُت مً لاكىاٌ املأزىزة الثابخت ،التي كاومذ الخٔحر والخدىٌ الاحخماعي
والاكخـادي والظُاس ي الري خدر في املجخمّ الجصاةسي ،أو باألخسي هره الثلافت
الؼفىٍت التي ًجب أن هدافٍ ُليها ،زم هترحمها ئلى أفِاٌ وخلاةم .أ
أما "ألاجىاد" فمفسده "جىاد" فبمجسد كساءجه ًىفخذ ُلى مجمىُت مً الدالالث
خظب الظُاق الىازد فُه ،وٍمىً جلخُف هره الدالالث التي جخفسَ وجىفخذ مً ؿىزجه
32
الىىاجُت في املخوى الخالي :
ألاجىاد
الغشارة والكثرة

أ

الجيد

رجل جىاد
نليع الزديء

فزص
ضخي

مطز
جىاد غشيز
ّبين الجىدة

جادث العين
كثر دمعها

ئهه مثلما ًدُلىا الِىىان "ألاجىاد" ئلى املِنى الىلُم في املجخمّ الجصاةسي ،خُث
الافخلاز والىلف ،فخولب لامس وحىد زحاٌ أحاود ًطحىن بما ًمليىن
اهدؼس البخل و أ
الطخدزان هرا الىلف .فان الحاٌ هفظه في "ألاكىال" الري ًدُلىا ئلى أن املجخمّ خاٌ
أفساده ئلى الىالم دون الفِل ،بل أؿبدىا ًخاحسون بؼِازاث حىفاء فلى ،كلما
ًترحمىنها ئلى أفِاٌ .أما "اللثام" فخىفخذ دالالتها ُلى الخجل والظتر والدظتر وُدم
اللدزة ُلى املىاحهت ،والاهخفاء باملساكبت ًُ بِد .أ
ئن اهفخاح الِىاوًٍ "ألاكىال ،ألاجىاد واللثام" ُلى املِاوي الظابلتً ،يبني ُلى
لاخدار الحاؿلت في الىـ أىؾ الدزامُت مً حهت ،وجىحهاث شخـُاتها البولت
وؿساُها الدزامي مً حهت أخسي ،ئال أهه أومثلما طلمىا طابلا أن اللساءة والخأوٍل
ًخٔحران بخٔحر اللازب ،وامل أإوٌ واملخللي ،فان الدالالث الظابلت كد جخخفي وجٌهس دالالث
الدزامي ،ألهه كبل جددًد
أخسي خظب جىحهاث اللازبأ ،وجأوٍالجه لألخدار والـساَ أ
جلً الدالالث وحب :
 32مفخاح ،مدمد ( ،)8111دًناميت النص ،ن ،8 .الداز البُلاء  -املٔسب ،املسهص الثلافي الِسبي ،ؾ.98 .
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"الدظلُم بأن ملمىهه (الِىىان) لِع زابخا ،وال ًمىً جددًد جفسُاجه داللُا في اطخلاللُت،
أوئهما مً خالٌ الِالكاث التي ًلُمها مّ ُىاؿس الىف" .33أ

و لهرا فان كساءاجىا لهره الِىاوًٍ ،كد جلخلي مّ بِم اللساءاث لاخسي في هلان،
امللازبت بحن هره اللساءاث ئال مً خالٌ حدلُت
أ
وكد جخخلف مِها في أخسي .وال جخم
الِىىان أوالىف الدزامي ،والري مً خالله جىىؼف الحلُلت ،ألن دًىامُت الِىىان
والىف هما ًسي نصز جامد أبى سيد جيبني ُلى الخىجس بحن الاهىؼاف وال أىكىح مً حهت،
الاطدخاز والٔمىق مً حهت أخسيأ .و مهمت الفهم والخأوٍل هي الظعي لىؼف الٔامم
املظختر ،مً خالٌ الىاضح املىؼىف ،واهدؼاف ما لم ًلله الِىىان والىف مً خالٌ
ما ًلىله الىف  .34أ
واهوالكا مً الاهفخاح املفسن الري أؿبدذ حِسفه لاُماٌ لادبُت الحدًثت
واملِاؿسة ،والري حِلها جمىذ ئمياهاث جأوٍلُت هاةلت ،35فاهني طأطعى وطأخاوٌ أن
أهؼف آلُاث الاهفخاح وشواًاه في الىف الدزامي "ألاجىاد" مً شواًا أخسي ٓحر شاوٍت
الِىىان ،وهؼف الخواباث امللمسة والىـىؾ املخفُت جدذ الىف الحلُلي ،مً
خالٌ لاطئلت التي ًفسكها اللساء مً حهت وإلاحاباث املدخملت التي ًختزنها الىف مً
حهت أخسيأ .أ

