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 انفتاح النص املطزحي عند عبد اللادر علىلت

 (0) مفتاح خلىف

والىلدًت واملظسخُت ُلى أهه ال ًىحد ُمل فني  دبُتولاأجياد ججمّ ول الدزاطاث الفىُت 

، ولهرا فان ول مً ال ش يءحد هف أدبي وال مظسحي ابخدَ ِدم وال ًىأالمخلىق مً 

والخواب املظسحي أػد أهىاَ  الخواباث جياد جيىن ملخلى ججازب مخِددة ومخخلفت.

ئذ جلخلي فُه هماذج فىُت مخخلفت وهـىؾ أدبُت  ،الخواباث شخاما مً هرا الجاهب

ت وججازب ئوظاهُت مدؼابىت ولرلً طمي بأبي الفىىن. أمخىُى

ملالي هرا ًاهسة اهفخاح الخواب املظسحي ُىد  اهوالكا مً هرا املبدأ طأهاكؽ فيو 

اث الىخابت، الخألُف، إلاخساج، اللساءة، الخللي واملؼاهدة.عبد اللادر علىلت أ، ُلى مظخٍى

  على مطتىي الكتابت والتأليف انفتاح الخطاب الدرامي عند علىلت

ُلى  ،مً أُلد الىخاباث لادبُت وأػدها جداخال وحؼابيا حِد الىخابت الدزاماجىزحُت

م ال ُلى اُخباز أن الفً السابّ فً زهحي  ،ئلى ئهماٌ دوزها وفللها ذهاب البِممً ٓس

؟ وما هي خدود اهفخاح  فما هي خـىؿُاث الىخابت الدزاماجىزحُت .بالدزحت لاولى

سافُا؟ وما هي خدود كلمه الري ًجسه ئلى  الياجب املظسحي أ؟. الظِىٓى

طأطعى في دزاطتي لللُت اهفخاح الىف الدزامي ُىد ُلىلت ُلى مظخىي الىخابت ئلى 

تها الدزامُت ،الخِسف ُلى أطساز الىخابت ُىده ومخولباتها مداوال كدز املظخواَ أن ، وهُص

ل ُنها ٓباز الظىحن لها، فال جلبث  االري ًخفي ُى أ ،أٍش  ن جبدو هخاباجه الدزامُت أبٍس

ٌص به ئلى بظان ـىه، كبل أن اُليه هىا هخمثلهاجفىق جلً الـىزة التي  ،ؿىزة زاتِت في

وما كدمه مً  ظسخُت،وزساء لٔخه امل ،ىبت ججسبخه الدزامُتخـ، للىؼف ُلى البدث

                                                 
(1)  Université de M’ Sila, 28000, M’ Sila, Algérie.  
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تها وػِبُتها كمت ال فُاث لُلى لاؿٌى والخ مالُت. هما طأُسججأُماٌ فىُت بلٔذ بهٍى

ت التي حظاُد في فهم ملمىن الِمل املظسحيلادبُت والاحخماُُت  الري كدمه  ،والفىٍس

ت الخللي واملؼاهدة فلى.مفهما أهثر  ،وكُمخه الحلُلُت علىلتعبد  أما لى جابِخه مً شاٍو

 هطمووأ ،م به ُـسهءالكد ؿاْ ُمله وأ عبد اللادر علىلتفاذا وان الياجب 

ذاةلىن  فال ػً أهىا ،واوِىع ُليها ،هافي التي وؼأ الاحخماُُتبالخوابم مّ لازكُت 

ّ أأامللاٌ  هرافي  ىلدًتُلى هٌى هره الدزاطت المِه  ما حِلم بالللاًا  طىاء املخّ، زف

وخواباجه  في هـىؿه ىوما حِالى وججلفي ئبداُه، أم بما اطدىد ئلُه  ،التي ُالجها

أ."اللثام، ألاجىاد وألاكىالخاؿت " املظسخُت

ِىد ذلً ئلى أن الياجب  ُفت الىخابت ًوأ : ُفخحنًًجمّ بحن وأ عبد اللادر علىلتَو

فاذا وان الياجب الدزاماجىزجي ًىخب هـه الدزامي  .إلاخساج املظسحي ، ووًُفتاملظسخُت

أهه ًصود هـه  أوأ ،هلاةف طىف ًىملها املخسجمً  ًهسأأن ما  خظباههّ في لوهى ً

ختى جخوابم  ،املخسج احر مً خاللهىالتي ٌظد ُت،خساحإلاأالدزاس ي بجملت مً إلازػاداث 

د أن أمل املظسحي.ت املمثل للِومً زممّ زؤٍت املخسج، ًبرشها  فىسجه التي ًٍس

ىخابخه الدزامُت ف ،ًخخـس هاجحن الِملخحن في ُملُت واخدة عبد اللادر علىلتان ف

حن أوإلاخساج املظسحي في آن واخد. اجىزحُتالىخابت الدزام : حؼخٔل ُلى مظخٍى

الخألُف املظسحي ُىد ٓحره مً املإلفحن  أو ،حُتزأفان واهذ الىخابت الدزاماجىأ

حن حظدىد ئلى زؤٍت زاهُت هي زؤٍت املخسج، ومً زم فان الِمل املظسحي ًبلى  تالجصاةٍس

م ُلى مِوُاث مدددة ىأهاكـا ختى ًخجظد بِمل ئخساجي "ئذ أهه لِع ُمال جلىُا ًل

جلاف في ول مسة ئلى الىف املظسحي خظب ما جلخض ي لامىز فدظب، بل  ،ددودةوم

ًإلف  ،فُخدٌى الىف ئلى ميىن مً ميىهاث الِمل املظسحي ،1هى ُملُت ئُادة خلم"

ئلى ملء  آن أوبزضفيلدبُنها املخسج لخمىذ املخللي املِنى الِام، فِظعى املخسج هما جسي 

أ.2الىف الدزامي بُاق وزلىب

له  ،مِافي آن املخسج واملإلف  هىأ، أهه مخخلفت عبد اللادر علىلتالحاٌ ُىد ف

أالًخِامل مّ  ،الخاؿت به لٔاجهكدزاجه وأ
 
 جألُفه بمىٌىز هلدي  ف في لحٌتىف املإل

                                                 
اق 1  .031دمؼم، ميؼىزاث وشازة الثلافت وإلازػاد اللىمي، ؾ. ، بلعت طىء (،0791) ُـمذ ،ٍز
ظفُلد ًىٌس 2 مـس، مسهص اللٔاث -اللاهسةجسحمت مي الخلمظاوي،  ،كزاءة املطزح ،(0799آن ) ،أوبَس

 .21ؾ.  ،والترحمت، أوادًمُت الفىىنأ
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ٌأألهه  ،ًلٔيها لفاةدة كىله الخاؾ وأفُجِله ٌٔحر إلاػازاث  .في آن واخد ًُ خُاة  مظئى

ابً إلابداَ  عبد اللادر علىلتفالياجب  ،الىف لادبي )الخألُف( والثاهُت )إلاخساج(

 .ممً طاللت املظسخُحن ولِع دخُال ُنه ،املظسحي أؿال

ئذ أن زالزِخه جمحز  ،هه ًدظلح بالبـحرة في هخابت الحىاز وئخساحه في آلان هفظهئ

الفال ٌِوي لصخـُ ،صخـُاثالبخىاشن الحىاز بحن  ا هٍى ألن ذلً  ،ت ملوِا خىاٍز

أًسهم املمثل واملخللي في آن مِا.

، هما طٌُهس في اهفخاخه هباز املظسخُحن مخأزسا بأُماٌ ،ًمُل ئلى هخابت خاؿت فجراه

خخُتُلى ال خذ( بًر حِخمد ُلى كىاُد الىخابت املظسخُت ال ، ئذ أن هـىؿه )وظبت ئلى بٍس

 ،وكاهىن الىخداث الثالر حدر والصمان وامليان...املخِللت بال ،املألىفت ُىد املظسخُحن

ُروب الىف املسافم ف .أُماله املظسخُت ُلى هدى مٔاًس نيًب بل ًدوم هره اللىاُد و

فخروب هره إلازػاداث وهرا الىف املىاشي  ،)إلازػاداث املظسخُت( في الِمل املظسحي

لى  .جدبّ آزازهاأو  ،فُـِب ُلى املخللي اطخخساحها ،ىالڨالواملسافم في وظُج خدًث  ُو

 ،ما ًددر أو ما هى مخِازف ُلُه في الىـىؾ املظسخُت املِدة لللساءةمِىع ال

، التي ٌظخوّ اللازب بىٌسة بظُوت أن ًفسق بحن الىف الدزامي وإلازػاداث املظسخُت

أبحن كىطحن.اءاتهم التي جىكّ موئػازاتهم و ئً ،خٌى خسهت املمثلحن جيىنأ

اللثام، " خهزالزِ كمً وبخاؿت علىلتئن ُدم ًهىز هرا الىف املىاشي في أُماٌ 

 ،أو هره إلازػاداث ،لى مثل هرا الىفئاء الحاحت فزبما ٌِىد ئلى اهخ "ىالكألاجىاد وألا

أاملإلف.  عبد اللادر علىلتاملخسج هى  عبد اللادر علىلتُلى اُخباز أن 

جخجاوش اللساءة ئلى الفِل، فال ًلّ في خظباهه  علىلتئن الىخابت الدزامُت ُىد 

املخللي املؼاهد، فُمُل ئلى  – مٌِم الحاالث فيو  – ًلّ في خظباههوئهما  ،اللازبأ

ججد أنها جمُل  ،ججِل مىً ُىدما جلسأ هـىؿه ثاىخابخه خـىؿُلف .الفِل املباػس

ُلى جخُل  ،باإلزػاداث ئلى الظسد املظسحي أهثر منها ئلى الخُاٌ، أو مظاُدة اللازبأ

ف .الىف الدزامي  : "اللٔت الفىُت التي ال حِني ذلً أن هره املسخلت ًخجاوشها فًُى

ىت ت  الٍص التي جدٌى اللفٌت ئلى فِل  ،3" الِىاؿس الجمالُت الفاُلتبل الؼيلُت الفآز

أمصخف في ذهً املخللي املؼاهد.

