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عَمَارة كحلي

**

ؼصيدرك ماٌُؿؿؾع مألسؿول محممد خدة مأن ماالووه ماظؿفرؼدي ماظذي متؾـوه مأدؾوبطيوم
صـقطيو ،مضد مطون معوازؼطيو مىؿؾي ماآلراء ماظيت مطون مؼـشرػو مبوظصقف ماظلقورةممممممممممم
أومبوجملالتمسؾىمحدمدواء.موضدمذيعفوماظػـونمضؿنمطؿوبقضينمعطؾوسقضينمػؿو :م
 -1م م"معطوات من أجل مػن جدود" مEléments pour un art nouveauم
( ،)1972مرؾع معشذلك مبني ماظشرطي ماظورـقي مظؾـشر مواظؿوزؼع م S.N.E.Dمواالهودم
اظورينمظؾػـونماظؿشؽقؾقيم.U.N.A.P
 -2م"صفحات متناثرة مرتابطة"  ،)1983( Feuillets épars liésمغشرم
ش.و.ن.تم.S.N.E.D
وجيد ماظؼورئ مضؿن معؼوالت مػذؼضين ماظؽؿوبقضين معواضف ماظػـون مووه ماٌلوئلم
اٌطروحيمآغذاكمسيماظػن:معنمضؾقلمعوضػهمعنماظؾوحيماٌلـدؼيماظغربقيموعنمروادم
اظػنماظشرضيموعنمتورؼخمصنماظؿصوؼرمسيماىزائر،موعنمجقؾهموعنمتراثه.موالمذكم
أنمسيمررحمػذهماٌلوئلمعومؼصيشرلمإديمعؿوبعيماظػـونمألحداثمسصرهمسؿوعطيوموعواطؾؿهم
ظِؿومجيريمسيماظػـونماظؿشؽقؾقيمهدؼدطيا.موألجلمذظك،مغلعىمإديمعـوضشيمػذه
األصؽورمضصدمادؿقعوبمعؼوصدػوماظداظيموأبعودػوماظػـقيمواىؿوظقي .م
* دكتوراه يف نظروة األدب مسيمعوضوع":املوضوع اجلمالي يف ضوء املنهج الفونومونولوجي .مقاربة مجالوة
يف مناذج جترودوة عند الفنان حممد خدة"،مهًمإذرافماألدؿوذماظدطؿورمأريدمؼودف،مجوععيموػران،م
7جوانم.2009
**مأدؿوذةمربوضرةمجبوععيمسؾدمايؿقدمبنمبودؼس.
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وسبلىمأنماإلذؽول ماألػمماظذي مؼؿعرضمإظقهماظػـونمحممد خدة،مؼصىمسيم
رؤؼؿهمظؾػنماظؿفرؼديماظذيمؼـؿلىمإظقه؛مإذمؼعؿؼدمأنم"ماظؿعرؼػوتماظيتمتعوعؾًم
ععمصنماظؿصوؼر،طوغً مسيمأشؾؾفومهؼرلؼيمسيمغشلتفو.موػومذلنم–مسـدعومغؿذطر-م
اظـزسوت ماظؿؽعقؾقيمواظؿوحشقيمواظؿفرؼد..اخل،صؼد مطوغًمطالعطيو مصصيقػقطيو مؼصيؼصدمعنم
ورائهماالزدراء،مظؽوغهمؼؿقدثمبودممبورجوازؼيمحوئرةمعنمجرأةماظػنمايدؼٌ".1م
ممومؼدلم–مسيمغظرماظػـونم–مسؾىمأنمػذهماالصطالحوتمتؾدومذبوغقيمروجًمهلوم
طؿوبوت مصصيقػقي متػؿؼر مإدي محذق مذيوظقوت ماظػن مايدؼٌ .موؼصيرجِعصي ماظػـون مػذام
اظشططمسيماظؿصـقفمإديماظؿلرعمسيمايؽممسؾىماظؾوحيمعنم"اظؼراءةماألودي"،2ممموم
ؼصيػضيمإديمغؿوئٍم"وخقؿي"مسيمصفمماٌشفدماظؿشؽقؾي وتلوؼؾه .م
ؼـطؾقماظػـونمعنمأنم"أيمتصوؼرمػومورؼديمبوظؿعرؼفم– مبوصػهمذقؽطيو مآخرم
شرلماظواضعماظؼوئم،محؿىموإنضيمغذرمغػلهمغذرطياموصقطيومظغوؼيممتـقلمػذاماظواضع.3"..م
صؿؽونمعوػقيماظؿصوؼرم -ممبوجىمذظك -م مضوئؿيًمسؾىماظؿفرؼدمعفؿومطونمذؽؾفو،م
عوداممأنمغؼلماظواضعم–م موإنضيمادبذمأدؾوبطيومطالدقؽقوم–مؼؼؿضيمهوؼرطيامعؾدئقطيومسيم
متـقل أبعوده.موػيماظعِدلة ماظيت مؼصيصؾ مصقفو مععـىماظؿفرؼدمعصيؿشيضؿـطيومسيمأيمتصورم
غروممعنمورائهمإبداعمواضعمعنمصصيؾىمرؤؼؿـومايددقيمظهم؛موظذظكمؼـؿؼدماظػـونمتؾكم
اظـظراتم"شرلماٌلموظي...اظيتمتشيؿشيفِمصيماظػنمشرلماظؿشؾقفيمبؽوغهمصـطيومعلؿوردطيام"،4م
أومتورةم"دخقالًمسؾىمثؼوصؿـو،مسيمحنيمأنماظصورةمتؽودمتؽونمشرلمعوجودةمسيماظػنم
اظعربي ماإلدالعي" .5مإن مرأؼطيو معن مػذا ماظؼؾقل ،مال مؼصيكضيػي متلثره مبوظـؼوصي ماظػـقيم
اظؽوظوغقوظقي مذات ماٌـقى ماالدؿشراضي ماظيت محووظً ماظؿلرؼخ مظؾػن معـذ ماحؿاللم
صرغلومظؾفزائرم– موػيماٌرحؾيماالدؿشراضقي 6مظؾػنماظيتموزلًماٌصـػوتماظػـقيم
ذيقعفوممبقلؿفو.م
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.
 6ممؼذطرماظشوسرمغوتووه ": ) 1872 -1811( Théophile Gautierمإنماظلػرمإديماىزائرمأصؾ مبوظـلؾيم