انفتاح مىاكع الالجددًد على التأويل
جىدس ي ئطتراجُجُت "مىاكع الالجددًد" أو "الفجىاث النصيت" هما ٌظميها آًشر
أهمُت بالٔت في هٌسٍت اللساءة وحمالُاث الخللي ،باُخبازها وطُلت مً الىطاةل التي
ٌِخمد ُليها اللازب في جدلُل وجفُِل ُمل اللساءة لدًه ،36أو باألخسي هي املدواث
والفجىاث التي جمىذ لللازب فسؿت ئهخاج املِنى الخاؾ به ،وبىاةه ُليها ،وجدلُم
الاطخجابت الجمالُت لدًه .أ
ً 33ىٌس بً شٍاوي ،طهام (" ،)8117كساءة طُمُاةُت في ُىىان لاحىاد" ،مجلت دراضاث أدبيت".3 .َ ،
اللبت-الجصاةس ،مسهص البـحرة للبدىر والدزاطاث والاطدؼازاث والخدماث الخِلُمُت ،ؾ .008 .أ
 34بً مالً ،زػُد ( ، (0771- 0771الطيميائيت بين النظزيت والتطبيم ،مخوىن زطالت دهخىزاه في
لادب ،جلمظان ،ؾ.033 .
ً 35ىٌس هـس خامد ،أبى شٍد ( ،)8111إشكالياث اللزاءة وآلياث التأويل ،ن ،9 .الداز البُلاء-املٔسب،
املسهص الثلافي الِسبي ،ؾ.33 .
ً 36ىٌس ػسفيُ ،بد الىسٍم ،)8113( ،من فلطفاث التأويل إلى نظزياث اللزاءة ،ميؼىزاث الاخخالف،
الجصاةس ،داز الِسبُت للِلىم هاػسون بحروث ،ؾ.11 .
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وُلى اُخباز أن أهثر الىـىؾ جلمىا ملىاكّ الالجددًد الىف الدزامي ،فاهني آزسث
أن أجىكف ُىد بِلها في مظسخُت "ألاجىاد" لـ عبد اللادر علىلت اهوالكا مً مجمىُت
مً الصواًا أهمها : 37أ







شاوٍت ول فلاء أو هلوت هـُت ٌؼِس فيها اللازب ببِم الخلل .أ
شاوٍت ول هلوت هـُت جفِل مؼازهت اللازبأ ،أو املخللي املؼاهد و جثحر فلىله .أ
شاوٍت ول فلاء أو هلوت هـُت جىكّ اللازب في دالالث مخىاكلت .أ
شاوٍت ول فلاء أو هلوت هـُت جدمل هثلافت ُ أالماجُت ،ججِل مً اللازب ًجد
ؿِىبت في بىاء املِنى .أ
شاوٍت ُدم الخالؤم بحن الىف الدزامي والىخداث الدًيىزٍت و الظِىىٓسافُت .أ

فاذا هٌسها ئلى مظسخُت "ألاجىاد" مً شاوٍت ول هلوت جفِل مؼازهت اللازب وجثحر
فلىله ،وججِله ًبدس بخُاله ،هجد ُىاوًٍ اللىخاث في خد ذاتها التي وكِها عبد
اللادر علىلت ملظسخُخه ئذ هي أوٌ ما ًـادف املخللي ،فُـادف لىخاث "عالل"
و"الزبىحي لحبيب" و "كدور البناء" و "الحارص ملنىر" و "العكلي الطباخ" و "منصىر
الخياغ" .فأطماء هره اللىخاث زٓم ما جدىٍه مً ٓمىق كبل الِسق والخللي ،ئال
أنها جمىذ لللازب فسؿت ملء هره الفجىاث الىـُت ،واجخاذ م أىاكّ لىفظه بُنها .أ
أما ئذا هٌسها مً شاوٍت ول لفٌت هـُت جدمل هثافت ُ أالماجُت ،ججِل اللازب ًجد
ؿِىبت في بىاء املِنى ،فان كساءجىا جرهب بىا ئلى لفٌت "الڨىال" الري ًمثل خللت زابوت
بحن ول اللىخاث الظالفت الرهس ،ولىىه بلدز ما ًسبى بحن لاخدار ،أوٍبىيها أوَظلظلها،
وٍدلم لها خبىتها ،بلدز ما ًىكّ اللازب املخللي واملؼاهد في هثافت ُ أالماجُت ٌؼسد بها
جأوٍله ،بحن طماَ ما ٌظسده ،وزبوه بما ًساه وَؼاهده ،وما ًمىً جخُله بحن هرا وذان.
ومً مثل ذلً ًلىٌ الڨىال  :أ
"خحن ًـلح كظمخه وٍسفد وسخ الىاض .أ
لؼازَ لىبحر شاهي خىاض .أ
ًمس ُلى ا أ
باغ ًمصح بِد الؼلاء ويهسب ػىيأ مً الىطىاض".38