                                                 
 .011ؾ.  ،املِازفميؼأة مـس، -إلاطىىدٍزت اللغت والىظيفت،  :في الدراما(، 0727) طِد ،أبى السكا 3
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حصخف لٔت الياجب ُلى  - مثال - دألاجىافي مظسخُت  "نىر مل عكلي و"ففي لىخت 

فه رفخبرش الىخابت الدزامُت فىسه ومىهجه في الحُاة وه "عكلي"شخـُت  "ملنىر "لظان 

أ:  ملنىر ًلٌى اذ امليؼىد، 

لدز ُلُه، هلي  وطبل، أخدم الِلم ًا مىىز،  "ُىلي كبل ما جخسج مىه السوح هاق، وأهد لي....

خمليىا فُه  : كبل ما ًللف كاٌ لي مىىز... مىىز.... الِلم.... ًا مىىز، ملا ًىدؼس الِلم في بالدها ٍو

وخُاتهم الُىمُت ذلً  أُمالهمًخـسفىا بُه في  اي ملا ٌِىدوأًنكسا و ًىالخدامحن البظواء كساً

أ.4الىكذ بالدها جدـل ُلى اطخلالٌ زاوي"

وبثه ألمله  عكليًُ  ملنىر فالىخابت املظسخُت في هرا امللوّ املظسحي، مً خدًث 

 :  ؿسازه ُلُه حِدئوخسؿه وأ ،وهمىخه كبل مىجه

أو وان خادزا أو ماشاٌ  ،"داللت حصخُـُت لحالت أو لدافّ أو لِالكت ما خدزذ، أو ما طىف ًددر

أ5".دخازج خدود الدؼىُل الحاكس للسوزة مً كسوزاث الخىثُف أو الخِرز أو إلاكىاَ في آن واخ

م  عبد اللادر علىلتالدزاماجىزحُت في الىخابت الدزامُت ُىد اللٔت  مُلوكد ج ٓز

 ،أو ججظُد الاهفِاالث ،صخـُتالئلى ججظُد فِل إلاخظاض ُىد  ،بظاهت مفسداتها

هما هى الحاٌ في خدًث  ،وبُان هُفُت لاداء، وجخُل الحدر ،وزبوها بامليان والصمان

أ : "ىالكألاخادة في مظسخُت "بلهجت مّ مدًسه  كدور الطىاق

با وأها طاهذ...  "كدوز الظىاق اهم... أما الُىم ب: الُىم أها هخيلم... خمظواغ طىت جلٍس

أ6هخيلم... ماذا بًُ حظمِلي ملُذ، وما جداولؽ جلوّ لي الىالم".

أهمىذج الخلاهّ بحن فلاء  جمثل عبد اللادر علىلتججسبت وخالؿت اللٌى أن 

  أن:  لخظز منصىري:  أو باألخسي هي هما وؿفها .املإلف وفلاء املخسج في فلاء واخد

َص مىه ما لم ٌظخوّ ئبداُه في الىف، ختى ًخمىً مً ـ"ُلىلت املخسج ًالخم ُلىلت املإلف لُى

أ7ابخياز الالػِىز وحِله مسةُا مخدسوا فىق خؼبت املظسح".

                                                 
 .081ؾ.  اللثام(، – دألاجىا – ىالكمن مطزخياث علىلت )ألا ،ُبد اللادز ،ُلىلت 4
تإلاًلاع في فنىن التمثيل وإلاخزاج املطزحي، (8111)أبى الحظً، طالم  5 داز  ،مـس - ، إلاطىىدٍز

 .380الىفاء لدهُا الوباُت واليؼس، ؾ. 
 .83 .، ؾعلىلتمن مطزخياث  ،ُبد اللادز ،ُلىلت 6
 املطزح العزبي مطيرة، املظاهز ألارضطيت في مطزح عبد اللادر علىلت(، 8108لخلس ) ،مىـىزي 7

الم، ؾ. ٍ، اليىأجتجدد الكتاب العزبي  .022ذ، وشازة إلُا
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  انفتاح نص علىلت على التراث والثلافت الشعبيت

"الِاداث والخلالُد والخجازب والخبراث :  الترار هى جلًحاء في املعجم لادبي أن 

ِسفه 8والفىىن التي ًترهها الظلف للخلف" : "الدُامت لاطاطُت  بأهه ي الهاديدالشبي، َو

ؼمل ول ما ُبر ًُ  والسهحزة الثاهُت التي جمحز مالمذ لامت ًُ طىاها... ئهه ًمخد َو

َس ُلى أزكىا،  وبالخالي فالترار هى مىزوزىا الحلازي لٔت ػِىزها وهبّ مً ذاجىا وجُس

لما وفىا وفلظفت ودًىا وطُاطت واحخماُا" لظمه 9وأدبا ُو ئلى  زاري عباصجال، ٍو

أ:  مِول في زفىف املىخباث، ًلٌى في ذلً فؿىف ًدُا بُيىا ًىمُا وؿى:  ؿىفحن

وآداب وهى  ىىنأبه كلىبهم مً ُلىم وف أوخذ"حمُّ ما أهخجخه ُلٌى لاحُاٌ الظابلت، وما 

مِول في املخاخف والخصاةً، والثاوي جلمه الِاداث والخلالُد والفىىن وما  أخدهما:  هىُان

 .10 ها بالحُاة"دئليها مً املأزىزاث الؼِبُت التي ماشلىا همازطها وهم

ملفاهُم الظابلت، ًخلف ئلى خالؿت حامِت بأن الترار هى ول ما املخأمل في ائن 

لمُ افىٍس اها هخاحن منخترن لالخلحل ،هايً طابلُوززخه لامت   اوزوخُ اوفىُ اوأدبُ اُو

في حمُّ  لاطالفًُ  ا، أو باألخسي ول ما ًخمثل في جلً التراهماث التي وؿلذوفليلىزٍ

ت، الثلافُت، الاحخماُُت، الظُاطُت، الاكخـادًت والدًيُت. واهوالكا  مىاحي الحُاة الفىٍس

كسوزة ئلى  عبد اللادر علىلتجخمّ وجأؿُلها، جفوً مً كُمت الترار في بىاء الفسد وامل

ُفه في أُماله املظسخُت، أو بال ىؿه ُلى الترار هـكمً ح اهفخالاأ خاليهبؽ خفاًاه وجًى

ولد عبد فياهذ ججسبخه في املظسح الجصاةسي امخدادا هبُُِا لخجسبت  والثلافت الؼِبُت.