ظؾؿصيصورؼنمأطـرمأػؿقيمعنمايٍمإديمإؼطوظقو".موظؼدمطوغًمػوال عبد اللطوفمLa Villa Abdeltifمعزارطيامظؾعدؼدم
عنماظػـوغنيماظغربقني،موػيمتؼعمخؾفماٌؿقفماظورينمظؾػـونماىؿقؾي.موضدمغؼؾًمصورةمإدؿشراضقيمسنمرؤؼيم
اٌصورماظغربيمظؾطؾقعيمواألذكوص .م
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وعنممثي،مؼلعىممحممدمخدةمإديماظدصوعمسنموجودماظػنماظؿفرؼديمبوظعودةمإديم
اظػنمماظعربيماإلدالعي،موػيماٌرجعقيماظيتمتؽػلمظهماظدسمماظذيمؼـؿصرمإديمصؽرةم
اظؿفرؼدمموؼـؾذماظؿفلقم .م
مموممو مجيدر مذطره ،مأن محممد خدة مؼلعى مإدي"جعل ماظؿفرؼد معـؿظؿطيو مسيم
اظؿصورماظرعزيمظؾعوملماإلدالعيمومظقسمسيماحملظورات مطؿومؼزسممبعضفم" .7موسيم
ذظكمعومؼشرلمضؿـطيومإديمأنماظردوممؼؿفووزماىدلماظذيمطونمضوئؿطيومحولماًوضمسيم
عللظي مهرؼم ماظصور مسي ماإلدالم؛ موؼؾؿػً ماظؿػوتطيو مخوصطيو مإدي ماٌؾدأ ماظرعزي ماظذيم
ؼطؾع معػفوم ماإلدراك مظألذقوء .مصوظؿػؽرل مسي ماظشيء مػو مغؼؾه مرعزؼطيو معن مصورتهم
احمللوديمإديماظصورةماظذػـقيماٌُفردة.موػذامؼـطؾقمسؾىمماظػنماإلدالعي ؛ حقٌم
ؼلؿعرلماظػـونماظشؽل ماظرعزيمظؾشيء ،موؼضعهمضؿنمسالضوتمتشؽقؾقيمهػظمهلذام
اظشيء معوػقؿه ماجملوزؼي ماظؿكقؾقي؛و مظذظك مؼرى م مخدة مأغه م"بودؿؾعود ماظؿشؾقهم
ظصوحل ماظزخرصي مبِػِعل ماٌد ماظؿفرؼدي؛ موخبالف ماظؿشؽقل ماظؼدؼم ماظذي مأدرك مسيم
اظطؾقعيماٌظفرماًورجيمظألذقوء.مصؼدمأغؿٍماإلدالممصـطيومعقؿوصقزؼؼقطيومادؿصيؾعدتمعـهم
ايؽوؼي.مصفومصنماظؿصوفماظذيمطونمؼطؿ مإديمطؿولمروحقيماإلغلونموتفذؼؾفو" .م
ممومؼدلمسؾىمأنماظؿفرؼدمسيمرحوبماإلدالممضدماطؿلىمخصوصقؿهماظػـقيمادؿـودطيام
إديمرؤؼؿهماظؾورـقيماظيتمبوتًمتـظرمإديماظطؾقعيمغظرةمداخؾقي موظقلً مخورجقي.م
وعنممثيمهوظًمزاوؼيماظـظرمسيمتصوؼرماظواضعماًورجيموأضوصًمضصدطيامجدؼدطيام
سؾىماٌوضوع.م م
8

