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 **َعَمارة كحلي

م مألسؿول ٌُؿؿؾع ما مأدؾوبطيوممحممد خدةؼصيدرك متؾـوه ماظذي ماظؿفرؼدي ماالووه أن
مصـقطيو ماظلقورةم، مبوظصقف مؼـشرػو مطون ماظيت ماآلراء مىؿؾي معوازؼطيو مطون مممممممممممضد

مؿوبقضينمعطؾوسقضينمػؿو:أومبوجملالتمسؾىمحدمدواء.موضدمذيعفوماظػـونمضؿنمط
م-1 مػن جدودممعطوات من أجل"م "Eléments pour un art nouveauم

م(1972) م، مواظؿوزؼع مظؾـشر ماظورـقي واالهودممS.N.E.Dرؾعمعشذلكمبنيماظشرطي
 .U.N.A.Pاظورينمظؾػـونماظؿشؽقؾقيم

مFeuillets épars liés  (1983)"متناثرة مرتابطة صفحات"م-2 غشرم،
 .S.N.E.Dش.و.ن.تم

ماٌلوئلم مووه ماظػـون معواضف ماظؽؿوبقضين مػذؼضين معؼوالت مضؿن ماظؼورئ وجيد
اٌطروحيمآغذاكمسيماظػن:معنمضؾقلمعوضػهمعنماظؾوحيماٌلـدؼيماظغربقيموعنمروادم

وعنمجقؾهموعنمتراثه.موالمذكم،ماظػنماظشرضيموعنمتورؼخمصنماظؿصوؼرمسيماىزائر
ػـونمألحداثمسصرهمسؿوعطيوموعواطؾؿهمأنمسيمررحمػذهماٌلوئلمعومؼصيشرلمإديمعؿوبعيماظ

موألجلمذظك مجيريمسيماظػـونماظؿشؽقؾقيمهدؼدطيا. مِظؿو مػذه،  غلعىمإديمعـوضشي
ماألصؽورمضصدمادؿقعوبمعؼوصدػوماظداظيموأبعودػوماظػـقيمواىؿوظقي.

                                                                                                                                   
قاربة مجالوة م. يف ضوء املنهج الفونومونولوجي املوضوع اجلماليسيمعوضوع:"مدكتوراه يف نظروة األدب *

م،مهًمإذرافماألدؿوذماظدطؿورمأريدمؼودف،مجوععيموػران،يف مناذج جترودوة عند الفنان حممد خدة"
 .2009جوانم7
 أدؿوذةمربوضرةمجبوععيمسؾدمايؿقدمبنمبودؼس.م**



 َعَمارة كحلي

144 

ؼصىمسيم،محممد خدةؼؿعرضمإظقهماظػـونمماألػمماظذيمذؽولاإلوسبلىمأنم
اظيتمتعوعؾًمموتإذمؼعؿؼدمأنم"ماظؿعرؼػم؛لىمإظقهرؤؼؿهمظؾػنماظؿفرؼديماظذيمؼـؿ

م-غؿذطرسـدعومم–وػومذلنمهؼرلؼيمسيمغشلتفو.مسيمأشؾؾفومم،طوغًععمصنماظؿصوؼر
ؼصيؼصدمعنممصصيقػقطيومطوغًمطالعطيومصؼد.اخل،.اظؿؽعقؾقيمواظؿوحشقيمواظؿفرؼدموتاظـزس

.م1دؼٌ"بورجوازؼيمحوئرةمعنمجرأةماظػنمايؼؿقدثمبودممظؽوغهم،مورائهماالزدراء
ذبوغقيمروجًمهلوممتؾدومأنمػذهماالصطالحوتسؾىمم–سيمغظرماظػـونمم–ممومؼدلم
ممطؿوبوت ماصصيقػقي مذيوظقوت محذق مإدي مايدؼٌ.تػؿؼر مػذاممظػن ماظػـون وؼصيرِجعصي

مموم،م2اظشططمسيماظؿصـقفمإديماظؿلرعمسيمايؽممسؾىماظؾوحيمعنم"اظؼراءةماألودي"
موتلوؼؾه. اظؿشؽقؾيمسيمصفمماٌشفدم"وخقؿي"ؼصيػضيمإديمغؿوئٍم

آخرمموذقؽطيبوصػهمم–ؼـطؾقماظػـونمعنمأنم"أيمتصوؼرمػومورؼديمبوظؿعرؼفم
مغػلهم،مشرلماظواضعماظؼوئم مغذر مظحؿىموإنضي موصقطيو ماظواضع.."غذرطيا .م3غوؼيممتـقلمػذا

ضوئؿًيمسؾىماظؿفرؼدمعفؿومطونمذؽؾفو،ممم-مبوجىمذظكم-صؿؽونمعوػقيماظؿصوؼرم
ؼؼؿضيمهوؼرطيامعؾدئقطيومسيمم–نضيمادبذمأدؾوبطيومطالدقؽقوموإمم–ضعماعوداممأنمغؼلماظو

ععـىماظؿفرؼدمعصيؿشيضؿطيومسيمأيمتصورممومؼصيصؾ مصقفيتاظميماظِعدلةأبعوده.موػ متـقل
وظذظكمؼـؿؼدماظػـونمتؾكم؛مغروممعنمورائهمإبداعمواضعمعنمصصيؾىمرؤؼؿـومايددقيمظهم

م"اظـظراتم"شرلماٌلموظي...اظيتمتشيؿشيِفمصيماظػنمشرلماظؿشؾ معلؿوردطيا ،م4قفيمبؽوغهمصطيو
سيمحنيمأنماظصورةمتؽودمتؽونمشرلمعوجودةمسيماظػنم،مأومتورةم"دخقاًلمسؾىمثؼوصؿـو

ماإلدالعي" م5اظعربي مإن م. ماظؼؾقلرأؼطيو مػذا معن مبوظـؼوصي، متلثره مؼصيكضيػي ماظػـقيمال
ماالدؿشراضيماظؽوظوغقوظقي ماٌـقى معـمذات مظؾػن ماظؿلرؼخ محووظً حؿاللمامذاظيت

م مظؾصرغلو ماٌصـػوتماظػـقيوزلًمظؾػنماظيتمم6وػيماٌرحؾيماالدؿشراضقيم–فزائر
 .مذيقعفوممبقلؿفو

                                                                                                                                   
1 Khadda, Mohamed, Eléments pour un art nouveau, Alger, U.N.A.P, S.N.E.D, 1972, 

p.72. 
2 Khadda, Mohamed, Eléments pour un art nouveau, p.71. 
3 Ibid., p.72. 
4 Ibid., p.42. 
5 Khadda, Mohamed, Feuillets épars liés – essai sur l'art, Alger, S.N.E.D., 1983, p.48. 