، مً اللىاٌ ئلى الحللت يل أػيالهب الري اطخلهم بدوزه الترار الجصاةسيأالزخمان كاكي 

أالؼِس الؼِبي الجصاةسي. التي ًدخىيهاالظسدًت والؼفهُت الجىاهب ئلى 

فىُت الترار الؼِبي وشاوحها بخلىُاث املظسح  عبد اللادر علىلتللد اطخٔل 

ا ٌظخمد زوخه مً  وال أدٌ  ىزور الؼِب الجصاةسي.املالِالمي، لُيخج لىا مظسخا حصاةٍس

ىُت الؼِبُت التي حظهم دوما في ئهخاج حمالُاث املِاوي،  ُف لٓا مً ػِبِخه مً جًى

توئُواء الِسق املظسحي  ت، وبخاؿت ئذا وان لاد خٍُى الٔىاتي خُا،  اءوزػاكت حِبحًر

                                                 
 .33ؾ. ، داز الِلم للمالًحن ،لبىان - بحروث، 8ن.  ،املعجب ألادبي(، 0721ُبد الىىز ) حبىز، 8
   65.ؾ. ،جىوع ،08،لِدد  ،مجلت جذور ،"جسازىا الِسبي وأبِاده"، )8103(الصبحري  ،الهادي 9

 .11، ؾ. موبِت لامُيُت، املٔسبمن وحي التراث، (، 0799) الجسازي، ُباض 10
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في ُلى لِمم املِنى وججِل املخللي ٌظبذ في هم هاةل مً الِالماث الظمُِت، وهما جفخ أ

ا جتلٔت الِسق املظسأ ت. زاوجحي جىُى أفُه الِالماث الظمُِت بالبـٍس

ختيت   انفتاح العزض على البًر

وئلى بىائها الدزامي، وهداٌو  عبد اللادر علىلتأُماٌ  فيو هخأمل ُىدما هىٌس 

ُالكاث خفُت كد ال هيىن مدزهحن لها جدذ جأزحر ، هلّ اوالحىم ُليه ااهدؼاف ملىماته

وبحن أُماله الفىُت، وكد جفتر جلً الِالكت ختى ال حِدو في أٓلب لاخُان، فتربى بُيىا 

أن جيىن أهثر مً ئخظاض بالسكا، أو ُدم السكا، مً الىدى الري ًلىم ُلُه ذلً 

ت جـل ئلى  ماله املظسخُت. ولىنها ججبرها ُلى ُالكت خمُمُت كٍى البىاء الفني الؼِبي أُل

 عكلي، ملنىر، بنت كدور لفهاًمي، جلىل،خد الِالكت بُيىا وبحن الصخىؾ )

...(. ألنها وبيل بظاهت جخجظد في ذواجىا وحظخدىذ ُلى مؼاُسها، فاللازب العطاص

ماٌ   وىنهاال مدالت في شخـُت مً الصخـُاث، مجظدة  ذاجهًجد  علىلتواملخللي أُل

ت. أوبيل بظاهت هماذج بؼٍس

عبد لجأ ولخجظُد هره السابوت الحمُمُت بحن الخواب املظسحي الِلىلي واملخللي، 

خخُت في الوسح املظسحي، وذلً مً خالٌ كىله الري ٌِترف  اللادر علىلت ئلى جبني البًر

ٌأ ختي، ًلى  :  ُلىلت فُه اهفخاخه ُلى الخواب البًر

ت في  بسجخذ "أُخبر أن بسجىلد مله الفني، خمحرة حىهٍس ت، ُو بلى مً خالٌ هخاباجه الىٌٍس وان ٍو

بت في أن أكٌى بأوي أُخبره هأبي السوحي، أو خحرا مً ذلً، ؿدًلي  ُملي، وجياد ججخاخني الٓس

أ.11وزفُم دزبي املخلف"

ختي في املظسح و خمُمُت الاهخماء ئلى الحللت  وبحن الخِلم الحمُمي باالججاه البًر

املطزح الشعبي "ـ ب علىلتئلى حظمُت مظسح  مصطفى رمظانيواملظسح الؼِبي، ًرهب 

ُف ػيل الحللت في املظسح ئلى حاهب جأزحراث  علىلتذلً أن ، 12امللحمي لجأ ئلى جًى

املظسح امللحمي، وما ًجمّ بُنهما مً حؼابهاث طىاء أما حِلم باطخِماٌ جلىُاث الىخابت 

                                                 
 .819 .ؾ .مدمد ،حلُدمّ  ُبد اللادز ،ُلىلتللاء  11
 الِدد ،مجلت العزبي"، الِسبيخالت املظسح في أكواز املٔسب " (،0771) مـوفى ،زملاوي:  ًىٌس 12

ذ، املجلع الىهني للثلافت والفىىن وآلاداب، ؾ.  ،390  .081اليٍى



 انفتاح النص املطزحي عند عبد اللادر علىلت

117 

املظسخُت، والظسد الري هى أطاض جىٌُم طحر الحياًت املظسخُت، أم مً خالٌ هبُِت 

أاملؼازهت باليظبت للمخللي أو املؼاهد.

 دوما ئلى الخمحز والخـىؿُت، وهظس ول ما هى مألىف عبد اللادر علىلت طعي وان

م ٌظخوّ في املظسح، فماٌ ئلى مظسح الحللت بِدما زأي أن املظسح لازطوي في الجصاةس ل

خجلى ذلً في مداكسة  أن ٌظخمُل الجماهحر، ولم ٌظخوّ الخٔلٔل في أُماق املجخمّ، ٍو

:  ، في املإجمس الِاػس للجمُِت الدولُت لىلاد املظسح بِىىان0729أللاها في بسلحن طىت 

 :  "الٌىاهس لازطوُت في املظسح الجصاةسي"، ًلٌى في ذلً

اطخواَ مظسح وهسان أن ًخسج ئلى الجماهحر املخخلفت ( 0791-0798"في فترة الظبُِيُاث )

ػسواث، :  كمً مظسح مخىلل ًخم مً خالله زبى ُالكاث مّ املإطظاث املخخلفت، مً

اث.... هرا املظسح املخىلل لم ًلف ُىد خدود املدن، وئهما وؿل ئلى  ئدازاث، بلدًاث، زاهٍى

ِسق ُلى الفالخحن في   ُ .اللسي الىاةُت ل خلم هرا الحماض وهرا الخىحه الِازم .. وفي الحلٌى

هدى الجماهحر اليادخت والفئاث الؼِبُت، أًهس وؼاهىا املظسحي ذو اليظم لازطوي خدوده، 

فُت جـسفاث زلافُت خاؿت بها ججاه  فُت الجدًدة، أو ذاث الجروز الٍس فلد واهذ للجماهحر الٍس

يىهىن  أ.13خللت"الِسق املظسحي، فيان املخفسحىن ًجلظىن ُلى لازق ٍو

في املظسح  ئلى ُدم الخىافم بحن الٌىاهس لازطوُت عبد اللادر علىلتللد جفوً وأ

دم اهخمامه  الجصاةسي، مّ خـىؿُت املجخمّ الجصاةسي املُاٌ ئلى فً الظسد واللف، ُو

بالخمثُل، والظعي أهثر ئلى فً الاطخماَ، وجأزحر اليلمت أهثر مً جأزحر الحسهت والفِل. وهىا 

خخُت في مظسح  ، خُث ًىؼف في املداكسة هفظها ما الخٌه علىلتجخجلى الٌاهسة البًر

ٌأُلى امل   : خللي الجصاةسي، والخـسفاث التي وان ًبديها املخفسحىن، خُث ًلى

"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 

أ.14سف الجدًد"واملت ملؼاهد بسمتها في هرا الٌ

ُلى الجمهىز الجصاةسي، مً مُل ئلى الظمّ  علىلتئن هره املالخٌاث التي الخٌها 

 ًفىس  عبد اللادر علىلتوإلاهـاث، وئدازة الٌهىز للِسق كـد الترهحز أهثر، حِلذ 

                                                 
مداكسة ، جسحمت حماٌ بً الِسبي، الظىاهز ألارضطيت في املطزح الجشائزي ، ُلىلت ،ُبد اللادز 13

 .09، ؾ. من مطزخياث علىلتفي هخاب  ،مخلمىت
 .02هفظه، ؾ.  سحّامل 14
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والىف والخؼبت...  أهظِظىازاث في ئُادة الىٌس في الىخداث املظسخُت مً دًيىز و

فاهخدي ئلى الِسق الؼِبي املخمثل في الحللت، مً دون أن يهمل الترار الؼِبي، وما 

ت أو جدلُلُت، فاملثل الؼِبي ٌٔىًُ ًُ آالف اليلماث،  ت أو ئػاٍز ًىخىـصه مً هاكت حِبحًر

هثحرا مً لاػُاء "هبحر الجماُت" وافُت ألن ًفهم املظخمِىن وئػازة واخدة مً 

أالث.والدال

في جسهحزه ُلى هابّ الظسد، وهظس إلايهام،  عبد اللادر علىلت هما جخجلى بسخخُت

الحيي الري  الري ٌِاوي مىه املخللي واملمثل في آن واخد، فيان ًخخر مً هابّ الظسد و

ًلىم به املمثل وطُلت لىظس إلايهام، وئباْل املخللي أن هره الصخـُت ال حِدو أن جيىن 

فُبلى مدافٌا  ،ًيبغي ُىده أن ًىدمج املمثل في الصخـُت املإداة ممثال وفلى، فالأ

أ:  ُلى كدز مً املظافت التي جفـل بحن املمثل والصخـُت التي ًخلمـها، ًلٌى في ذلً

م بأهه شخف مً الصخىؾ، ولم ٌِد ُلُه أن ٌظترطل بأهىاء  "لم ٌِد ُلى املمثل أن ًىه 

خـِخه ملـلحتها، بل ُلُه أن ًبني هىاٌ مدة وأمصحت الصخـُت املإداة، وأن ًدىاٌش ًُ ش

بلى هرلً" أ.15جأدًخه أهه ممثل ٍو

خخُت وأهه ًدافٍ ُلى مظافت لامان بحن املخللي  ومما ًإهد ػدة ئؿسازه ُلى البًر

ظت إلايهام. للد لجأ  ئلى هٌام اللٌى  عبد اللادر علىلتوالفِل املظسحي، ختى ال ًلّ فَس