9

مؼـظر:ماظؾفـلي ،مسػقف ،ماظػنمواالدؿشراق،مبرلوت،مدارماظرائدماظؾؾـوغي،ممعودوسيمتورؼخماظػنممواظعؿورة،م
ط ،1983 ،2.اجملؾدماظـوظٌ،مص.ص.91-54.
 وؼـظرمأؼضطيوم:مبوذؼـي ،مربؿد،ماٌغربماظعربيمومصنماالدؿشراق،مايؿوعوتم/متوغس،معـشوراتمربؿدمبوذؼـي،1996 ،م(االدؿشراقمسيماىزائر،مص.ص.م.)68-12
7ؼـؿؼدمحممد خدةمبعضماٌمرخنيماظذؼنمؼصيقددونمبداؼيمغؾذماظؿفلقمماالغلوغيمبؿقطقمماألصـوممؼوممصؿ م
عؽي.مؼـظر:
Eléments pour un art nouveau, p.32.

 8ؼـظرم:معظػر،معي ،ماظؿفرؼدمسيماظػنماإلدالعي،مضؿنم:محوارماظػنماظؿشؽقؾي،مربوضراتموغددواتمظعدومم
1992م حولمجواغىمعنماظـؼوصيماظؿشؽقؾقيموسالضؿفومبوظػـونماظعربقيمواإلدالعقي،مسؿون/ماألردن،معمدليمسؾدم
ايؿقدمذوعونم–مدارةماظػـون،مط،1.م،1995مص.ص.286-277.
Eléments pour un art nouveau, p.32.