ظلػرمإديماىزائرمأصؾ مبوظـلؾيم:"مإنماThéophile Gautier (1811- 1872  )  غوتووهؼذطرماظشوسرممم6
عزارطيامظؾعدؼدممLa Villa Abdeltifمػوال عبد اللطوفظؾؿصيصورؼنمأطـرمأػؿقيمعنمايٍمإديمإؼطوظقو".موظؼدمطوغًم

عنماظػـوغنيماظغربقني،موػيمتؼعمخؾفماٌؿقفماظورينمظؾػـونماىؿقؾي.موضدمغؼؾًمصورةمإدؿشراضقيمسنمرؤؼيم
مص.اٌصورماظغربيمظؾطؾقعيمواألذكو
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إديماظدصوعمسنموجودماظػنماظؿفرؼديمبوظعودةمإديممخدةمحممدؼلعىمم،موعنممثي
اظدسمماظذيمؼـؿصرمإديمصؽرةموػيماٌرجعقيماظيتمتؽػلمظهم،ماظػنمماظعربيماإلدالعي

مـؾذماظؿفلقم.ؼاظؿفرؼدممو
مومم مذطرهمجيدرممو مإديمخدة حممدمأن، م"ؼلعى مجعل مسيماظؿفرؼد عـؿظؿطيو

مؼزسممبعضمظوراتاظؿصورماظرعزيمظؾعوملماإلدالعيمومظقسمسيماحمل وسيمم.7"فمطؿو
اًوضمسيمومإديمأنماظردوممؼؿفووزماىدلماظذيمطونمضوئؿطيومحولمذظكمعومؼشرلمضؿطي

م ماإلدالمعللظي مسي ماظصور موؼؾؿػًمم؛هرؼم مموخوصطياظؿػوتطيو ماظذيمإدي ماظرعزي اٌؾدأ
مصورتهم معن مرعزؼطيو مغؼؾه مػو ماظشيء مسي مصوظؿػؽرل مظألذقوء. ماإلدراك معػفوم ؼطؾع

ٌُذػـقيماظصورةماظاحمللوديمإديم حقٌم ؛8اظػنماإلدالعيممػذامؼـطؾقمسؾىة.مودفرا
وؼضعهمضؿنمسالضوتمتشؽقؾقيمهػظمهلذامم،اظرعزيمظؾشيءمؼلؿعرلماظػـونماظشؽل

ماظ ماجملوزؼي معوػقؿه م؛ؿكقؾقياظشيء م مؼرى مظذظك ماظؿشؾقهمخدةو م"بودؿؾعود مأغه
ماظؿفرؼدي؛ ماٌد مِبِػعل ماظذيمأدركممظصوحلماظزخرصي ماظؼدؼم سيموخبالفماظؿشؽقل

صؼدمأغؿٍماإلدالممصطيومعقؿوصقزؼؼقطيومادؿصيؾعدتمعـهمم.ظفرماًورجيمظألذقوءاظطؾقعيماٌ
.م9"وتفذؼؾفوديمطؿولمروحقيماإلغلونمايؽوؼي.مصفومصنماظؿصوفماظذيمطونمؼطؿ مإ

أنماظؿفرؼدمسيمرحوبماإلدالممضدماطؿلىمخصوصقؿهماظػـقيمادؿـودطياممسؾىمممومؼدل
م مإديماظطؾقعي ماظؾورـقيماظيتمبوتًمتـظر مإديمرؤؼؿه .مقيخورجمًوظقلمقيداخؾغظرة

ماظواضعماًورجيموأض مجدؼدطيامووعنممثيمهوظًمزاوؼيماظـظرمسيمتصوؼر صًمضصدطيا
موضوع.ماٌمسؾى

                                                                                                                                   

،ماظػنمواالدؿشراق،مبرلوت،مدارماظرائدماظؾؾـوغي،ممعودوسيمتورؼخماظػنممواظعؿورة،مسػقفم،ؼـظر:ماظؾفـليم
 .91-54.ص.اجملؾدماظـوظٌ،مص ،1983  ،2.ط

م:مبوذؼـي - مأؼضطيو متوغس،معـشوراتمربؿدماٌغربماظعربيمومصنماالدؿشراق،مربؿدم،وؼـظر ،مايؿوعوتم/
 (. 68-12ص.ماىزائر،مص.،م)االدؿشراقمسيم1996 بوذؼـي،

بعضماٌمرخنيماظذؼنمؼصيقددونمبداؼيمغؾذماظؿفلقمماالغلوغيمبؿقطقمماألصـوممؼوممصؿ ممحممد خدةؼـؿؼدم7
 عؽي.مؼـظر:

Eléments pour un art nouveau, p.32. 
،ماظؿفرؼدمسيماظػنماإلدالعي،مضؿنم:محوارماظػنماظؿشؽقؾي،مربوضراتموغددواتمظعدوممممعي،مؼـظرم:معظػر  8

حولمجواغىمعنماظـؼوصيماظؿشؽقؾقيموسالضؿفومبوظػـونماظعربقيمواإلدالعقي،مسؿون/ماألردن،معمدليمسؾدمم1992
  .286-277ص.،مص.1995،م1دارةماظػـون،مط.م–ايؿقدمذوعونم

9 Eléments pour un art nouveau, p.32. 
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ماظؿشؾقفيسنماظؿمخدةؼـػصلم مم10صوؼر وؼشقمظـػلهمعلورطيام، 1954بداؼيمسوم
مزبؿؾًػو مصـقطيو ماظػـقي، محقوته مسي متشؽقؾقطيو معصيـعرشيجطيو مؼؽون مؼؽود مبوغػؿوحهم، وذظك

ٌُ وألجلممشربقطيو.أممربقطيومأممعشرضقطيوموعغسربقطيومسؾىمخدلاتماآلخرمدواءطيمأطونممؿؾِصرا
عصيػِضاًلمسيماٌؼوبلم،م11رؼدؼيأظػقـوماظػـونمعصيعذِلضطيومسؾىمبعضماٌصطؾقوتماظؿف،مذظك

مؼؼوظونمسين"شرلماظؿشؾقفي"معصطؾ  مؼ،مورؼديمبلغينم:" مآخرونمصػينبقـؿو
مواظذلابمواظشفرةمبردومماظطؾقعيم؛مُأصضلمسؾورةم"شرلمتشؾقفي"معومداممأنماألرض

معوم-اإلغلونو محوضرونمسيمظوحوتي"م-مبطرؼؼي مو12ػم مػذام. مصنن معالحظ مػو ممو
ذظكمأنمم؛ؽِونمتشؽقؾيمؼؼوممسؾقهماظػنم"شرلماظؿشؾقفي"ؼلؿـدمإديمعصي،مماظؿػلرل

ماظؾوحيم معوضوع مؼؿكذ ماظذيممبوجؾه مايد ماٌرئيمػو ماظعومل معع ماٌشوبفي" "سدم
مميـقفوم مو ماظطؾقعقي ماظدالظي مسن ماٌردوعي مبوألذؽول مؼؾؿعد متشؾقفي" روبعطيو"شرل

سيمأسؿوظهمم13روضيمرعزؼيمأطدل.موظذظكمؼصيشرلماظػـونمضؿـقطيومإديمأنمشقوبماظؿشكقص
بدظقلمحضورم،ماغػصواًلمتوعطيومأنمعوضوسوتهمعـػصؾيمسنم"اظواضع"مسؾىمالمؼدلمعطؾًؼو

"األرضمواظذلابمواظشفرةموبشؽلمعوماإلغلون".وإمنومؼؿكذماظعـصرماظطؾقعيمذبواًلم
مضؿنم معـؿفقي مشرل مدالالت مذظك ممبوجى صي موؼصيضـيِؿ ماٌلظوصي، مرؾقعؿه مسن ظؾؿعوظي

مظدالظيعالضوتماظؿشؽقؾقيمسيماظؾوحيمػيماظيتمتصيقددمادقوضوتهماظؾصرؼي.مذظكمأنماظ

                                                                                                                                   
10 Bernard, Michel- Georges, Khadda, Alger, ENAG.Editions,2002 , p.39. 

م 11 ماظؿشكقصمأدعد عرابيؼؼذلح مؼصيؼوبل ماظذي ماظؿفرؼد مٌػفوم مبدؼاًل م"اظؿـزؼه"  ,Figuration عصطؾ 

concret .ماظغربيم مبنيماظؿفرؼدممبعـوه مطؾرلطيا "صوظؿـزؼه"مؼصيعورضم"اظؿشؾقه"،مإذمؼرىماظـوضدمأنمػـوكمخؾًطو
ماظـؾوتيكاندونسكي)ظدىم ماهلـدديمو ماظرضشم)اظؿفرؼد مواظؿـزؼهمطؿعـىمؼضم ماظؽوئـوتمايقيمسيم( موردوم )