، كالىا – والظسد ٓحر املباػس، باهثاز فِل كاٌ ىاٌ، ئكافت ئلى اُخماده ُلى ڨال – ًلٌى

ا عجص ُىه أو خفي أو ؿِب  هاكت إلاًماءة في املمثل، وأن املمثل ٌِبر باإلػازة ُم 

 بالِبازة، فِظخمخّ املخللي بالحدر املظسحي مً هاخُتي الىف والفِل دوهما اهدماج 

أحدر.في ال

 الطينىغزافيا انفتاح النص والعزض على مطتىيي إلاخزاج و

أفخخذ هرا الِىـس الفني بملىلت كد جبدو أنها خازج ئهاز املظسح، ولىنها في لب 

 ضيبىيهطئل مسة ًُ أطخاذه  ألاخفشالخجدًد والخىاؿل الفني وإلابداعي، مفادها أن 

ً الخفاكل بُنهما ُىد هالب الِلم، فأحاب كاةال ه أُلم بالىخابت مني، :  ُو "وان طِبٍى

                                                 
 ،في مطزح عبد اللادر علىلت ،املظاهز ألارضطيت ،لخلس ،مىـىزي : هلال ًُ ،اللادزُبد  ،ُلىلت 15

 .078ؾ. 
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ه وأها أُلم بالىخابت مىه" ئن هره امللىلت ال جدمل مً الخفاكل بحن  .16وماث طِبٍى

ت والخىاؿل، وبىاء حهد ُلى حهد، وأن املخأخس  السحلحن أهثر مما جدمل مً الاطخمساٍز

ًىاؿل مً آخس هلوت وؿل ئليها املخلدم، وأهثر ما ًدمل مً مِاوي الاهفخاح وكبٌى فىس 

ت مً املفاهُم والِلىم في بىجلت وا أخدة. آلاخس والظعي دوما لـهس مجمُى

سافُت إلاخساحُت، فالسحل  عبد اللادر علىلتهرا ما طعى ئلُه  في ججازبه الظِىٓى

سافُا وإلاخساج، ئذ اطخواَ أن ًجمّ بحن هثحر  بدم ػيل ُالمت فازكت في مجاٌ الظِىٓى

مً املدازض والخُازاث املخخلفت، أو ختى املخىاكلت، بسؤٍت حمِذ بحن فىُاث الاػتران 

ددر وؼىشا في بىاء املِنى، وجىؿُله للمخللي. وأهملذ فىُاث الاخخالأ
 
ف، التي كد ج

خخُاألاكىال، ألاجىاد واللثامفاملؼاهد لِسق " هما ال خٌىا  – " ًجد أن السحل ًبدو بٍس

ُفه للظسد، وطُِه لىظس إلايهام. "ئذ أن السحل وان ملحمُا خالـا مً  – طابلا في جًى

خُدُت في خ ، فُمُل ئلى جمثُل 17وابه املظسحي"خالٌ جىًُفه لجل الخلىُاث البًر

م  لها ئلى خيي ًُ هٍس ، ومثاٌ ذلً ما ًددر في لىخت ىالڨالالدالالث الظسدًت وجدٍى

ىال ڨالاملخسج ما ًددر ُلى لظان  عبد اللادر علىلت" خُث ًـىز لىا عكلي ومنىر "

الِمل، : املٌهس، الظلىن،  " فُخوسق ئلىعكلي ومنىر ما ٌؼبه امللازهت بحن الـدًلحن "

" وؿفا سينىبتلـ " ىالڨال، أو في وؿف 18الظحرة الراجُت والِالكت بُنهما ومـحرهما

ىلىحُا كاةال ىىبت بيذ بىشٍان الِظاض، طنها :  فحًز طىت، كاؿفت في اللامت، جلٌى  08"ٍش

يها وزحليها زكاق وازهاف، وحهها خلى ًٍسف،  بيذ زمً طىحن، كلُلت في الصحت، دُز

دوهابُِىه ُُىيها، ُُ خبظمىا خُىما  ىيها هباز لىنهم كسفي، ًٓص ُد خُىما حٔلب، ٍو ٓش

ت مً  أو وؿفا طىطُىلىحُا .19جطحً" ىىبت بيذ بىشٍان ًمثلى بها في الثاهٍى : "ٍش

فيها،  "لاطاجرة مظخعجبحن:  مظخىاها الدزاس ي هاخُت الظحرة والرواء"، أو في كىله

س ُليها كلبها" :  أو وؿفا طُيىلىجي ،20والخالمُر طاُت ٌٔحروا منها طاُت حؼفهم ملا ًٍص

                                                 
لبىان، موبِت ،  8ن. ، التفكير النلدي عند العزب (،0779) ،ُلي مـوفى ،الِاوىب ًىٌس 16

 .73 هاػسون، ؾ.
 .في مطزح عبد اللادر علىلت ،املظاهز ألارضطيت ،هخاب الِسبي ،(8108) لخلس ،مىـىزي ًىٌس 17

الم، ؾ. ،ًىاًس ،29 ُدد ،مطيرة جتجدد ،املطزح العزبي ذ، وشازة إلُا  .022 اليٍى
 .017 ، ؾ.من مطزخياث علىلت ،ُبد اللادز ،ُلىلت ًىٌس 18
 .13 هفظه، ؾ. سحّامل 19
 .19 هفظه، ؾ.املسحّ  20



 مفتاح خلىف

120 

ىىبت بيذ الِظاض ذهُت خظاطت بالىثحر ػىفتها ٓاشزة جلسا داخل إلاوظان بيل  "ٍش

أ.21طهىلت"

سينىبت بنت ئن املخأمل للىماذج املظخلاة للخمثُل ًُ دوز الساوي في وؿف "

ىلىحُا، ًجد أنها ُمل خياتي جدىمه  طىطُىلىحُا و و طُيىلىحُا "العطاص فحًز

د ئًـالها، وهي مِاهاة  ت، ًبحن الساوي مً خاللها مدخىي السطالت التي ًٍس ُفت مسهٍص ًو

الفئاث الفلحرة في املجخمّ، حساء الفلس واملسق وػدة الفاكت والحاحت، فُلىم بخلم 

ت، فُخلم أفِالها وميان جىاحدها وشمى ه، فخيىن هره الصخـُت بمثابت شخـُت مسهٍص

الـىزة املجسدة التي ٌظعى الساوي ئلى ججلُتها، باُخماد مخخلف الـىز امللمىطت، 

(،  والصخـُاث )جالمُر، أطاجرة، لاب، لام(، ولافِاٌ )ذواء، خدًث، خسهت، الِحن...

ت(. وفي هرا ًلٌى طُِد ًلوحن طىت(، و 08والصمان )  :  امليان )الثاهٍى

"لرلً ًمىً الرهاب ئلى أن املادة الحياةُت لِظذ طىي ججلُت لـىزة ذهىُت مجسدة، ًوالب  

أ.22الخدلُل بالىؼف ُنها مً خالٌ اُخماده مخخلف الـىز امللمىطت امللدمت"

باُداده،  الاهخماموكد ًول ُلُىا مً هافرة لازطوُت، وباللبى مً باب املمثل و

ِِؼه، فىجده مخأزسا باملظسح الخللُدي )الُىهاوي( مً  ىه، ختى ًىدمج مّ الحدر َو وجيٍى

كططنطين مً حهت أخسي. فلد وان الىاكد واملخسج  ضتانطالفيطكيحهت، وبـ 

ت والخمثُلُت،  ضتانطالفيطكي ٌِخني ُىاًت ػدًدة بممثلُه، لحرفّ مً كدزاتهم الخِبحًر

ت، ختى ًسفّ مً هاكتهم فيان ًلُم لهم خــا ٍز اكُت وهفظُت وزوخُت ولٍٔى

الري وان ًرهب مّ ممثلُه ئلى  علىلت. والحاٌ هفظه ُىد 23إلاًداةُت ُلى الخؼبت

خلسبىا أهثر مً الصخـُاث الحلُلُت،   لاطىاق الؼِبُت، ختى ًولِىا ُلى الىاكّ ٍو

خدار املساد جمثُلها أو باألخسي ختى ًخم الاخخيان املباػس مّ الصخـُاث املإداة، ولاأ

وججظُدها، وفي هرا خسؾ ُلى بلْى أُلى دزحاث الخِبحر، وزفّ الواكت إلاًداةُت 

ً جلً املؼاهداث الىاكُِت في الِلل الباهً، وئُادة  م جخٍص ت ًُ هٍس والخِبحًر

خخُج ئليها. وفي هرا ًلٌى 
 
: "لِع باطخواُخً  هاًش جىردون ججظُدها وجمثُلها متى ا

                                                 
 .هفظهاملسحّ  21
 .هفظهاملسحّ  22
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أ.24تى جيىن كد ُاٌؼذ"فِال أن جمثل خ