9
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ؼـػصلمخدة مسنماظؿصوؼرماظؿشؾقفي 10مبداؼيمسومم ،1954وؼشقمظـػلهمعلورطيام
صـقطيو مزبؿؾػًو ،مؼؽود مؼؽون معصيـعرشيجطيو متشؽقؾقطيو مسي محقوته ماظػـقي ،موذظك مبوغػؿوحهم
اٌُؿؾصِر مسؾىمخدلاتماآلخرمدواءطيمأطونمسربقطيومعغوربقطيومأممعشرضقطيومأممشربقطيو .موألجلم
ضالًمسيماٌؼوبلم
ذظك،مأظػقـوماظػـونمعصيعذلِضطيومسؾىمبعضماٌصطؾقوتماظؿفرؼدؼي،11معصيػ ِ
عصطؾ م"شرلماظؿشؾقفي"":مؼؼوظونمسين مبلغين مورؼدي،مبقـؿومؼصػين مآخرونم
بردومماظطؾقعيم؛مأُصضلمسؾورةم"شرلمتشؾقفي"معومداممأنماألرضمواظذلابمواظشفرةم
واإلغلون -مبطرؼؼي معو م -مػم محوضرون مسي مظوحوتي" .12موممو مػو معالحظ مصنن مػذام
اظؿػلرل م،مؼلؿـدمإديمعصيؽوِنمتشؽقؾيمؼؼوممسؾقهماظػنم"شرلماظؿشؾقفي"؛ مذظكمأنم
"سدم ماٌشوبفي" معع ماظعومل ماٌرئي مػو مايد ماظذي ممبوجؾه مؼؿكذ معوضوع ماظؾوحيم
روبعطيو"شرل متشؾقفي" مؼؾؿعد مبوألذؽول ماٌردوعي مسن ماظدالظي ماظطؾقعقي مو مميـقفوم
روضيمرعزؼيمأطدل.موظذظكمؼصيشرلماظػـونمضؿـقطيومإديمأنمشقوبماظؿشكقص 13مسيمأسؿوظهم
المؼدلمعطؾؼًومسؾىمأنمعوضوسوتهمعـػصؾيمسنم"اظواضع"ماغػصوالًمتوعطيو،مبدظقلمحضورم
"األرضمواظذلابمواظشفرةموبشؽلمعوماإلغلون".وإمنومؼؿكذماظعـصرماظطؾقعيمذبوالًم
ظؾؿعوظي مسن مرؾقعؿه ماٌلظوصي ،موؼصيـضيؿٍِصي ممبوجى مذظك مدالالت مشرل معـؿفقي مضؿنم
دقوضوتهماظؾصرؼي.مذظكمأنماظعالضوتماظؿشؽقؾقيمسيماظؾوحيمػيماظيتمتصيقددماظدالظيم
10

Bernard, Michel- Georges, Khadda, Alger, ENAG.Editions,2002 , p.39.
عرابي م عصطؾ م"اظؿـزؼه" مبدؼالً مٌػفوم ماظؿفرؼد ماظذي مؼصيؼوبل ماظؿشكقص Figuration,

 11ؼؼذلح مأدعد
" .concretصوظؿـزؼه"مؼصيعورضم"اظؿشؾقه"،مإذمؼرىماظـوضدمأنمػـوكمخؾطًومطؾرلطيامبنيماظؿفرؼدممبعـوهماظغربيم
(ظدىمكاندونسكي)مواظؿـزؼهمطؿعـىمؼضمماظرضشم(اظؿفرؼدماهلـدديموماظـؾوتي)موردومماظؽوئـوتمايقيمسيم
اٌـؿـؿوت موعلرح ماظظل موايػر ماظشعيب مواظردم مسؾى ماظزجوج ...مصضال مسن مأن ماظؿـزؼه مؼصيكؾص ماظصورةم
اظؿشكقصقيمواظؿفرؼدؼيمعنماٌؿوثؾيمععماٌرئي،مبقـؿوممشقوبماظدالظيمسنماٌـوزرماظؿفرؼدؼيمالمتـػيمسـفومصػيم
االغطالقمعنمغوازمماٌرئي،موػذامؼعينمأغهمسيماظعدؼدمعنمايوالتمؼؾدوماظؿشكقصماٌـزهمأبعدمسنماظواضعمعنم
اظؿفرؼد ماظغربي".وؼؾدو مأن ماظـوضد مؼلؿـد مإدي م"اظؿـزؼه" مظؽوغه مؼلؿؿد مععـوه معن مشقوب ماٌؿوثؾي ماٌرئقي مصقه.م
صوٌـطؾقمال مؼػذلض ماٌرئي مسي متصوؼر ماألذؽول ،مخبالف ماظؿفرؼد ماظغربي ماظذيمؼػذلض مضدرطيا معن ماٌرئقي مسيم
اال ضذلاب معن ماظواضع .مشرل مأن ماظؼػز مسبو ماظالعرئي مؼؽون معطقيً مسي ماظغوظى مظؾؽشف مسن معرئقؿفو مبشؽل معنم
األذؽول،مومظذظكمصننمػذاماظؼدرمعنماٌرئقيمؼػذلضموجودهمسيمأيمورؼد .م
ؼـظرم:مسرابي،مأدعد،مععـىمايداثيمسيماظؾوحيماظعربقي،مدعشق،مدارمغقـدوى،مط.م ،2000 ،1ص،90-89.
.256 ،243
Bernard, Michel-Georges, Khadda, p.171.