ماظصورةم مؼصيكؾص ماظؿـزؼه مأن مسن مصضال ماظزجوج... مسؾى مواظردم ماظشعيب موايػر ماظظل موعلرح اٌـؿـؿوت
اظؿشكقصقيمواظؿفرؼدؼيمعنماٌؿوثؾيمععماٌرئي،مبقـؿوممشقوبماظدالظيمسنماٌـوزرماظؿفرؼدؼيمالمتـػيمسـفومصػيم

سيماظعدؼدمعنمايوالتمؼؾدوماظؿشكقصماٌـزهمأبعدمسنماظواضعمعنماالغطالقمعنمغوازمماٌرئي،موػذامؼعينمأغهم
مصقه.م ماٌرئقي مشقوبماٌؿوثؾي معن مععـوه مؼلؿؿد مظؽوغه م"اظؿـزؼه" مإدي مؼلؿـد ماظـوضد مأن ماظغربي".وؼؾدو اظؿفرؼد
مسيم ماٌرئقي معن ماظذيمؼػذلضمضدرطيا ماظغربي ماألذؽول،مخبالفماظؿفرؼد مؼػذلضماٌرئيمسيمتصوؼر صوٌـطؾقمال

معنماال مبشؽل معرئقؿفو ماظغوظىمظؾؽشفمسن مسي معطقًي ماظالعرئيمؼؽون مسبو ماظؼػز مشرلمأن ماظواضع. ضذلابمعن
ماألذؽول،مومظذظكمصننمػذاماظؼدرمعنماٌرئقيمؼػذلضموجودهمسيمأيمورؼد.

 ،90-89ص. ،2000 ،1،مدعشق،مدارمغقـدوى،مط.مععـىمايداثيمسيماظؾوحيماظعربقي،مأدعد،مؼـظرم:مسرابي
243، 256 . 

12 Bernard, Michel-Georges, Khadda, p.171. 
أنمثـوئقيماظؿشكقصمواظؿفرؼدمثـوئقيمزائػديمألنمأشؾدىماظػـدوغنيماظعدربماظؿفرؼددؼنيمممممممػرود الزاهيؼرىم  13

محيؿؾونمسيموسيموالموسيمأسؿوهلمماظػـقيمغزوسطيومسبوماظؿشكقص".
 .19اظصورةمومايداثيماظؾصرؼي،مص.م–ؼـظر:ماظعنيموماٌرآةم
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ماظعـصرمأومذاك.م"صوظعؿلماظػينمؼصيؾِؿ صيمأطـرمممومؼصيصِرحصيمياألؼؼوغق وؼشيلضيصيدصيمإديم،مهلذا
ٌُشوِػدمدورماإلؼضوحمواظؽشفممواظؿكقلمواٌشورطيمسيماظػرجيمإذيواًل" م.14ا

مػـو معن متصـقػه، محدود ماظػينمسـد ماظعؿل مؼؼفمععـى مؼؿم،ال مإديمبل فووزه
معنم موادع مغطوق مسؾى مععه مواظؿػوسل مظه ٌُشوِػد ما معشورطي مخالل معن تلوؼؾه

م،اظؿقوور مؼدسوه معو م"اظؼورئمبوظعؿلمماظذيم""بوظؿفلقدمإجناردنمرومانأو ؼصيؼربصي
موذيوظقطيو" م15ععرصقطيو ماظػـون مأن مؼدل مممو متؼمخدة. مسؾى محرؼصطيو ماٌلوصيمطون رؼى

مبنيماظؾوحي موعصيشوِػدػوماٌوجودة مؼؿ، ماىؿوظقي.محؿى مأبعودػو مؼؿذوق مأن مظه لـى
صننمعفؿيمم،16"واغطالًضومعنمأنم"اظؿصوؼرماىقدمػوماظذيمؼصيؽِونماىؿفورماألصضل

ماظػـونمأطدلمسيمهصنيمصـهمعنماظؿفؿقش.م
مسن ماظػـون مؼؿقدث محقـؿو م) 17جقؾهموظذظك مضدم(،1950جقل مؼشيؿشيصشيوشيرصيهصي اظذي

سؾىم"ػوعشمطونممؼؾيكمايتؾمسيمػناظنمأل،م18"ضطقعيمععماىقلماظلوبق"مأحدث
م19األحداث" ممصيووخب، ماٌـؿـؿوتموأسؿول اظيتمووػؾًماظؾصيعضيدممحممد رادمصن

االجؿؿوسيموعكديماظشعىماىزائريمسيمزلماالحؿاللماظػرغلي.مصالمندمسيمصنم
مواظؾطوالتماظؿؾقدة.مرادم ماظؼصور موبذخ ماظػرح ممشرل مأغه مغعزومشرل مأن مميؽن أال

سيمعـؿـؿوتهمإديمشرلمػذاماظؾصيعضيدماظلؾيبممحممد رادمم"عؾوػٍماظعني"ماظيتمؼرصدػو
مأل؟ممحممد خدةاظذيمؼـؿؼدهم مؼلتيمنمتزوؼقمػذهم"اظؾقظوتماظلعقدة"مإمنوغظرطيا

معقلورةم مأحوال معن مأدالصـو مسـد مذاتمؼوم مطون معو ماظوسيمووه مبوبمإؼؼوز ممممممعن
ؼٌمسنم"اظػرح"،ممبعـىمأنمايدم.ومآعـيمومعؼوبؾيمذظكممبومػومعصيْػؿشيَؼدمسيمايوضرم

معواجفيمرعزؼيم متزوؼقمإرورػو مصقؽونمإهوفماظؾوحيمو متلعلمسيمشقوبهمأؼضطيو. ػو
طيممترمُشْػاًلمعنمادؿؾدادماظـؼوصيماظؽوظوغقوظقي،موالمؼعينمبوظضرورةمأنم"عـؿـؿوتم

م.اٌلؿعِؿرمومتؿؾـىمرؤؼؿهمايضورؼيموأؼدؼوظوجقععممـؿظمصي"مترادم
اظذيمسوشممحيي بن حممود الوادطيطوطممنوذجماًمخدةؼلؿعقدم،مسيماٌؼوبل

إذمم؛"ٌدرديمبغداد"مسيماًطموعصيؿشيـِاًلمرائدطيا،مسصرهمسيماظؼرنماظلوبعماهلفريروحم

                                                                                                                                   
14 Feuillets épars liés, p.102 

،ماظعؿلماظػينماألدبي،تر.أبوماظعقدمدودو،مجوععيماىزائر،معـشوراتمزبؿدلماظذلذييمروعونم،إنوردن 15
 .410،مص.2007 واٌصطؾ ،

16 Eléments pour un art nouveau, p.58. 
17 Eléments pour un art nouveau, p.52.  

       voir : Feuillets épars liés, p.43, 44, 49, 50. 
18 Ibid., p.49. 
19 Ibid., p.14, 42. 
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مبعد،مادؿطوعمأنمميـ ماًطماظعربيمأدؾوبطيومصـقطيومؼصيؿقزهمسنمبؼقيماًطوطماألخرى
م.20"ععماظـزسيماظؽالدقؽقيماظؾقزغطقيمواإلؼراغقي"مأنمأحدثمضربطيومعنماظؼطقعي

م مأدرك مم21اظؿفرؼدمالوادطيظؼد مواظػضوءبعد م"اإلؼؼوع مسي معؿصؾي مجفود
مؼمذرمسؾىمتراطممسرؼقمسيماظػنماظؿشؽقؾيماظعربي.مشرلمأنم،م22وايرف" وػومعو

ممبؼدورم مؼؽن ممل مإذ م: ماظالحؼي ماظعربقي مبنيماألجقول معو ماظؿواصل مسي مذرخطيو مثي
ماظعربقي" م 23"اظزخرصي متلثرلػو ماٌسيمأنمتصيقضيِدثشي ماظذيماظؾوحي ماظلؾىم موػو عوصرة.