ً 37ىٌس هاًم ،خلس ( ،)0779عىدة ألاصىل املعزفيت لنظزيت التللي ،اللاهسة  -مـس ،داز الؼسق
لليؼس والخىشأَّ ،ؾ.019.
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فاملخللي املؼاهد جصدخم في مخُلخه هثافت ُ أالماجُت ًُ الڨىال في خد ذاجه،
ومداولت زطم مالمده الحاكسة الٔاةبت مً حهت ،وزطم ؿىزة املسوي ُىه ،الري
أُوُذ بِم مالمده الىفظُت والاحخماُُت ،ئكافت ئلى زبوها بالظُاق الِام
للمظسخُت .فهره الِخبت الىـُت جخلم فجىة هـُت ججِل اللازب ًلّ في ئُادة جسجِب
لِىاؿس بىاء املِنى ،زم ممازطت الفهم والخأوٍل .أ
وئذا هٌسها مً شاوٍت هلوت هـُت جىكّ اللازب في دال أالث مخىاكلت ،جأيؼأى خُاله
وفِل الخأوٍل لدًه ،هجد لىخت وؿف الڨىال لـ "منصىر الخياغ" كاةال  :أ
"زشم كؼه املىـىز بالـمذ والخبظُمت ،طسخىه في جلاُدً ،سٍأذ مً الخدمت ،كاٌ له
املظإوٌ :بصحخً ،اتهىأِذ مً الخِب والحمى ،هلأي خازج مً السخىنأ ،مظخلر الخدمُمت،
ودَ أصحابه في خماض ،داخله خصًٍ ،لظاهه زلُلت ُلُه اليلمت ،اوكف ُلى آلالت خحران،
خى فىكها السشمت ،جنهأذ وُىألها ،جلىٌ بِىاتهم ذمأت" .39أ

ئن هرا امللوّ ًىوىي ُلى ُدًد مً الفجىاث الىـُت أو مىاكّ الالجددًد منها  :أ
أهه ًوسح بِم مً الخىاكم الري ًجِل املخللي املؼاهد أو اللازب ٌُِد ُملُت
اللساءة وبىاء املِنى ،فاالبدظامت التي ا أزحظمذ ُلى ػفتي "منصىر الخياغ" لِظذ
ابدظامت فسح ،بلدز ما هي ابدظامت سخسٍت ،وخصن وألم .هما ًوسح جىاكم لفٌتي
خماض وخصًٍ ؿىزة لوسفي هلُم ،فاذا وان الحصن طببه مفازكخه آللخه التي واهذ
مـدز زشكه ،فما طبب خماطه ؟ ئنها فجىة ججِل اللازب ٌُِد جأوٍل لاػُاء أوٍسبوها
بأفم جىكِه .أ
ئكافت ئلى أن ُدم جددًد ميان حسٍان لاخدارٌِ ،خبر هرا في خد ذاجه مىكِا مً
مىاكّ الالجددًد ،وفجىة هـُت جيؼى خُاٌ اللازبأ أو املخللي املؼاهد ،فُىخفي الياجب
عبد اللادر علىلت باًساد لفٍ "الخدمت" فلى ،لُمىذ للمخللي فسؿت وفسحت
للمؼازهت في بىاء الفلاء املياوي الري حسث فُه لاخدار ،وجددًد حصةُاجه ووخداجه
الدًيىزٍت ،ومللمت ػخاجه ،وجيىًٍ ؿىزة ؿافُت جامت مخياملت للحدر املظسحي الري
ٌِاٌؼه .أ
ً 38ىٌس طامي ،ئطماُُل ) ،(8113جمالياث التللي ،ن ،0 .اللاهسة  -مـس ،املجلع لاُلى للثلافت،
ؾ .113 .أ
ُ 39لىلتُ ،بد اللادز ،من مطزخياث علىلت الڨىال ،ألاجىاد واللثام ،ؾ.75 .
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أما ئذا هٌسها مً شاوٍت ول فلاء أو هلوت هـُت ٌؼِس فيها اللازب ببِم الخلل
والىلف ،فاهىا هخىكف ُىد ًاهسة الحرف ،التي جٌهس بىكىح في ك أىٌ "الڨىال" واؿفا
خاٌ الحُىاهاث التي جياد جمىث مً ػدة الجىَ :
"خظازة ُلُىم ًا اصحاب البلدًت ،مخلأُنهم حُاَ ،في ول ػهس جلُّ منهم هاٌؼت  :اللسد
خوحرة ،مخسج ًدًه مً السجىت للـدكت ،الرًب مدوز ُلى الجىب وَِىق ...واليظس...
أ
في خالت
خسج مً الؼبان أزاطها
أوٍىاشَ ...مدىٌ ُُيُه ُلى حازجه ،الواووضٌ ،ظخنى فيها حظهى أوج أ
باغ .40"....أ