12

 13ؼرىمػرود الزاهيم أنمثـوئقيماظؿشكقصمواظؿفرؼدمثـوئقيمزائػديمألنمأشؾدىماظػـدوغنيماظعدربماظؿفرؼددؼنيم
حيؿؾونمسيموسيموالموسيمأسؿوهلمماظػـقيمغزوسطيومسبوماظؿشكقص" .م
ؼـظر:ماظعنيموماٌرآةم–ماظصورةمومايداثيماظؾصرؼي،مص.19.
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األؼؼوغقي مهلذاماظعـصرمأومذاك.م"صوظعؿلماظػينمؼصيؾؿِ صيمأطـرمممومؼصيصرِحصي،موؼشيلضيـصيدصيمإديم
اٌُشوػِدمدورماإلؼضوحمواظؽشفممواظؿكقلمواٌشورطيمسيماظػرجيمإذيوالً" .14م
عن مػـو ،مال مؼؼف مععـى ماظعؿل ماظػين مسـد محدود متصـقػه ،مبل مؼؿفووزه مإديم
تلوؼؾه معن مخالل معشورطي ماٌُشوػِد مظه مواظؿػوسل مععه مسؾى مغطوق موادع معنم
اظؿقوور،أومعومؼدسوهمرومان مإجناردن م"بوظؿفلقد" ماظذي مؼصيؼربصيم"اظؼورئمبوظعؿلم
ععرصقطيو موذيوظقطيو" .15مممو مؼدل مأن ماظػـون مخدة مطون محرؼصطيو مسؾى متؼرؼى ماٌلوصيم
اٌوجودة مبني ماظؾوحي موعصيشوػِدػو ،محؿى مؼؿلـى مظه مأن مؼؿذوق مأبعودػو ماىؿوظقي.م
واغطالضًومعنمأنم"اظؿصوؼرماىقدمػوماظذيمؼصيؽوِنماىؿفورماألصضل"  ،مصننمعفؿيم
اظػـونمأطدلمسيمهصنيمصـهمعنماظؿفؿقش.م م
17
وظذظك محقـؿو مؼؿقدث ماظػـون مسن مجقؾه (جقل م،)1950اظذي مؼشيؿشيصشيوشيرصيهصي مضدم
أحدث م"ضطقعيمععماىقلماظلوبق" ،مألنماظػن مسي متؾكمايؼؾي مطونمسؾىم"ػوعشم
ماظؾعضيدم
األحداث"  ،موخبوصي مصن ماٌـؿـؿوت موأسؿول محممد رادم ماظيت مووػؾً صي
االجؿؿوسيموعكديماظشعىماىزائريمسيمزلماالحؿاللماظػرغلي.مصالمندمسيمصنم
رادم مشرل ماظػرح موبذخ ماظؼصور مواظؾطوالت ماظؿؾقدة .مشرل مأغه مأال مميؽن مأن مغعزوم
سيمعـؿـؿوتهمإديمشرلمػذاماظؾعضيدماظلؾيبم
صي
"عؾوػٍماظعني"ماظيتمؼرصدػو محممد رادم م
اظذيمؼـؿؼدهمحممد خدة م؟مغظرطيامألنمتزوؼقمػذهم"اظؾقظوتماظلعقدة"مإمنو مؼلتيم
عن مبوب مإؼؼوز ماظوسي مووه معو مطون مذات مؼوم مسـد مأدالصـو معن مأحوال معقلورةممممممم
ومآعـيمومعؼوبؾيمذظكممبومػومعصيػْؿشيؼَدمسيمايوضرم.ممبعـىمأنمايدؼٌمسنم"اظػرح"،م
ػومتلعلمسيمشقوبهمأؼضطيو.مصقؽونمإهوفماظؾوحيمومتزوؼقمإرورػومعواجفيمرعزؼيم
طيممترمشُ ْػالًمعنمادؿؾدادماظـؼوصيماظؽوظوغقوظقي،موالمؼعينمبوظضرورةمأنم"عـؿـؿوتم
رادم"متـؿظمصيمععمأؼدؼوظوجقوماٌلؿعؿِرمومتؿؾـىمرؤؼؿهمايضورؼي .م
سيماٌؼوبل،مؼلؿعقدمخدةممنوذجماًطوطمحيي بن حممود الوادطيماظذيمسوشم
روحمسصرهمسيماظؼرنماظلوبعماهلفري،مرائدطيا موعصيؿشيـِالً م"ٌدرديمبغداد"مسيماًط؛ مإذم
16