ماظغ معن مصـوغون مهلو مُضِقضشي مأن مإدي معؽوغفو متصيراوح ماألعور ربمؼؿلثرونمزؾًمألجؾه
ماإلدالعي ماظػن ماٌعوصرةم،بلدؾوب ماظؾوحي مإدي م"االظؿػوتمم،وؼـؼؾوغه محيدث ثم

مفماظغربي.وؽشدؿاظعربي"مبعدماال
م مسـد ماظؿفرؼد مؼعين موػؿوعهمخدةال مذبؿؿعه مسن ماظػـون ماغػصول مس، ؾىمبل

ؼصيعشيدصيمم(براطلقس)بوىوغىماظعؿؾيممظدؼهماالغشغولمأنمند،ماظعؽسمعنمذظكممتوعطيو
ؾؽرمإديمايزبماظشقوسيماٌعنماالػؿؿوعوتماٌرطزؼيمظدىماظػـون.مذظكمأنماغضؿوعهم

م مسوم م1954اىزائري ماظػـوغني، مأطـر معن مجعؾه مبؼضوؼومماظقلورؼنيمضد اظؿزاعطيو
مذبؿؿعه.م
ماالبنيم"مخدة ؼصيؿِقز  عنماجملؿؿعمميءؼرصضمطلمذاظذيمم24طوبووي"اظظؿزام

.م25ؼربطماظػنمبوظؾصيعضيدماظطؾؼيمضؿنمرؤؼيمعورطلقيماظذيم"واض اظعؿدلمواٌظؿزامماال"و
-1911)م Roberto Mattaمطاوادؿـودطيامإديمرؤؼيماظػـونماظشقؾيمم،ذظكواغطالًضومعنم

ٌُكشيِرؼمذياظم(2002 ؼصيالحظم،م26بشيِي"رىمأنم"وزقػيماظػنمتؿؿـلمسيمطشػهمسنماظدالظيما
أنمػـوكماووػقضينمؼصيلقطرانمسؾىماظلوحيماظػـقيماىزائرؼي:مؼصيؿـلماالووهممخدة

ماًطوطممواألذؽول)األولمزعرةماظػـوغنيماظذؼنم"ؼـشغؾونمبصػيمجوػرؼيمبوظشؽلم
وطلغفومعصيقؿِفؾيمم،إنضيمطوغًمعوجودة،موؼمدونماالغطؾوع.موتؽونماظردوظيم(األظوانو

م مأعو ماظـوغيعنمخاللماألدؾوب. مسـهمواٌعـىم،مبوظـلؾيمإديماالووه ٌُعؾشير ما صوظشيء
اٌرادمظؾػـونمؼؽوغونمسؾىماظػورمواضققضين.موأدؾؼقيماظردوظيمجشيِؾقي.مالمؼؿعؾقماألعرم

م مبوسي موإمنو ماظؿـؾِؽقي ماظطرؼؼي مسؾى مبردوظي مايول مإبطؾقعي مآخرؼؿفه موسي ،مدي

                                                                                                                                   
20 Feuillets épars liés, p.18. 
21 Ibid., p.23. 
22 Ibid., p.23. 
23 Voir : Eléments pour un art nouveau, p.65 
24 Eléments pour un art nouveau, p.73. 
25 Ibid., p.73. 
26 Cité par Khadda, op.cit. p.74 
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رخيقيمواظـؼوصقيمواظػردؼي.موػوممثرةمخدلتهماظؿو،مبوسيمؼؾؿزممبعؿقمصقؿومؼعدلمسـه
ٌُؿشيؾشيشيىمأومأصوظيماظػؽرماحملؿول،مصنغهمغصيؿقزصيمضؿنماظػـوغنيمعنم عفؿومؼؽنماظشؽلما
مإديم ماظؿؼـقي ماظؿعؾرل مؼصيكضيِضعصي ماالجؿؿوسقي. مايؼقؼي مإدي معقواًل ماػؿؿوعطيو ماظصـف ػذا

م.27عؼؿضقوته"
م ماظـصغلؿكؾصصي ماظلوبقمعن مر، مأن ماظـوغي ماالووه متؿؾـى ماظػـون مذؽاًلؤؼي

حؿىم،مسيمخدعيماظؿعؾرلمالماظعؽسمتؽونم.موػيمرؤؼيمتػذلضمأنماظؿؼـقيوعضؿوغطيو
ماظػينم ماظعؿل مؼؽون ممثي موعن مجيريمحوظه. معو مصفم مإدي ماظوصول ماظػـون ؼلؿطقع

ماأل موعشورطؿفم ماآلخرؼن معع مظؾؿقوورة ماالجؿؿوسقوسؾذبواًل مػذاميء معن موسقطيو مإن .
اظػـونمالمؼصيعِؾرمسنمذاتقؿهمصؼطمموإمنومػومذظكمأنم،ماظؼؾقلمؼصيذلجممرؤؼيمطوغقيمظؾػن

أنمأيمإغلونمؼشؿؿلممهودرل؛محقٌمؼرىمواظـؼوصقيمصـقعماٌعطقوتماظؿورخيقي
مسؾىماىوػريمعنمسوٌهماحملقطماحمللوس،ماظـواة،موسؾىمآصوقمعنمثؼوصؿهم أواًل

وسيمػذاماظؼولمإذورةمإديمأنماظدالظيماإلغلوغقيمعؿلتقيمعنمم.28اظيتمتظلمربفوبيمسـه
احملقطموممومؼوجدمصقهمعنمتردؾوتمثؼوصقيمؼعؿلماإلغلونمسؾىمريؾفومسيمرؾؼوتهم
ماظـؼوصقيم ماحملصؾي مػذه معن مجزءطيا ماظػن مغدرك موظذظك مواظالذعورؼي، اظشعورؼي
ماظػـقيم ماظظواػر مبوسي م)اإلغلون( محصيدوده متشيؿشيششيؾشيعصي مسـدعو متدرجيقطيو وغضقفمسؾقفو

مقضيناظؿورخييمواظـؼوسيماٌشذلطموناثاظذلم)اظػـون(محيضرصيمصقه،موألجلمذظكم.هدؼدطيا
 ظؽوغهماعؿدادطيامرؾقعقطيومظؾعالضوتماالجؿؿوسقيمبنيمصؽوتماجملؿؿع.