ئن ُالمت الحرف هىا جدمل دالالث هثحرة مخخفُت جسهذ لللازب أواملؼاهد املخللي
ليي ًأبدس في جأوٍلها ،وملء جلً الفسآاث بما طُددر وفم املظاز الدزامي للمظسخُت،
فلد ًخـىز مثال  :هُف أن الواووض كد حظهى وجخسج زأطها ،فُىلم ُليها اليظس،
ألهه حاتّ ،ولم ًجد ما ًأوله .هما ًصٍد مً دزامُت املىكف ،بأن ًخـىز الـىزة البؼِت
التي ًىلم بها اليظس ُليها .أ
وخالؿت اللىٌ هىا أن اللازب أواملخللي املؼاهد ملظسخُت "ألاجىاد" لـ عبد اللادر
علىلتً ،جد هفظه أمام هم هاةل مً الفجىاث الىـُت ،أو مىاكّ الالجددًد التي
وكِها الياجب كـدا .ئذ ال مجاٌ ل أالُخباهُت في الِمل املظسحي ،فُلـد ئػسان املخللي
في بىاء املِنى ،طىاء أما حِلم ببِم الحاالث التي كد ًبدو فيها بِم الخىاكم ،أم
بِم لالفاي التي جدمل هثافت ُالماجُت ،أم التي جأددر بِم إلازحاَ في الىف،
والاطخدزان في جسجِب لاخدار فُه .أ
ففي خلم ول هرا ٌظعى املخللي لـ "ألاجىاد" ئلى اللُام ببِم إلاحساءاث التي طبم
إلاحساءاث ئلى الخفاُل بحن بيُت الىف،
ذهسها مللء هره الفجىاث ،فخدُله هره أ
و طحروزة الحدر الدزامي مً حهت ،وبيُت الفهم والخأوٍل ُىده مً حهت أخسيأ .أوبهرا
جيىن الفجىاث في الىف الدزامي "ألاجىاد" خخمُت أو وطُلت فىُت لسبى اللازب أواملخللي
املؼاهد بالِمل الدزامي ،وُدم جسهه مخفسحا مظتهليا فلى ،بل ججِل مىه مىفخدا ُلى
أخدار كبلُت ػاهدها في مظسخُاث أخسي ،كد جيىن لـ علىلت وكد جيىن لٔحره ،أو ُلى
مخصون زلافي ُالمي هاجج ًُ موالِاجه املخِددة .أوبهرا ًمازض ُملُت زبى وجفاُل بحن
لاخدار الجصةُت والسةِظت في الِمل املظسحي مللء هره الفجىاث .ئذ ًسي روبزث هىلب
 40املسحّ هفظه ،ؾ .081 .أ
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أهه خُثما ؿاز حصء ما مىكىُا فان الجصء الظابم له البد أن ًفلد ؿلخه
باملىكىُُت ،وأن ًدىٌ ئلى مىكىَ هامص ي ،خا أو مً الىاخُت املىكىُُت ،ختى ًمىً
اللازب أن ٌؼٔله فُما بِد ،لِظخوُّ الترهحز ُلى الجصء املىكىعي ،ئنها ُملُت اختزالُت
ًمازطها املخللي للِمل املظسحي ُلى لاخدار الجصةُت ،ختى ًبلى مدافٌا ُلى املظاز
السةِع للدزامُت ،فال ٌِىد ئلى هره لاخدار الجصةُت ئال مللء هره الفجىاث الىـُت .أ