18

19

Feuillets épars liés, p.102

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

14

16

Eléments pour un art nouveau, p.58.
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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ادؿطوعمأنمميـ ماًطماظعربيمأدؾوبطيومصـقطيومؼصيؿقزهمسنمبؼقيماًطوطماألخرى،مبعدم
أنمأحدثمضربطيومعنماظؼطقعيم"ععماظـزسيماظؽالدقؽقيماظؾقزغطقيمواإلؼراغقي"  .م
ظؼد مأدرك مالوادطي ماظؿفرؼد مبعد مجفود معؿصؾي مسي م"اإلؼؼوع مواظػضوءم
وايرف"،22م وػومعومؼمذرمسؾىمتراطممسرؼقمسيماظػنماظؿشؽقؾيماظعربي.مشرلمأنم
مثي مذرخطيو مسي ماظؿواصل معو مبني ماألجقول ماظعربقي ماظالحؼي م :مإذ ممل مؼؽن ممبؼدورم
"اظزخرصيماظعربقي" أنمتصيقضيدِثشيمتلثرلػومسي ماظؾوحيماٌعوصرة.موػوماظلؾىم ماظذيم
زؾً مألجؾه ماألعور متصيراوح معؽوغفو مإدي مأن مضُقِضشي مهلو مصـوغون معن ماظغرب مؼؿلثرونم
بلدؾوب ماظػن ماإلدالعي ،موؼـؼؾوغه مإدي ماظؾوحي ماٌعوصرة ،مثم محيدث م"االظؿػوتم
اظعربي"مبعدماالدؿؽشوفماظغربي .م
ال مؼعين ماظؿفرؼد مسـد مخدة ماغػصول ماظػـون مسن مذبؿؿعه موػؿوعه ،مبل مسؾىم
اظعؽسمعنمذظكممتوعطيو،مند مأن ماالغشغول مظدؼه مبوىوغىماظعؿؾيم(براطلقس) مؼصيعشيدصيم
عنماالػؿؿوعوتماٌرطزؼيمظدىماظػـون.مذظكمأنماغضؿوعهماٌؾؽرمإديمايزبماظشقوسيم
اىزائري مسوم م ،1954مضد مجعؾه معن مأطـر ماظػـوغني ماظقلورؼني ماظؿزاعطيو مبؼضوؼوم
ذبؿؿعه.م م
ؼصيؿقِز خدة مبنيم"االظؿزامماظطوبووي" 24ماظذيمؼرصضمطلمذيء معنماجملؿؿع م
ؼربطماظػنمبوظؾعضيدماظطؾؼيمضؿنمرؤؼيمعورطلقي.25م
صي
و"االظؿزامماٌعؿدلمواظواض "ماظذيم
واغطالضًومعنمذظك ،موادؿـودطيامإديمرؤؼيماظػـونماظشقؾيممطا  Roberto Mattaم(-1911
)2002ماظذيمؼرىمأنم"وزقػيماظػنمتؿؿـلمسيمطشػهمسنماظدالظيماٌُكشيرِبشييِ"،26مؼصيالحظم
خدة مأنمػـوكماووػقضينمؼصيلقطرانمسؾىماظلوحيماظػـقيماىزائرؼي:مؼصيؿـلماالووهم
األولمزعرةماظػـوغنيماظذؼنم"ؼـشغؾونمبصػيمجوػرؼيمبوظشؽلم(اًطوطممواألذؽولم
واألظوان) موؼمدونماالغطؾوع.موتؽونماظردوظي،مإنضيمطوغًمعوجودة ،موطلغفومعصيقؿفِؾيم
عنمخاللماألدؾوب.مأعومبوظـلؾيمإديماالووهماظـوغي،مصوظشيءماٌُعؾشيرمسـهمواٌعـىم
اٌرادمظؾػـونمؼؽوغونمسؾىماظػورمواضققضين.موأدؾؼقيماظردوظيمجشيؾِقي.مالمؼؿعؾقماألعرم
بطؾقعي مايول مبردوظي مسؾى ماظطرؼؼي ماظؿـؾؽِقي موإمنو مبوسي مؼؿفه مإدي موسي مآخر،م
20