م ماػؿم ماالشذلابممخدةاظػـون مطػقلممبقو ماظػينمألغه ماالجؿؿوسيمظؾعؿل بوظؾصيعضيِد
معشيعضيزشيِظِه معن ماظػـون مخيرج م"عؿى ماظؿفؿقش: مشرل مإدي متصيْػضي مال مصوظعزظي  sonعـه.

ghettoوضدمالمغصيفوغىماظصوابمإذامعوماسؿدلغومغدلةماظؿلوؤلمم.29عصيعلؽرهم؟"وخيؿورمم
سنمػشوذيماظدورماظذيمؼضطؾعمبهماظػنمسيماجملؿؿعوتماٌؿكؾػي.مميؼقسؿملمدالظيدت

ماظؿلثرلم متؾودل ماظؽؾرلماظذيمؼصيػضيمإدي ماظذلابط معن مبنيماظػنمواظـؼوصي وظعلماظصؾي
م ماظػـون مجيعل معو موػو ماالسؿمخدةبقـفؿو. مسؾى ماٌشفدمحيرص مبؿـؼقف ـوء

ألنمذظكمؼعينمضوبؾقيماغػؿوحهمسؾىمايوارمواظؿلوؼل.مممومؼصيػلرمغشورهم،ماظؿشؽقؾي
اظؽـقفمسيمذبولماظؽؿوبيماظصقػقيمحؿىمؼصيوِجدشيمظوجفؿهمحضورطيامصعواًلمإديمجوغىم

مYves –Michel Bernardسيمغظرماظـوضدممؼصيعشيدصيمععورضهماظشكصقيمواىؿوسقي.مصفو
                                                                                                                                   
27 Ibid., pp.74 -75. 
28 Husserl, Méditations cartésiennes  - Introduction à la phénoménologie, Trad.  Gabrielle 

Peiffer et Emmanuel  Levinas, Paris, Librairie Philosophique, J. Vrin, 1953, p.113. 
29 Feuillets épars liés, p.88. 
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ماظؼال ماظػـوغني ماظذؼ"عن مىقؾه متصدمنئل مووهموا مدواء ممبلوصي ماظػين ماظـؼد إدي
مماظػينمسيموسيمػذهماظشفودةمعومؼمطدماظؿؿقزماظذيمرؾعماالظؿزام.30إغؿوجهماًوص"

إديمم–الدقؿوممأنماظلوحيماظػـقيمتشفدم،مخدة حملمدمعلورماظؿؽوؼنماظشكصيم
م مايوضر ماظؽؿوبيمسيمايؼلماظؿشؽقؾي"م–ؼوعـو ظؼؾقلماظؼؾقلمإالمام31شقوبم"تؼؾقد

موسـوئه!ماظذيمالمؼصيشضيػيمشؾقلماظؾقٌم

 االلتزام الفين يف كتابة خدة النقدوة

م مبوظؽؿوبي ماالػؿؿوم مسؾىماظصعقدم)إن مغراه ماظػين( ماظـؼد مؼدخلمسيمذمون معو أو
عظفرطيامعنمعظوػرماظوسيمم–وبغضماظـظرمسنماىوغىماظَؼقضيؿيمم–اظػقـوعقـوظوجيم

م ماظػـون مادؿفوب ماظذي مومةخداالدؿطقؼي ماظداظي. مضصدؼؿفو معوضػهمظإدي مطون ذظك
ماٌزسوعي" ماالذذلاطقي ماظواضعقي مسن ماًورؽي م"األصؽور مىؿؾي مراصضطيو م؛م32اىؿوظي

سؾىماظرشممعنمتؾـقهمظؾـؼوصيماالذذلاطقيمِبقؽممأنم"عـػعيماظػنمضدمشدتماٌعقورمرضمم
ماإل مواٌؼروئقي ممظزاعقيواحد معو مسي مأؼضطيو ماظؿصوؼر موررً مضد ماظػين ػومظؾعؿل

ممومؼدلمأنماالظؿزامماألؼدؼوظوجيمظؾػـونمملمؼؽنمِظقصيقوصرمرؤؼؿهماظػـقيمم.33"تؼؾقدي
م مدوشؿوئيمضقق مأصق مأسؿوظهمم–داخل مسي مظه مأدؾوبطيو ماظؿفرؼدؼي ماظذيماغؿفٍ وػو

ماظػـقي.
ماٌعـىمإدؿطقؼيم-االظؿزاممالمؼصيذلجمصي ألغهمؼصيذلجممحلودقيمصـقيمخوصيمم-بفذا

ماظؿوضعم معؾدأ متؿفووز مذظكمأنمظؾؿوضوع ماٌعـىمواجذلاره. مابؿذال اظذيمؼصيْػضيمإدي
اظؾوحيمالمتشيؾؿِزمصيمضؾضيؾقطيوممبومدؿصيعِؾرصيمسـهموإمنومتػعلمذظكمبشيعضيِدؼطيومحقـؿومؼـؿفيماظػـونم
عـفو.موظؼدمأبدىماظػـونمهػظهمووهماٌوضوعماحملددمدؾًػومالدقؿومسـدماٌشورطيم

مإذم"اٌو مععقـي. مم–ضوعمسيمععرضمذيوسيمؼؿزاعنمععمعـودؾي عصيفِؾرمم–سيمغظره
م"،مدوعطيو ماظػـونمشوظؾطيو ماظؿوجهماظضققمعنمإهلوم مأصقمم.34حقٌمؼصيؾِفمصي مؼصيدسم معو وػو

ماظؿػؿ ماظذيمطونمؼرتضقهماظػـونمٌوضوسوته.

                                                                                                                                   
30 Bernard, Yves – Michel, Khadda, l'homme à deux  têtes, Beaux – arts, n°1, Alger, 

Musée national des beaux – arts, 1994, p.104.  
31 Abrous, Mansour, La place de Mohamed  Khadda dans l'historiographie nationale, 

Beaux-Arts, n°1, Alger, Musée national des beaux-arts, 1994, p.123. 
32 Eléments pour un art nouveau, p.58. 
33 Ibid., p.59. 
34 Feuillets épars liés, p.94. 
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ؼصيرطزماظػـونمسؾىماظؾصيعضيدماإلغلوغيمظؾػنمظؽوغهمعطؾؾطيوم،مواتلوًضومععمػذهماٌعطقوت
:مخدةمحممدؼؼولموسقي.موسيمػذاماظلقوقمداخؾقطيومحيػظمظؾعؿلماظػينمُأظػؿهماالجؿؿ

مإبداسـو مسن ماًداع مإزاظي م"غؾؿغي موأطـرم، مرسؾطيو مأضل ماظػين ماظعؿل معن وجعل
ماظصـقع مبفذا مإغلوغقًي. ماظؽرغػوظي، ماظصوغع مضـوع ماظػـون معظفرهمم،ؼػِؼدصي وؼلؿعقدصي
م مسي مواألخوي ماظؾشر"أاإلغلوغي مطوغيمم.35سني معظفر ماظػن مإغلوغقي مأن وسبلىصي

مإديمػذامؼلؿعطيمتلع موضدمؼؽونماالغؿفوء اًلمسيمطلمعومجيعلمعنماإلغلونمإغلوغطيو.
م م ماظؿفرؼديمسـد ماظؿوجه مؼصيدلرصي معو متشيؿضيؿشي صيمخدةاظؾصيعضيِد ماظؿفرؼدؼي مذظكمأنمتؽوؼـوته .
مأدودطيو ماإلغلوغي ماظوجود معن معصودرػو موواضقي، مذػوصي مإحوالتفو متؽن ممل ممممممم،موإنضي

36عنماظغؿوضمشرلمضؾقلضدرممؼؾػفوو
 .اظػين 

م مؼلؿـدصي ماظؿفرؼديمسـد ماظوسيماىؿوظيممحممد خدةاٌعـى مإدي صقـوعقـوظوجقطيو
بوظظواػرماالجؿؿوسقيماظيتمؼؿعوؼشمععفومومؼصيؾضيديمسبوػومهوورطياموتلعاًلمإغلوغققضين.م
مععوؼرلم مداخل ماظػـقي مرؤؼؿه مؼصيَؼِقد ممل مظؾػـون ماظقلوري ماالووه مأن مالحظـو صؼد

مأبو،م"اظواضعقيماالذذلاطقي" نمسنمعروغيمصؽرؼيمععمعومحيدثمعنمعؿغرلاتموإمنو
مبنيم ماٌوجودة م"االخؿالف" معلوصي مأن مذظك ماٌعوصر. ماظؿشؽقؾي ماٌشفد داخل

بوظضرورة.مإذمغرىماظػـونممفؿواألؼدؼوظوجيمواظػينمالمتػذلضممتوؼزطيامبقـمقضيناظؿوجف
مبلطـرمعنمتػصقلمتشؽقؾيمميسماظواضعماالجؿؿوسي،مسؾىمسبومؼؿؼورعمععم عفؿؿطيو