ً كُمت املؼاهدة في ئزازة الحىاض أزىاء الخمثُل، وكُمت لاخدار الىاكُِت التي  ُو

ظخُِىىن بها في الخمثُل ًلٌى أًلا د أن هبني  : ٌؼاهدها املمثلىن، َو "ُىدما هٍس

شخـُت، فٔالبا ما هالخٍ هماذج أو هماذج أؿلُت، والتي حظاُد ُلى ئُواةىا هلوت 

بىا  البداًت، وزبما هبدأ ختى بخللُد شخف ما أو ش يء ما، وولما الخٌىا أهثر ولما اطخُى

ًرهب أصحاب املرهب لازطوي ئلى أن املمثل ًجب أن ، وفي هرا الـدد، 25أهثر"

أ.26ـُت املإداة بدءا بالخخُل زم الخوابم وؿىال ئلى الاهدماج الخام بُنهماًخلمف الصخ

ختي وما ًلىم به  دزب ُلُه ىالڨالوبحن الظسد البًر  ً دىُه ًُ الصخـُاث، وما  ، ٍو

لت ئخساحه للفِل  عبد اللادر علىلت ممثلُه، ومظاُدجه لهم ُلى الاهدماج، جخمىكّ هٍس

ُىد هاجحن املدزطخحن، بل ًول ُلُىا  عبد اللادر علىلتوال ًلف  املظسحي في الثالزُت.

حن ت. فالىاكُِت واكُِت الوسح،  مً هافرحي مدزطخحن أخٍس : ئنهما الىاكُِت والسمٍص

اث املِالجت، التي ح ٌِِؼه  ِبر ًُ ماوواكُِت الحدر، وواكُِت اللٔت، وواكُِت املىكُى

ىن ًىمُا، وواكُِت الدًيىز الري ًسػد ئلى ا عبد ملِنى املساد. فىثحرا ما وان الجصاةٍس

ُف وخداث دًيىزٍت اللادر علىلت مظخلاة مً الىاكّ، والحاةى، الىافرة،  ًمُل ئلى جًى

 ؿىز لحُىاهاث، الواولت، الىسس ي... وذلً خظب املؼهد املظسحي وميىهاجه ومخولباجه. 

خلُلُت، ٌِِؼىن "ئذ أن املىاًس ؿىزة خُت مً الحُاة، ووان البد لألبواٌ مً حدزان زابخت 

خدسوىن أمامها، بل أؿبذ املظسح حجسة ُادًت، ًىلـها خاةى واخد، وذاث أزار خلُلي  ٍو

مىٌم، ئلى خد ما ػبُه بما في الحُاة خازج املظسح، وذاث أبىاب جفخذ، وهىافر حٔلم، وذاث 

أ.27شهىز ٓحر مسطىمت ُلى الجداز" أواوي و خىاةى ال تهتز، و

يخلل  سافُت ئلى الىاكُِت  و مً الىاكُِت الدًيىزٍت عبد اللادر علىلتٍو الظِىٓى

في املظدؼفى،  جلىل لفهاًميالىفظُت، مً خالٌ هؼفه للمِاهاة الُىمُت، همِاهاة 

ومً خالله مِاهاة املسض ى، بل مسق الصحت الِمىمُت في خد ذاتها. فخخدٌى الىاكُِت 

                                                 
 ،، جسحمت مدمد شوي الِؼماوي ومدمىد مسس يإعداد املمثل ،كظوىوحن ،طخاوظالفِظيي:  ًىٌس 24

  .313 -002  ؾ. ،داز النهلت الِسبُت للوباُت واليؼس ،لبىان - بحروث
أوادًمُت  مـس،-اللاهسة، جسحمت مدمد طُد، التمثيل وألاداء املطزحي ،(0778)حىزدون  هاًص، 25

 . 41الفىىن وخدة إلاؿدازاث، ؾ.
 .10 ؾ. هفظه،املسحّ  26
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وسح ُلى أهثر مً مظخىي.   ً وفي ذلً ًلٌى املخسج ئلى أشماث هفظُت جدخاج ئلى ُالج 

ًدُىه فيها ئلى كسوزة الِىدة ئلى الىاكُِت في جىردون كزيج في زطالت وحهها ئلى ضتان 

"للد ُدها ئلى الىاكُِت بوبُِت الحاٌ، ئلى واكُِت أُمم، وأهثر ؿفاء،  : الجاهب الىفس ي

ٍم، ئلى واكُِت أهثر حِملا للىفع إلاوظاهُت، دُىها هلىي أهفظىا كلُال في هرا الوسأ

 ئنها واكُِت جمًِ الىٌس في حاهب الؼس . 28وطىدزن ُىدةر أهىا هىاؿل زطالخىا"

سا للىىاحي املٌلمت  في الىفع إلاوظاهُت وفي املجخمّ ُلى خد طىاء، خُث جـبذ جـٍى

أ.29في الصخف وفي املجخمّ البؼسيأ

ت مثلذ زمصا لفئاث مُِىت، مً  ُفه لىماذج بؼٍس ت في جًى املجخمّ وجتراءي لىا السمٍص

، الري مثل مِاهاة املسض ى في املظدؼفُاث، أو بـفت ُامت مِاهاة جلىل الفهاًمي:  مثل

ُفه  ُف الحُىان بدًال ُىه، فخًى كواَ الصحت هيل. وكد ًخِدي السمص إلاوظان ئلى جًى

للحدًلت الِمىمُت، والحالت التي آلذ ئليها، ومِاهاة الحُىاهاث فيها، التي لم حِد ججد ما 

ت مً هَى خاؾ، جلخاث م ىه، ئهما هى في خلُلت لامس مِاهاة الؼِب الجصاةسي. ئنها زمٍص

لت ٓحر مباػسة ًُ زفله للىاكّ املِِؽ، ئنها  علىلتأزاد  أن ًىؼف مً خاللها وبوٍس

حىهس لادب السمصي الري كد ًلسؤه اللازب الِادي، وكد ٌؼاهده املؼاهد الِادي، فال 

ساجه الخ ألم لحاٌ الحُىاهاث، التي ؿازث حاتِت كاتِت، وطى حِدو جفظحراجه أو جبًر

هرا الخفظحر الظوحي ئهماٌ البلدًت لها. لىً املخأمل واللازب املخفدف ال ًلف ُىد 

  : االٌاهسي وئهم

ت ختى ًبهسه ما جدذ طودها، وما جدذ هرا الظوذ  "ال ًياد ًمض ي في الجملت املظسخُت السمٍص

باب لادب السمصي، ومً أُاحُب ه
 
را اللباب أهه ًخخاًل بـىز مخخلفت في ذهً اللازب ل

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 لاٌو

أ.30وهىرا..."

                                                 
داز  ،مـس - اللاهسة، جطىر البناء الفني في أدب املطزح العزبي املعاصز(، 8118(الظُِد  ،الىزقي 28
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خخُتوخالؿت اللٌى أهه بحن أكاَل  ت، اهفخدذ  و البًر لازطوُت والىاكُِت والسمٍص

 ، فان وان كد لجأ ئلى لازطوُتعبد اللادر علىلت شواًا السؤٍت إلاخساحُت ُىد

خخُت في ؿىّ مالمذ الىف الدزامي، ومىافاجه للجمّ بحن ما هى حصاةسي ) ىاٌ( وما كوالبًر

ت وال ىاكُِت، فجاءث لاولى مخىاةمت هى ُالمي )الِلبت إلاًوالُت( فاهه اهفخذ ُلى السمٍص

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 

 ، ومىاش له، لافياز بىكىح للمخللي، فلجأ ئلى الىاكُِت ميؼئا ُاملا آخس مسادفا لألٌو

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 

أوزائها. 

  جللي النص املطزحي "ألاجىاد" وانفتاح الفظاء التأويلي

 انفتاح داللت العنىان 

ؼد اهدباهه  فخذ الِىىان، فهى ًفخذ له آفهى ئن أٌو ش يء ًـادف اللازب َو اكا ٍو

 ،تراقف"أٌو للاء بحن اللازب والىف، وهأهه هلوت الاأ:  سه، فهىبـحرجه بِد أن ًفخذ بـ

الـىزة الؼاملت التي ، ئهه 31وأٌو أُماٌ املخللي" ،خُث ؿاز هى آخس أُماٌ الياجب

ل جخيىن في ذهً اللازب املخللي، واهفخاخه املإدي ئلى بىاء  ،والتي ًبني ُليها فِل الخأٍو

ا مللمىن الِىىان، ئهه ُملُت فاؿلت بحن  ،اللازب املخللي يخجههف حدًد ً ًيىن مىاٍش

أاهتهاء حهد الياجب وبداًت حهىد اللساء واملخللحن.