الخـاجمـت
وخالؿت اللىٌ في هرا امللاٌ ،أن الىخابت الدزاماجىزحُت ُىد عبد اللادر علىلت
واهذ خـبت بظبب اهفخاخه ُلى مظخىَي الىخابت وإلاخساج في آن مِا ،فالخألُف
املظسحي ُىده ممازطت ذهىُت وُملُت في آن مِا ،أي مإلف ومخسج مِا .وبخاؿت
في زالزِخه "ألاكىال ،ألاجىاد واللثام" فُمازض دوز املإلف واللازب الدزاماجىزجي في
الىكذ هفظه ،وهأهىا به ًمُل ئلى اللساءة الخأوٍلُت ألُماله كبل ُسكها ،فُخيبأ بسدود
أفِاٌ الجمهىز كبل الِسق ،وأهثر مً هرا ًلجأ ئلى الِملُاث الخلُُمُت لألُماٌ
مباػسة بِد ُسكها .أ
أما ُلى مظخىي خبً الِمل الفني املظسحي ،فان الياجب مصج هـىؿه املظسخُت
بالترار والثلافت الؼِبُت الجصاةسٍت ،ػاخىا ئًاها بدالالث ئوظاهُت ملحمُت بسٍخخُت،
والاخخفاٌ واللِب و الحيي ...وٓحر
واؿال ئلى ؿىْ مظسحي ًلىم ُلى الولع الؼِبي ،أ
ذلً مً أطالُب الخِبحر املدلي .هما زبى مىكىُاث مظسخُاجه بالىاكّ املِِؽ ،ئذ هىَ
مً ػفهُت وطسدًت الڨىال ،اطخواَ أن ًمازض ئطلاها طُاطُا واحخماُُا واكخـادًا
ودًيُا ،فسبى مىكىُاث مظسخُاجه بللاًا الظاُت التي ُاػها .أ
وبهرا إلاطلان وممازطاث الاطخلهام الحللىي في مظسخُاجه ،ومصحهما بالىلد
الاحخماعي والظُاس ي والاكخـادي أوالدًني ،أوحد جىٌحرا همىخا خلم مً خالله مظسخا
حصاةسٍا مً خُث املىكىُاث املِالجأت ،وحصاةسٍا مً خُث البىاء الدزامي أًلا .فظعى
مً خالٌ هره الخجسبت الخىٌحرًت ئلى ملازبت املظسح بىؿفه فِال فىُا ،باألػياٌ
الفىليلىزٍت الترازُت ،وئفظاح املجاٌ ملمازطت الخأوٍل ،وزبى الفِل املظسحي باألوظاق
الاحخماُُت والظُاطُت والثلافُت والفىُت ،ومصحه بالسوح الىلدًت ،وؿىال لخلم ػيل
حِبحري أؿُل ،وحمالُاث فىُت أؿلُت .أ
أ
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البيبليىغزافيا
أبى الحظً ،طالم ( ،)8111إلاًلاع في فنىن التمثيل وإلاخزاج املطزحي ،إلاطىىدزٍت -
مـس ،داز الىفاء لدهُا الوباُت واليؼس.
أبى السكا ،طِد ( ،)0727في الدراما اللغت والىظيفت ،إلاطىىدزٍت  -مـس ،ميؼأة املِازف.
أوبسَظفُلد ،آن ( ،)0799كزاءة املطزح ،جسحمت مي الخلمظاوي ،اللاهسة  -مـس ،مسهص
اللٔاث والترحمت أوادًمُت الفىى أن.
بً شٍاوي ،طهام ( " ،)8117كساءة طُمُاةُت في ُىىان لاحىاد" ،مجلت دراضاث أدبيت"،3 .َ ،
اللبت-الجصاةس ،مسهص البـحرة للبدىر والدزاطاث والاطدؼازاث والخدماث الخِلُمُت .أ
بً مالً ،زػُد ( ،)0771-0771الطيميائيت بين النظزيت والتطبيم ،مخوىن زطالت
دهخىزاه في لادب ،جلمظان.
حبىزُ ،بد الىىز ( ،)0721املعجب ألادبي ،ن ،8 .بحروث  -لبىان ،داز الِلم للمالًحن.
الجسازيُ ،باض ( ،)0799من وحي التراث ،املٔسب ،موبِت لامُيُت.