مدقؿهماظؿشؽقؾقي"."حلو
صؼطمتؽوؼطيومورؼدؼطيومم–سؾىمدؾقلماٌـولمالمايصر–تقؿيم"اظزؼؿون"ممالمهضرصي

موحلى مواظؾوغقي ماظؾصرؼي مإدراطوته مؼصيفِربمعنمخالظهمذيؾي مذيوظقطيوم، بلمعؼصدطيا
ؼؿفؾىمصقهماظوسيماٌعقشمظإلغلونماٌؿودطيمأؼضطيو.مإذمؼظفرم"اظزؼؿون"مسيمسددمالم

سيمغظرمم–ألغهمؼصيكوظفصيم،مطوئطيومطوعلماظعضوؼيماالجؿؿوسقيؼلؿفونمبهمعنماظؾوحوتم

                                                                                                                                   
35 Ibid., p.92. 

م 36 م"طوغقي"ممجون كوهنيؼذطر مطذظكمذرحيي مإغه مدبؿصمبوألدبموحده، م"..اظغؿوضمظقسمذرحيي أن
مصوقم م"عو مغصيلؿقه مٌو ماألدودقي مخوصماٌالع  مسبو مسؾى مؼشؽل مإغه مايقوة، ماظـصوصموسي مسي منده صـقن

أنماظغؿوضمسيمػذاماظلقوقمسؿؾيمعقؿوصقزؼؼقيمتصيقوؼٌمرؤؼيماظػـونمسيمأثـوءمإنوزهمظؾعؿلممرؾقعي"م".موسبلى
ماظػين،مصقؽونماإلدراكمسؾىمػذاماظـقوم"طوغقطيو"مألغهمؼؿفووزماظػـونموؼصيعوغقمأصًؼومإغلوغقطيو.

رة،ماجملؾدسممتؼدؼممومتعؾققم:مأريدمدروؼش،ماظؼوػماظـظرؼيماظشعرؼي،مترذييموم–ؼـظرمطؿوبهم:ماظؾغيماظعؾقوم
 .256،مص.2000  ،2اظؼوعيمظؾذلذيي،مط.األسؾىمظؾـؼوصي،ماٌشروعم
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.موسيمذظكمعومؼصيذلجمصيموسقطيومL'esthétique dominanteم37ؼوماظلوئدةقاالدؿطم–اظػـونم
ممبوازاةماظذوقماظلوئد.وجودظيمذوضقطيومؼلعىمأنمؼؽونمظهم

مو ماظؼولوجيال مظـو مدوظًػومزصي مادؿكؾصـوه ممممو ماظػـون مسؽسمرؤؼؿهممخدةبلن ضد
مطوعاًلم 38رؼياظقلو مأنم،مسيمأسؿوظهماظػـقي.مشرلمأغهمسيماٌؼوبلاغعؽودطيو المغعدمصيمطؾقًي

توجفوتماظػـونماظػؽرؼيممبومطونمؼلؿىمسيمؼؽونمػذاماٌوضفماألؼدؼوظوجيمضدمأثرم
م مععؿـؼوهمم.L'art d'avant-gardeآغذاكم"بوظػنماظطؾقعي" مصقه ماظػنماظذيمؼصيعِؾرصي وػو

ما مبوظؿوجفوت ماظػين ماظؿزاعفم مؼؿؾـوغفو.سن ماظيت ماظؿوجفوتممشرلمظػؽرؼي أن
م ماٌرحؾي مظؿؾك ماظػـوغني()اظلقودقي مسؾى ماظغوظى ماظقلوري ماالووه م مأزفرم، ضد

معلؿوىماًطوبمأطـر، مسؾى مؼصيؼدمممحضوره مال ماظؾوحي مسن مخورجقطيو مدقوًضو وزل
مبوجىمذظكمم–سنمعرجعقؿفوماظػـقي.موظذظكمطونماالظؿزاممم(صـقطيو)تػلرلطيام"عصيؼـعطيو"م

معصيْؾقشيًؼومبشكصماظػـونموصؽرهمعنمدونمأنمؼؿفووزمسؿؾهماظػينمحؿؿطيو.م–
م،اإلرورماظشكصيمظؾػـونم–تؾعطيومِظؿومأوردغوهمدوبًؼومم–تؿفووزمإدؿطقؼوماالظؿزامم

مإدؿطقؼقطيو مممؽطيو ماالظؿزام مععفو مؼغدو ماظيت ماٌعـى مممؽـوت مسي معوضًػومموتؾقٌ أو
مأسؿولم مصؿقم معن موجودػو ماالظؿزام مإدؿطقؼو متشيؿضيؿشي صي ماظـقو، مػذا موسؾى إدؿطقؼقطيو.

ماألؼدؼوظوجيم،اظػـون مغضوظه مسـوان معن ممثيم.وظقس موعن ماظؿؿظفرم، مأن مظـو بدا
م مظؾػـون مخدةاألؼدؼوظوجي مظؾعضم، معؼدعوت مأو معؼوالت معن مغشره معو مخالل عن

ماٌطؾو مطؿوبقضيه مسن مصضاًل مأصدضوئه مسقضينععورض مذكصيم، متؽوؼن مسن مؼصيعِؾرصي إمنو
دؤوبمووسيماجؿؿوسيمسؿققمبوظظواػرماظػـقي.مصؾممؼطرحماظػـونمشرلمعومسوؼشهمعنم
موػيم مظوحوته. مصقؾي ماظزعنممبرزله معن مردحطيو مسؾقفو ماظيتماذؿغل ماظػـقي عودته

                                                                                                                                   
37 Voir : Bourdieu, Pierre, La distinction : Critique sociale du jugement, Paris, Editions de 

Minuit, 1979, p.49. 
م 38 ممالصادق خبوشؼرى مظػن مغؼدؼي مبعقون مغـظر مسـدعو م" ماظلخدةأغه موغلؿقضرعواضػه موخطهم، قودقي

غدركمضربطيومعنمسدمماظؿوصقؼقيمبنيمدسوتهماألداتقيمًدعيماىؿوػرل،مسدلماظػنمبؾغيموبلدؾوبماالذذلاطي،م...
واظطؾؼيماظعؿوظقيمواظؽودحي،مالدقؿوممبومػيمسؾقهمم=معدرطني،موبنيمحؼقؼيمأسؿوظهماٌلؿعصقيمسؾىمصفمماظعوعي

ؽوظقيمتؾدومأضربمإديماظواضعقيماٌلطقي،مألنماظػـونمعفؿومعنمعلؿوىمثؼوسيمصرضؿهماظؽوظوغقوظقي.مظؽنمػذهماإلذ
ممبفؿيم موال ماظواسض، مبدور مؼؼوم مأن ماسؿؼودي مسي معطوظى مشرل مػو ماألؼدؼوظوجقي، مدسواه مو مػـوته طوغً
اظلقودي،مأوماظػقؾلوفماظشورح،مبلمػومإديماظؿؾشرلمبوظؼقمماىؿوظقي،مواظػـقيمواًؾؼقي،مأغزعمعـفومإديمإظؼوءم

ماإلغلونماٌؾؿزممخبطهممخدةروس،موظعلماٌواسضمواظد ماظـوع،محبقٌمؼعقشمبـؼقضقضين،مأحدػؿو ػومعنمػذا
ماألؼدؼوظوجي،مواآلخرماظػـونماٌلؽونمبفوجسماظؿفرؼدمواظلرعدؼوتمواظطالدممواإلحوالت...".مؼـظرم:

 ،A.N.E.P ،ماظؿدظقسمسؾىماىؿول،ماىزائر،معـشوراتماإلهودماظورينمظؾػـونماظؿشؽقؾقياظصودقم،خبوش
 .37-36ص.مص. ،2007
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م مؼعرصفو مم–عودة ماخؿدلمأجواءػوم–سؾىمطلمحول مسيماٌـػىمموضد مدواءطي ممممورؼودفو
وضدمأدفممارالعماظػـونمسؾىماٌـفزاتماظػـقيماظعربقيمدواءمعـفوممزائر.أومسيماى

مسؾىمتعؿققمرؤؼؿهماظػـقي،ماظعؿقؼيمأومايدؼـيموطذاماألسؿولماظػـقيماظغربقيماٌعوصرة
ػيممودبصقىموجفوتهماظػؽرؼيمعنمسؾىمعـوبرمإسالعقيمعؿعددة:م"إنمػذهماظؽؿوبي

ماظؿشؽقؾمادذلجوع م]اظػـوغني[ م متؾمييؼفم مهلومسي ماظيتمغذروا معودتفم مذمون قون
رشممعومؼشوبمضدرةماظؿعؾرلمظدىمبعضماظػـوغنيموعومؼعوغوغهمعنمارتؾوكم،محقوتفم

تظلمطؿوبوتفممأظصقمبطؾقعيمصـوسوتفممعؼورغيم،مسيماٌـفٍموظعـؿيمسيمأدواتماظؽؿوبي
مواٌػؿونمبوحمللـوتماظؾدؼعقيم بلغوضيموذطقوتماظؿـظرلماظـؼديماٌصؼولمبوظعؾورة

 .39ذيمالمؼػضيمشوظؾطيومإالمإديمخواءمتشؽقؾيم"واظ
وغعؿؼدمأنماالضذلابمعنمطؿوبوتماظػـوغنيمضدمؼصيؼِربصيمعنموذوئٍماظؿعوظقماٌوجودم
بنيماظعؿلماظػينموصوحؾهمسيمصفمماظرؤؼوماظيتمؼصدرمسـفوماظػـونمسيمأثـوءماذؿغوظهم

-1452)م Léonardo Da Vinciلووناردو داػنشيسيمعرزلهموظعلمعومطؿؾهماظػـونم

مأوجني دو الكروااظػـونمم(1859)م"ووموةو"،م(1817)""نظروة التصوور(مسيم1519
Eugène Delacroixمػان غوغ"ماظػـونمردائلو"م،م(1863-1798)مVincent Van 

Goghم1887-1853)م مأخقه مإدي مثوو( م، ماظػـون  Henriهنري ماتوسوطؿوبوت

Matisseايرطيماظػـقيمسيمماطؾرلطيماتلثرلطيوشرلػومضدمأثرتمم،م(مسيماظػن1954-1869)م
عنمأعـولماظػـونم،مايدؼـي.موالمغـؽرمسيمػذاماظصددمأؼضطيومطؿوبوتماظػـوغنيماظعرب

حسن مذاكرواظػـونمم(1938)""غاوة الفنان العصرياظذيمطؿىممرمسوس وونان
مأدعد عرابيواظػـونم،م(1966)م"الُبِعد الواحد(مسيمطؿوبهم"2004-1925)مآل دعود

م..(2000) عنى احلداثة يف اللوحة العربوة"معنمخاللمطؿوبهم"
مطؿوبم مسي موردا مغصقضين مإدي مغلؿـد مأن مجورج برنارمموشالوبوإلعؽون وػؿوم،

ممساابرواقمم1990غوصؿدلمم29-8)خدة عؼؿطػونمعنمأظؾوممماٌعرضماظشكصيمظؾػـونم
مبوظعوصؿي(.

أنم:"مالمتؼودماظؾوحيمإديمالحؼؿفومبوظضرورة.م"أصك"ماظؾوحيمبدلممالنص األول
(مظقلًم.)....غودرطيا.مالمأراطممخدلاتمؼؽودمؼؽونأوم–أغفقفوموالمأدؿكؾصصيمِسؾضيرًةم

ػذهماٌعوملماظيتموعلمعنماٌلوصيمَضقضيلطيوم)المدرجوتمػـوكمالمخطواتموالمعراتىمو

                                                                                                                                   

 .58م،ماظؿدظقسمسؾىماىؿول،مص.،ماظصودقخبوش 39 
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ومبكزضفوم،مأومعنماظػؽرةمتؼدعطيو(.موػؽذامصننمصورةماٌؿوػيمبورتداداتفومحولمذاتفو
م.40"...وبعؼدػومتـودىمأحلنمعلوري

سيمحلؾوغهمسيمأثـوءمخدة ؼضعفوماظػـونمسدؼدةمؼشرلماظـصمإديماسؿؾوراتمصـقيم
مشرلػو مسن ماظؾوحي ماالسؿؾوراتمادؿؼالل مػذه موعن ماظػـقي. مألسؿوظه مإنوزه صفيم،

ماالسؿؾورمالم ماظؿشؽقؾقيماًوصيمبفو.موػومبفذا مِظؿصيعِؾرشيمسنموذوئففو تؽؿػيمبذاتفو
بؼدرمعومؼـشغلمبػفمماٌعضؾيماظػـقيم،منمظوحؿهؼؽذلثمبوظلوسيماظيتمؼـؿفيمصقفومع

مبـوء مسؾقفو مؼؼوم مذظكماظيت مإدي مؼـضوف مطؾفو. ماظؾوحي مذبواًلم، مظقلً أغفو
طلمتؿؿقزمبهمالدؿكالصماظِعؾشيِرمإالمسيمعومغدر.موػومعومؼمطدمخصوصقيماظػضوءماظذيم

مظوحي.
مم مغؼقسممإدي خدةمحممدؼصيـؾه مالسؿؾوراتم"طؿقي" موجود مال مأغه ج"مو"غضبفو

م م"اٌؿوػي" موإمنو م مزعينمعلؿؼقم. مخط مسي مشرلمم-اًدلة ماظدائرؼي ماًطوط ذات
علورماظػـون.موسبلىمأنمسيمػذهماالسؿؾوراتممًاصؼعوموػيمم-اٌـؿفقيمحولماظذات

م مؼشرلمإديمأنماظردوم مبؿطورممخدةعو ماظيتمتفؿم ٌُلوشوتماًورجقي المؼؽذلثمبو
ٌُلوشوتماظداخؾقيماظيتمتؿقؽممبؼدرمعومؼفؿمم،ماظؾوحيمأومبؿؼدؼرمغضففوماظزعين بو

سيماظؾوحيمذاتفو.مصوٌلورماظػينمسـدهمطـقفمؼلؿؿدصيموجودهمعنم"اٌكزقماظػـقي"ماظيتم
تـؿٍمسنمعواجفوتماظػـونماظػعؾقيمععمظوحوته.موػيمعواجفيمعشقوغيمبوالرتدادم

مسيمعومؼصيشرلمإظقهممذااظذاتيماظذيمؼصيوِػمصيمبوظؿؽرارمواظؿؿوثلمععمأسؿولمصـقيمدوبؼي.وػ
م:.موسيمػذاماظـصمؼؼولدؿطقؼوماالظؿزامإغلوضهمظؿوضق ممنص ثان   ٍٍٍٍٍٍِِِِ

مبؾوحوتي مذؾقهظي م"علوري مطون، موإذا ماظذات. محول مبوالرتدادات مممؿؾه مصفو
ػـوكمعنمتغقرلمصالمذلنمظه...ظقلًمماظؼطقعيماظؽؾؿيماظيتمتواصقمسؿؾيمألغيمأسـرم