التي حِلىاها مدوهت للدزاطت، وحدها أن  عبد اللادر علىلتوبالِىدة ئلى زالزُت 

ً حاءث في ػيل أطماء " بالثباث والسوىن ال  حي"، جىأاللثامو ألاجىاد ، ألاكىالالِىاٍو

ً الثالزت جىفخذ ُلى دالالث الثىابذ التي ًجب أن ًخأطع ُليها  ، فالِىاٍو الخٔحر والخدٌى

املجخمّ الجصاةسي، ال املخٔحراث الٌسفُت التي ٓحرث بِلا مً كُمه، فاذا أجِىا ئلى ُىىان 

خه ج" ألاكىال" " ىالڨالفي بيُت الِمل املظسحي في خد ذاجه، الري بني ُلى " خجلىفان زمٍص

خخُا بِدا " الري أُوى للِمل املظسحيىالڨالمً حهت، أكف ئلى ذلً أن هرا "  ،بٍس

                                                 
ني  ،خؼبت 31 ت اللبىاهُت ،مـس - اللاهسة، 0ن.  ،املذاهب املطزخيت أشهز  ،)0777(دٍز  ،الداز املـٍس
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ت مً لالىا كد طسد  التي كاومذ الخٔحر والخدٌى الاحخماعي  ،كىاٌ املأزىزة الثابختمجمُى

والاكخـادي والظُاس ي الري خدر في املجخمّ الجصاةسي، أو باألخسي هره الثلافت 

ت التي ًجب أن هدافٍ ُليها، زم هترحمها ئلى أفِاٌ وخلاةم. أالؼفٍى

ت مً الدالالث جىاد" فمفسده "ألاجىادأما " " فبمجسد كساءجه ًىفخذ ُلى مجمُى

مىً جلخُف هره الدالالث التي جخفَس وجىفخذ مً ؿىزجه خظب الظُاق ال ىازد فُه، ٍو

 32: ُت في املخوى الخاليجالىىا

 

 أ

 

 

 

 

 

" ئلى املِنى الىلُم في املجخمّ الجصاةسي، خُث ألاجىادئهه مثلما ًدُلىا الِىىان "

از والىلف، فخولب لامس وحىد زحاٌ أحاود ًطحىن بما ًمليىن فخلاهدؼس البخل والاأ

" الري ًدُلىا ئلى أن املجخمّ خاٌ ألاكىالفان الحاٌ هفظه في " الطخدزان هرا الىلف.

ا ك ،بؼِازاث حىفاء فلى احسونأفساده ئلى الىالم دون الفِل، بل أؿبدىا ًخ لم 

دم اللثامأما " ًترحمىنها ئلى أفِاٌ. " فخىفخذ دالالتها ُلى الخجل والظتر والدظتر ُو

أاللدزة ُلى املىاحهت، والاهخفاء باملساكبت ًُ بِد.

" ً " ُلى املِاوي الظابلت، ًيبني ُلى اللثامو ألاجىاد  ،ألاكىالئن اهفخاح الِىاٍو

ؾ الدزامُت مً حهت، وجىحهاث شخـُاتها البولت لاخدار الحاؿلت في الىـىأ

ل ئال أهه وأوؿساُها الدزامي مً حهت أخسي،  مثلما طلمىا طابلا أن اللساءة والخأٍو

وٌ واملخللي، فان الدالالث الظابلت كد جخخفي وجٌهس دالالث إأًخٔحران بخٔحر اللازب، وامل

ال ،أخسي خظب جىحهاث اللازبأ امي، ألهه كبل جددًد لألخدار والـساَ الدزأ جهوجأٍو

 :  جلً الدالالث وحب
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اجه داللُا في اطخلاللُت،  ،"الدظلُم بأن ملمىهه )الِىىان( لِع زابخا وال ًمىً جددًد جفُس

أ.33الِالكاث التي ًلُمها مّ ُىاؿس الىف" مً خالٌهما ئوأ

ًالهرا فان كساء و كد جلخلي مّ بِم اللساءاث لاخسي في هلان،  ،جىا لهره الِىاٍو

ت بحن هره اللساءاث ئال مً خالٌ حدلُت بفي أخسي. وال جخم امللازأ وكد جخخلف مِها

الىف الدزامي، والري مً خالله جىىؼف الحلُلت، ألن دًىامُت الِىىان وأالِىىان 

 ،كىح مً حهتجيبني ُلى الخىجس بحن الاهىؼاف والىأنصز جامد أبى سيد والىف هما ًسي 

ل هي الظعي لىؼف الٔامم  و .الاطدخاز والٔمىق مً حهت أخسيأ مهمت الفهم والخأٍو

مً خالٌ الىاضح املىؼىف، واهدؼاف ما لم ًلله الِىىان والىف مً خالٌ  ،املظختر

أ.34 ما ًلىله الىف

ماٌ لادبُت الحدًثت  واهوالكا مً الاهفخاح املفسن الري أؿبدذ حِسفه لُا

لُت هاةلتواملِاؿسة،  ، فاهني طأطعى وطأخاٌو أن 35والري حِلها جمىذ ئمياهاث جأٍو

ت ألاجىادأهؼف آلُاث الاهفخاح وشواًاه في الىف الدزامي " " مً شواًا أخسي ٓحر شاٍو

الِىىان، وهؼف الخواباث امللمسة والىـىؾ املخفُت جدذ الىف الحلُلي، مً 

مً  اث املدخملت التي ًختزنها الىفخالٌ لاطئلت التي ًفسكها اللساء مً حهت وإلاحاب

أ.حهت أخسيأ

 انفتاح مىاكع الالجددًد على التأويل

 آًشر " هما ٌظميها الفجىاث النصيت" أو "مىاكع الالجددًدجىدس ي ئطتراجُجُت "

ت اللساءة وحمالُاث الخللي، باُخبازها وطُلت مً الىطاةل التي هأ مُت بالٔت في هٌٍس

أو باألخسي هي املدواث ، 36وجفُِل ُمل اللساءة لدًهٌِخمد ُليها اللازب في جدلُل 

وجدلُم  ،وبىاةه ُليها ،والفجىاث التي جمىذ لللازب فسؿت ئهخاج املِنى الخاؾ به

أ.الجمالُت لدًه الاطخجابت
                                                 

اوي ًىٌس 33 . 3. ، َ"، مجلت دراضاث أدبيت"كساءة طُمُاةُت في ُىىان لاحىاد" ،(8117) طهام ،بً ٍش
أ.008 ؾ. مسهص البـحرة للبدىر والدزاطاث والاطدؼازاث والخدماث الخِلُمُت، ،الجصاةس-اللبت

زطالت دهخىزاه في  مخوىنالطيميائيت بين النظزيت والتطبيم،  ،) 0771 -0771) زػُد ،بً مالً 34
 .033 .لادب، جلمظان، ؾ

د  ،خامد هـس ًىٌس 35  ،املٔسب-، الداز البُلاء9ن.  التأويل، إشكالياث اللزاءة وآلياث ،(8111)أبى ٍش
 .33 ؾ. ،املسهص الثلافي الِسبي

م ،ػسفي ًىٌس 36 ميؼىزاث الاخخالف،  ،من فلطفاث التأويل إلى نظزياث اللزاءة (،8113) ،ُبد الىٍس
 .11 ؾ.، بحروث الجصاةس، داز الِسبُت للِلىم هاػسون
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لى اُخباز أن أهثر الىـىؾ جلمىا ملىاكّ الالجددًد الىف الدزامي فاهني آزسث  ،ُو

ت  عبد اللادر علىلتـ " لألاجىادأن أجىكف ُىد بِلها في مظسخُت " اهوالكا مً مجمُى

أ: 37مً الصواًا أهمها

 .ت ول فلاء أو هلوت هـُت ٌؼِس فيها اللازب ببِم الخلل أشاٍو

 ت ول هلوت هـُت جفِل مؼازهت اللازبأ أأو املخللي املؼاهد و جثحر فلىله. ،شاٍو

 .ت ول فلاء أو هلوت هـُت جىكّ اللازب في دالالث مخىاكلت أشاٍو

 ت ول فلاء أو هلوت هـُت ج  ججِل مً اللازب ًجد  ،ماجُتمل هثلافت ُالأدشاٍو

 .أؿِىبت في بىاء املِنى

  ت ُدم الخالؤم سافُت. و الىف الدزامي والىخداث الدًيىزٍت بحنشاٍو أالظِىٓى

ت ول هلوت جفِل مؼازهت اللازب وجثحر ألاجىادفاذا هٌسها ئلى مظسخُت " " مً شاٍو

ً اللىخاث في خد ذاتها التي وكِها هجد وججِله ًبدس بخُاله،  ،فلىله عبد ُىاٍو

" عالل" ٌو ما ًـادف املخللي، فُـادف لىخاثهي أئذ ملظسخُخه  اللادر علىلت

منصىر "و " طباخالعكلي ال"و " الحارص ملنىر "و " كدور البناء"و " لحبيب الزبىحي"و

ه   ."الخياغ م ما جدٍى ، ئال مً ٓمىق كبل الِسق والخلليفأطماء هره اللىخاث ٓز

أكّ لىفظه بُنها.اهره الفجىاث الىـُت، واجخاذ مىأ أنها جمىذ لللازب فسؿت ملء

ت ول  ماجُت، ججِل اللازب ًجد هـُت جدمل هثافت ُالأ لفٌتأما ئذا هٌسها مً شاٍو

زابوت " الري ًمثل خللت ىالڨال" لفٌت، فان كساءجىا جرهب بىا ئلى املِنىؿِىبت في بىاء 