دزٍني ،خؼبت ) ،(0777أشهز املذاهب املطزخيت ،ن ،0 .اللاهسة  -مـس ،الداز املـسٍت اللبىاهُت.
زملاوي ،مـوفى" ،(0771( ،خالت املظسح في أكواز املٔسب الِسبي" ،مجلت العزبي الِدد
 ،390اليىٍذ ،املجلع الىهني للثلافت والفىىن وآلاداب.
زوبسث ،هىلب ( ،)8117نظزيت التللي ،جسحمت ُص الدًً اطماُُل ،ن،0 .اللاهسة  -مـس،
املىخبت لاوادًمُت أ
زٍاقُ ،ـمذ ( ،)0791بلعت طىء ،دمؼم ،ميؼىزاث وشازة الثلافت وإلازػاد اللىمي.
طامي ،ئطماُُل ) ،(8113جمالياث التللي ،ن ،0 .اللاهسة  -مـس ،املجلع لاُلى
للثلافت .أ
طخاوظالفِظيي ،كططنطين .إعداد املمثل ،جسحمت مدمد شوي الِؼماوي ومدمىد مسس ي،
بحروث-لبىان ،داز النهلت الِسبُت للوباُت واليؼس.
طِد ،أزدغ ( ،)0772املخزج في املطزح املعاصز ،ن ،8 .اللاهسة  -مـس ،الهُئت املـسٍت
الِامت للىخاب .أ
هٌسٍاث اللساءة .ميؼىزاث الاخخالف،
ػسفيُ ،بد الىسٍم ،)8113( ،مً فلظفاث الخأوٍل ئلى أ
الجصاةس ،داز الِسبُت للِلىم هاػسون ،بحروث،
الِاوىبُ ،لي مـوفى ،)0779( ،التفكير النلدي عند العزب،ن ،8 .لبىان ،موبِت
هاػسون.
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ُلىلتُ ،بد اللادز ،الظىاهز ألارضطيت في املطزح الجشائزي ،جسحمت حماٌ بً الِسبي،
مداكسة مخلمىت ،في هخاب مً مظسخُاث ُلىلت.
ُلىلتُ ،بد اللادز ،من مطزخياث علىلت (ألاكىال – ألاجىاء – اللثام).
كىاؾ ،هىد ) ،)0720املدخل إلى املطزح العزبي ،بحروث  -لبىان ،داز الىخاب اللبىاوي.
للاء ُلىلتُ ،بد اللادز .مّ حلُد ،مدمد.
مفخاح ،مدمد ( ،)8111دًناميت النص ،ن ،8 .الداز البُلاء  -املٔسب ،املسهص الثلافي الِسبي.
مىـىزي ،لخلس ( ،)8108املظاهز ألارضطيت في مطزح عبد اللادر علىلت ،املطزح العزبي
مطيرة جتجدد الكتاب العزبي ،اليىٍذ ،وشازة إلاُالم.
هاًم ،خلس ،)0779( ،عىدة ألاصىل املعزفيت لنظزيت التللي ،اللاهسة-مـس ،داز الؼسق
لليؼس والخىشَّ.
هـس خامد ،أبى شٍد ( ،)8111إشكالياث اللزاءة وآلياث التأويل ،ن ،9 .الداز البُلاء-
املٔسب ،املسهص الثلافي الِسبي.
الهادي ،الصبحري )"،(8103جسازىا الِسبي وأبِاده" ،مجلت جذور ،الِدد  ،08جىوع.
هاًص ،حىزدون ( ،)0778التمثيل وألاداء املطزحي ،جسحمت مدمد طُد ،اللاهسة-مـس،
أوادًمُت الفىىن وخدة إلاؿدازاث.
الىزقي ،الظُِد ) ،)8118جطىر البناء الفني في أدب املطزح العزبي املعاصز ،اللاهسة-
مـس ،داز املِسفت الجامُِت.
ًلوحن ،طُِد ( ،)0779كال الزاوي ،البنياث الحكائيت في الطيرة الشعبيت ،ن ،0 .الداز
البُلاء  -املٔسب ،املسهص الثلافي الِسبي.
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