أغؼؾفو.مػـوكموحدةممالمأزالمإديماظقومم–عنمدـواتماًؿلقـقوتمم-سؾىمسالعوتم
م.41"عومسيمطلمعومأنزتهمعـذماظؾداؼي

ؼؿض مجؾقطيومأنماظردوممؼوازيمعلورهماظػينممبومأنزهمعنمأسؿولمصـقي.مم،معنمػـو
ماٌـفزم اظذيمالمم–والمذكمأنمإغؽورهمٌػفومم"اظؼطقعي"ماظذيمالمؼؿواصقمععمػذا

غؼولمإنمسيمػذامم–ومؼـػيمصقهمآخرهمأوظهمِبقؽمماالسؿؾوراتماظيتمأذرغومإظقفومدوبًؼ
ماإلغؽور محدؼٌ، مآخر مو مضدؼم مبنيمعوضوع مايؽم مأخرىمػشوذي معرة مؼمطد ،معو

معوم معع ماظػينموذاطرتفو مربؿوهلو ماظيتمتلؿدسي مػي ماظؾوحي مععوىي مأن غؿقفي

                                                                                                                                   
40 Bernard, Michel – Georges, Khadda, p.214. 
41 Bernard, Michel – Georges, Khadda, p.214. 
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دؾؼفومأوميؼفو.موسيمذظكمعومؼصيػضيمإديم"تـوصقي"ماظؾوحيمععمشرلػومعنماظؾوحوتم
وإمنومػيم،مهلومحدطيامعـؿفقطيومسيمظوحيمبعقـفومبوصػفوم"سالعوت"متشؽقؾقيمالمتعرف

 ممممممممم.(1900-1844)مFriedrich Nietzscheمنوتشهبؿعؾرلم 42"سودمأبدي"
مادؿدسوءمدقوقمجدؼدمهلو:مصؼدمردمم مدوزانبول وتؽرارمسالعيمإمنومػومدوعطيو

Paul CézanneسددطيامالمؼلؿفونمعنماظؾوحوتمسنمجؾلممSainte - Victoireوطونممم
مؼصيػضيمإديمعػفومم"اظوحدةمم–كمععمذظم– ؼرىمطلمظوحيمبعنيمزبؿؾػي.موػومعو

 حوضرةمبشؽلمعومسيمأسؿوظه.مخدةمحممداظػـقي"ماظيتمؼراػوم
مامسؾىو مأنماظعؿلماظػينمالمؼصيققلم،مظـقوػذا مػو ماٌؼوم صننماىوػريمسيمػذا

م محؿؿطيو مصوحؾه متورؼخ مبقـفؿومم–سؾى ماٌؿؾودظي ماظؿذاوتقي ماإلحوظي معن ماظرشم سؾى
 (.مصوظؾوحيمإذطياهودرلسؾىمحدمتعؾرلمم43صؽلموسيمعؿلِعلمحيؿلصيم"عصيَػَؽرشيهصيمصقه"")

م م""ال مخورج مإحوظي مأي مسؾى ماظـوسقي"تؿواصر ماىؿوظقي م44ضواغقـفو مهػلم، صفي
أؼضطيو.موعنممثيمطونماالرتدادماظذاتيماظذيمتـؿفيممقضينبؿورخيفومومبرجعقؿفوماظذاتق

مأحقوغطيو ماظؾوحي مإظقه ماظؾ، معنمايػر ماظعوئدة"غوسطيو م"ذاطرتفو م45ورينماظذيممتورده
موظذظك مسيماألذؽول. مِبػعلماظؾقٌماٌلؿؿر مإظقفو معنم،موايولمػذه، مبد "طونمال

م.حممد خدةبوظـلؾيمإديماظػـونمم46"وذؼر"ماظعؿلمعفؿومطؾفماألعر"

                                                                                                                                   
ٌُؿػِردمحؿىموإنضيمتؽررمأطـرمعنمعرةمسي 42 مغصيوزفمعػفومم"اظعودماألبدي"ممبعـىماالخؿالفماظذيمؼـشدصيماإلبداعما

،مإمنومDionysiosمدوونسووسؼعؿدلمأنماظعوملماظذيمخيضعمٌؾدإممنوتشهاٌظفرمغػله.موععؾوممأنماظػقؾلوفم
موأنم مدؾق مدائرؼي مجيريمسيمحرطي مصوظعوملم ماألبديمظذاته. مؼعرفماظؿفدؼم مطؿو ؼعرفماإلبداعماألبديمظذاته

مترصضم مغفوؼي، موال مبداؼي مبدون محرطي مشرلمأغفو مغفوئقطيو، مال م)ضدمتؽررتمسددطيا مواظضرورة مواظِعِؾقي م اظغوئقي
 اظصرلورة(.

Voir : Nietzsche, La volonté de puissance – Essai d 'une transmutation de toutes les 

valeurs, Traduction d'Henri Albert, Librairie Générale Française, 1991, Le livre de Poche, 

Classique de la philosophie, pp.425-434. 
43 Husserl, Edmund, Méditations cartésiennes, p.28. 

مسرابي 44 مأدعد، مواإلداغي"، ماظشرسقي مبني ماظػين م"اظـؼد مذبؾي مع:ماظوحدة،  ،1990، 70/71اٌغرب،
 .63ص.

م 45 ماظػقـوعقـوظوجي مسؾىممددي هربمانؼرىماظـوضد ماظؼدرة مبالمذكمػذه ماصذلاضقطيو م"أيمذؽلمميؿؾكم.. أن
 واظلالظيمواظذاطرةماظعوئدةم".ماٌػورضيماظؿورخيقي

Didi – Huberman, Georges, Phasmes – Essai sur l'apparition, Paris, Editions de Minuit, 

1998, p.46. 
46 Abrous, Mansour, La place de Mohamed Khadda dans l'historiographie nationale, Op. 

cit, p.122. 



 َعَمارة كحلي

156 

م متؽن مظهمموإدؿطقؼمل مطرس ماظذي ماألؼدؼوظوجي" م"اظـضول مسن ممبـلى اظؾوحي
ممهوبوتاظػـونمطؿ ماىؿوظيموأذؽولاظػـقيوإبداسوته ماظػنمعنمززيه م؛دونمأنمؼصيفشيِردشي

"بوًقولممR. Barthesمبارتمروالناظؿؾعقيماظذوضقيمأومعومؼصيلؿقهماظـوضدماظػرغليم
ٌُعشيؿشيِم"  .47ا

ٌُصِورمومخدةاظذيمَأوضيجشيدشيمػذهماٌلوصيم"اٌرغي"مبنيمم48وػومايرص مخدةاظػـونما
موهل مواظـؼد. ماظػن مذمون مسي ماٌؿلِعل مغماذاظؽوتى مأمرمل االظؿزام"ممو"إدؿطقؼتؽونن

مدونم"اًوصماٌؿػِرد" ٌُفقِؿن" مؼؾقٌمسيم"ا مأؼدؼوظوجقطيو متلعىمإديم،مذعورطيا وإمنو
ٌَُػَؽِرمصقه"م اظذيماذؿغلمسؾقهماظػـونمسيمعلورمادؿؼراءماظػؽرةماظؿفرؼدؼيمضؿنمػذام"ا

مأسؿوظهماظػـقي.

                                                                                                                                   
47 " Nous vivons selon un imaginaire généralisé", Barthes, La Chambre claire – Notes sur 

la photographie, Editions de l'Etoile, Le Seuil, 1980, p.122. 
:"..إمنمعػوػقممعنمػذاماظؼؾقلم]ماظػنماٌؾؿِزممواظػـونماظـوريم[مالمؼـؾغيمأنمتلؿكدممإالممخدةؼؼولماظػـونم  48

  حبقطيمطؾرلة".

- Feuillets épars liés, p.61. 

 