 ،ظلظلهاَها وأيبىٍوأ ،بحن ول اللىخاث الظالفت الرهس، ولىىه بلدز ما ًسبى بحن لاخدار

دلم لها خبىتها ماجُت ٌؼسد بها بلدز ما ًىكّ اللازب املخللي واملؼاهد في هثافت ُالأ ،ٍو

له ؼاهده، وما ًمىً جخُله بحن هرا وذانبوزبوه  ،طماَ ما ٌظسده ، بحنجأٍو . ما ًساه َو

أ:  ىالڨالًلٌى  ذلًومً مثل 

سف أ.وسخ الىاض د"خحن ًـلح كظمخه ٍو

أ.َ لىبحر شاهي خىاضلؼازأًمس ُلى ا

أ  .38مً الىطىاض" باغ ًمصح بِد الؼلاء ويهسب ػىي 

                                                 
مـس، داز الؼسق  - اللاهسة ،يلنظزيت التللعىدة ألاصىل املعزفيت  (،0779) سخل ،هاًم ًىٌس 37

 .019ؾ. ّ،َلليؼس والخىشأ
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في خد ذاجه،  ىالڨالماجُت ًُ فاملخللي املؼاهد جصدخم في مخُلخه هثافت ُالأ

الري  ،املسوي ُىهسة الٔاةبت مً حهت، وزطم ؿىزة كومداولت زطم مالمده الحا

أُوُذ بِم مالمده الىفظُت والاحخماُُت، ئكافت ئلى زبوها بالظُاق الِام 

فهره الِخبت الىـُت جخلم فجىة هـُت ججِل اللازب ًلّ في ئُادة جسجِب  .للمظسخُت

ل. ألِىاؿس بىاء املِنى، زم ممازطت الفهم والخأٍو

ت هلوت هـُت جىكّ اللازب في دالالأ أوئذا هٌسها مً شاٍو
 
أث مخىاكلت، ج  

 
ى خُاله يؼ

ل لدًه، هجد لىخت وؿف  أ:  " كاةالمنصىر الخياغلـ " ىالڨالوفِل الخأٍو

ذ مً الخدمت، كاٌ له ًسٍ أ ،"زشم كؼه املىـىز بالـمذ والخبظُمت، طسخىه في جلاُد

ىِذ مً الخِب والحهى أ، اتإوٌ: بصحخًظامل أم 
 
مظخلر الخدمُمت،  ،ي خازج مً السخىنأ، هل

 َ ً، لظاهه زلُل ،أصحابه في خماضود  ُلُه اليلمت، اوكف ُلى آلالت خحران،  تداخله خٍص

ى أخى فىكها السشمت، جنه أ أ.39ت"جلٌى بِىاتهم ذم أ ،لهاذ ُو

أ:  جددًد منهامً الفجىاث الىـُت أو مىاكّ الالئن هرا امللوّ ًىوىي ُلى ُدًد 

ُِد ُملُت ًٌوسح بِم مً الخىاكم الري ًجِل املخللي املؼاهد أو اللازب  أهه

" لِظذ منصىر الخياغحظمذ ُلى ػفتي "زأاللساءة وبىاء املِنى، فاالبدظامت التي ا

ت، وخصن وألم ،ابدظامت فسح هما ًوسح جىاكم لفٌتي  .بلدز ما هي ابدظامت سخٍس

ً ؿىزة لوسفيخماض  التي واهذ  آللخههلُم، فاذا وان الحصن طببه مفازكخه  وخٍص

ل لاػُاء وأئ ؟ مـدز زشكه، فما طبب خماطه سبوها ٍنها فجىة ججِل اللازب ٌُِد جأٍو

أبأفم جىكِه.

ان لاخدار في خد ذاجه مىكِا مً هرا ٌِخبر  ،ئكافت ئلى أن ُدم جددًد ميان حٍس

أو املخللي املؼاهد، فُىخفي الياجب  مىاكّ الالجددًد، وفجىة هـُت جيؼى خُاٌ اللازبأ

لُمىذ للمخللي فسؿت وفسحت  ،فلى "الخدمت"باًساد لفٍ  عبد اللادر علىلت

للمؼازهت في بىاء الفلاء املياوي الري حسث فُه لاخدار، وجددًد حصةُاجه ووخداجه 

ً ؿىزة ؿافُت جامت مخياملت للحدر املظسحي الري  ،الدًيىزٍت، ومللمت ػخاجه وجيٍى

أاٌؼه.ٌِ

                                                                                                                   
لى للثلافت ،مـس - ، اللاهسة0ن. ، جمالياث التللي ،)8113( ًىٌس طامي، ئطماُُل 38 ، املجلع لُا

أ 113. ؾ.
  75. ، ؾ.ىال، ألاجىاد واللثامڨمن مطزخياث علىلت ال ،ُبد اللادز ،ُلىلت 39
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ت ول فلاء أو هلوت هـُت ٌؼِس فيها اللازب ببِم الخلل  أما ئذا هٌسها مً شاٍو

" واؿفا ىالڨالٌ "كىأالتي جٌهس بىكىح في  ،ُىد ًاهسة الحرف ففاهىا هخىك ،والىلف

  : خاٌ الحُىاهاث التي جياد جمىث مً ػدة الجَى

أ
 
 اللسد  : ٌؼتافي ول ػهس جلُّ منهم ه ،ُنهم حُاَ"خظازة ُلُىم ًا اصحاب البلدًت، مخل

ِىق... واليظس...  ة،في خالت خوحرأ مخسج ًدًه مً السجىت للـدكت، الرًب مدوز ُلى الجىب َو

طها اج مً الؼبان زأخس أجٌظخنى فيها حظهى وأ ،مدٌى ُُيُه ُلى حازجه، الواووض ...ٍىاَشوأ

أ.40باغ...."

هد املخللي ااملؼوأهىا جدمل دالالث هثحرة مخخفُت جسهذ لللازب  رفئن ُالمت الح

ً أ لهاليي  جلً الفسآاث بما طُددر وفم املظاز الدزامي للمظسخُت،  لءوم ،بدس في جأٍو

 ،هُف أن الواووض كد حظهى وجخسج زأطها، فُىلم ُليها اليظس : فلد ًخـىز مثال

د مً دزامُت املىك .أولهًألهه حاتّ، ولم ًجد ما  ، بأن ًخـىز الـىزة البؼِت فهما ًٍص

أالتي ًىلم بها اليظس ُليها.

عبد اللادر ـ " لألاجىاداملخللي املؼاهد ملظسخُت "وأوخالؿت اللٌى هىا أن اللازب 

أو مىاكّ الالجددًد التي  ،، ًجد هفظه أمام هم هاةل مً الفجىاث الىـُتعلىلت

لـد ئػسان املخللي فُ ،ُخباهُت في الِمل املظسحيالأل ئذ ال مجاٌ .وكِها الياجب كـدا

 مأ ،كد ًبدو فيها بِم الخىاكمالتي ما حِلم ببِم الحاالث أطىاء  ،في بىاء املِنى

أ مبِم لالفاي التي جدمل هثافت ُالماجُت، أ
 
ددر بِم إلازحاَ في الىف، التي ج

أ.هوالاطخدزان في جسجِب لاخدار فُ

ببِم إلاحساءاث التي طبم  ئلى اللُام "جىادألا ـ "املخللي لفي خلم ول هرا ٌظعى ف

 ،حساءاث ئلى الخفاُل بحن بيُت الىفُله هره إلاأدمللء هره الفجىاث، فخذهسها 

ل ُىده مً حهت أخسيأ و هرا بوأ .طحروزة الحدر الدزامي مً حهت، وبيُت الفهم والخأٍو

املخللي وأت فىُت لسبى اللازب " خخمُت أو وطُلألاجىادجيىن الفجىاث في الىف الدزامي "

دم جسهه مخفسحا مظتهليا فلى ،املؼاهد بالِمل الدزامي بل ججِل مىه مىفخدا ُلى  ،ُو

وكد جيىن لٔحره، أو ُلى  علىلتـ أخسي، كد جيىن ل اثأخدار كبلُت ػاهدها في مظسخُ

وجفاُل بحن  ًمازض ُملُت زبى بهراوأ .جه املخِددةامخصون زلافي ُالمي هاجج ًُ موالِ

 روبزث هىلبئذ ًسي  .لاخدار الجصةُت والسةِظت في الِمل املظسحي مللء هره الفجىاث
                                                 

أ .081 هفظه، ؾ. سحّامل 40



 انفتاح النص املطزحي عند عبد اللادر علىلت

129 

ا فان الجصء الظابم له البد أن ًفلد ؿلخه  أهه خُثما ؿاز حصء ما مىكُى

ُت، ختى ًمىً  وأخا ،، وأن ًدٌى ئلى مىكَى هامص يُتباملىكُى مً الىاخُت املىكُى

ِظخوُّ الترهحز ُلى الجصء املىكىعي، ئنها ُملُت اختزالُت ل ،اللازب أن ٌؼٔله فُما بِد

ًبلى مدافٌا ُلى املظاز  تىًمازطها املخللي للِمل املظسحي ُلى لاخدار الجصةُت، خ

أ.الفجىاث الىـُتهره ت، فال ٌِىد ئلى هره لاخدار الجصةُت ئال مللء مُالسةِع للدزا

 خـاجمـتال

 عبد اللادر علىلتوخالؿت اللٌى في هرا امللاٌ، أن الىخابت الدزاماجىزحُت ُىد 

ي الىخابت وإلاخساج في آن مِا، فالخألُف  واهذ خـبت بظبب اهفخاخه ُلى مظخَى

ملُت في آن مِا، أي مإلف ومخسج مِا  وبخاؿت .املظسحي ُىده ممازطت ذهىُت ُو

ازض دوز املإلف واللازب الدزاماجىزجي في فُم "ألاجىاد واللثامىال، كألا" خهفي زالزِ

ماله  لُت أُل ُسكها، فُخيبأ بسدود  كبلالىكذ هفظه، وهأهىا به ًمُل ئلى اللساءة الخأٍو

ُت لألُماٌ ُُمالخل الِملُاثالِسق، وأهثر مً هرا ًلجأ ئلى  بلأفِاٌ الجمهىز ك

أمباػسة بِد ُسكها.

الِمل الفني املظسحي، فان الياجب مصج هـىؿه املظسخُت  خبًأما ُلى مظخىي 

خخُت،  ت، ػاخىا ئًاها بدالالث ئوظاهُت ملحمُت بٍس بالترار والثلافت الؼِبُت الجصاةٍس

حر  ...الحيي واللِب و خخفاٌوالاأ ،واؿال ئلى ؿْى مظسحي ًلىم ُلى الولع الؼِبي ٓو

اث مظ .ذلً مً أطالُب الخِبحر املدلي سخُاجه بالىاكّ املِِؽ، ئذ هَى هما زبى مىكُى

طلاها طُاطُا واحخماُُا واكخـادًا ئ، اطخواَ أن ًمازض ىالڨالمً ػفهُت وطسدًت 

اث مظسخُاجه بللاًا الظاُت التي ُاػها. أودًيُا، فسبى مىكُى

ا بالىلد مومصحه ،ام الحللىي في مظسخُاجههوبهرا إلاطلان وممازطاث الاطخل

أوحد جىٌحرا همىخا خلم مً خالله مظسخا  ،لدًنيادي وأالاحخماعي والظُاس ي والاكخـا

اث املِالج أ ا مً خُث املىكُى ا مً خُث البىاء الدزامي أًلاحصاةٍس فظعى  .ت، وحصاةٍس

ت ئلى ملازبت املظسح بىؿفه فِال فىُاحٌخىمً خالٌ هره الخجسبت ال باألػياٌ  ،ًر

ل الترازُت،الفىليلىزٍت  ل املظسحي باألوظاق فِوزبى ال ،وئفظاح املجاٌ ملمازطت الخأٍو

ومصحه بالسوح الىلدًت، وؿىال لخلم ػيل  ،الاحخماُُت والظُاطُت والثلافُت والفىُت

أ وحمالُاث فىُت أؿلُت. ،حِبحري أؿُل

أ  
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 البيبليىغزافيا

تإلاًلاع في فنىن التمثيل وإلاخزاج املطزحي(، 8111أبى الحظً، طالم )  - ، إلاطىىدٍز

 .داز الىفاء لدهُا الوباُت واليؼس ،مـس

تاللغت والىظيفت في الدراما(، 0727) طِد، أبى السكا   .ميؼأة املِازفمـس،  - ، إلاطىىدٍز

ظفُلد مـس، مسهص  - ، جسحمت مي الخلمظاوي، اللاهسةكزاءة املطزح(، 0799آن ) ،أوبَس

 .اللٔاث والترحمت أوادًمُت الفىىنأ

اوي ، 3. َ ،"، مجلت دراضاث أدبيت"كساءة طُمُاةُت في ُىىان لاحىاد(، "8117 ) طهام ،بً ٍش

أ.مسهص البـحرة للبدىر والدزاطاث والاطدؼازاث والخدماث الخِلُمُت ،الجصاةس-اللبت

، مخوىن زطالت الطيميائيت بين النظزيت والتطبيم(، 0771-0771) زػُد ،بً مالً

 .دهخىزاه في لادب، جلمظان

 داز الِلم للمالًحن.، لبىان - بحروث، 8ن. ، املعجب ألادبي(، 0721ُبد الىىز ) حبىز،

 ، املٔسب، موبِت لامُيُت.من وحي التراث(، 0799) الجسازي، ُباض

ت مـس، - ، اللاهسة0ن.  ،أشهز املذاهب املطزخيت ،)0777(خؼبت  ،دٍزني  .الداز املـٍست اللبىاُه

 الِدد مجلت العزبي"خالت املظسح في أكواز املٔسب الِسبي"،  ،)0771) ،مـوفى ،زملاوي

ذ، املجلع الىهني للثلافت والفىىن وآلاداب ،390  .اليٍى

مـس،  - ،اللاهسة0، جسحمت ُص الدًً اطماُُل، ن. نظزيت التللي(، 8117زوبسث، هىلب )

أ تاملىخبت لاوادًمُ

اق، ُـمذ  .الثلافت وإلازػاد اللىمي، دمؼم، ميؼىزاث وشازة بلعت طىء (،0791) ٍز

لى  ،مـس - اللاهسة، 0ن. ، جمالياث التللي، )8113(طامي، ئطماُُل  املجلع لُا

أ.للثلافت

، جسحمت مدمد شوي الِؼماوي ومدمىد مسس ي، إعداد املمثل .كططنطين ،طخاوظالفِظيي

  .داز النهلت الِسبُت للوباُت واليؼس ،لبىان-بحروث

ت  مـس، - ، اللاهسة8ن. ، في املطزح املعاصزاملخزج (، 0772)أزدغ  طِد، الهُئت املـٍس

أ.الِامت للىخاب
م ،ػسفي ل ئلى هٌسأ (،8113، )ُبد الىٍس . ميؼىزاث الاخخالف، اث اللساءةٍمً فلظفاث الخأٍو

 الجصاةس، داز الِسبُت للِلىم هاػسون، بحروث، 

لبىان، موبِت  ،8ن. ،التفكير النلدي عند العزب(، 0779) ،ُلي مـوفى ،الِاوىب

 هاػسون.
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، جسحمت حماٌ بً الِسبي، الظىاهز ألارضطيت في املطزح الجشائزي  ،ُبد اللادز ،ُلىلت

 في هخاب مً مظسخُاث ُلىلت. ،مداكسة مخلمىت

 .اللثام( – ألاجىاء – ىالكمن مطزخياث علىلت )ألا، ُبد اللادز ،ُلىلت

 .داز الىخاب اللبىاوي ،لبىان - بحروث، املدخل إلى املطزح العزبي (،0720(هىد  ،كىاؾ

 .مدمد ،مّ حلُد. ُبد اللادز ،للاء ُلىلت

 .املسهص الثلافي الِسبي ،املٔسب - الداز البُلاء، 8ن. ، دًناميت النص(، 8111)مدمد  ،مفخاح

املظاهز ألارضطيت في مطزح عبد اللادر علىلت، املطزح العزبي (، 8108لخلس ) ،مىـىزي

الم.العزبيالكتاب  مطيرة جتجدد ذ، وشازة إلُا  ، اليٍى

مـس، داز الؼسق -اللاهسة ،عىدة ألاصىل املعزفيت لنظزيت التللي (،0779، )خلس ،هاًم

 لليؼس والخىشَّ.

د  ،خامد هـس -، الداز البُلاء9ن.  إشكالياث اللزاءة وآلياث التأويل،(، 8111)أبى ٍش

 .املسهص الثلافي الِسبي ،املٔسب

  .جىوع ،08لِدد ا ،مجلت جذور ،"جسازىا الِسبي وأبِاده"، )8103(الصبحري  ،الهادي

 ،مـس-، جسحمت مدمد طُد، اللاهسةالتمثيل وألاداء املطزحي(، 0778)حىزدون  هاًص،

 .أوادًمُت الفىىن وخدة إلاؿدازاث

-اللاهسة، جطىر البناء الفني في أدب املطزح العزبي املعاصز(، 8118(الظُِد  ،الىزقي

  .املِسفت الجامُِتداز مـس، 

الداز ، 0ن. ، كال الزاوي، البنياث الحكائيت في الطيرة الشعبيت (،0779)طُِد  ،ًلوحن

 املسهص الثلافي الِسبي. ،املٔسب - البُلاء



 