21

23

20

Feuillets épars liés, p.18.
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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بوسيمؼؾؿزممبعؿقمصقؿومؼعدلمسـه،موػوممثرةمخدلتهماظؿورخيقيمواظـؼوصقيمواظػردؼي.م
عفؿومؼؽنماظشؽلماٌُؿشيؾشيـشيىمأومأصوظيماظػؽرماحملؿول،مصنغهمغصيؿقزصيمضؿنماظػـوغنيمعنم
ػذا ماظصـف ماػؿؿوعطيو معقوالً مإدي مايؼقؼي ماالجؿؿوسقي .مؼصيكضيضِعصي ماظؿعؾرل ماظؿؼـقي مإديم
عؼؿضقوته" .27م
غلؿكؾصصي معن ماظـص ماظلوبق ،مأن مرؤؼي ماظػـون متؿؾـى ماالووه ماظـوغي مذؽالًم
وعضؿوغطيو.موػيمرؤؼيمتػذلضمأنماظؿؼـقي متؽون مسيمخدعيماظؿعؾرلمالماظعؽس،محؿىم
ؼلؿطقع ماظػـون ماظوصول مإدي مصفم معو مجيري محوظه .موعن ممثي مؼؽون ماظعؿل ماظػينم
ذبوالً مظؾؿقوورة معع ماآلخرؼن موعشورطؿفم ماألسؾوء ماالجؿؿوسقي .مإن موسقطيو معن مػذام
اظؼؾقلمؼصيذلجممرؤؼيمطوغقيمظؾػن،مذظكمأنماظػـونمالمؼصيعؾِرمسنمذاتقؿهمصؼطمموإمنومػوم
صـقعماٌعطقوتماظؿورخيقي مواظـؼوصقي؛محقٌمؼرىمهودرل مأنمأيمإغلونمؼشؿؿلم
أوالًمسؾىماىوػريمعنمسوٌهماحملقطماحمللوس،ماظـواة،موسؾىمآصوقمعنمثؼوصؿهم
اظيتمتظلمربفوبيمسـه.28موسيمػذاماظؼولمإذورةمإديمأنماظدالظيماإلغلوغقيمعؿلتقيمعنم
احملقطموممومؼوجدمصقهمعنمتردؾوتمثؼوصقيمؼعؿلماإلغلونمسؾىمريؾفومسيمرؾؼوتهم
اظشعورؼي مواظالذعورؼي ،موظذظك مغدرك ماظػن مجزءطيا معن مػذه ماحملصؾي ماظـؼوصقيم
وغضقف مسؾقفو متدرجيقطيو مسـدعو متشيؿشيششيؾشيعصي محصيدوده م(اإلغلون) مبوسي ماظظواػر ماظػـقيم
هدؼدطيا .موألجلمذظك،محيضرصيمصقه م(اظػـون) ماظذلاثون ماظؿورخييمواظـؼوسيماٌشذلطقضينم
ظؽوغهماعؿدادطيامرؾقعقطيومظؾعالضوتماالجؿؿوسقيمبنيمصؽوتماجملؿؿع.
بوظؾعضيدِماالجؿؿوسيمظؾعؿل ماظػينمألغهمطػقلممبقوماالشذلابم
اػؿمماظػـون مخدة م صي
عـه .مصوظعزظي مال متصيػْضي مإدي مشرل ماظؿفؿقش :م"عؿى مخيرج ماظػـون معن معشيعضيزشيظِ ِه son
ghettoموخيؿورمعصيعلؽرهم؟".29موضدمالمغصيفوغىماظصوابمإذامعوماسؿدلغومغدلةماظؿلوؤلم
تدلمدالظيمسؿقؼيمسنمػشوذيماظدورماظذيمؼضطؾعمبهماظػنمسيماجملؿؿعوتماٌؿكؾػي.م
وظعل ماظصؾي مبنيماظػنمواظـؼوصيمعن ماظذلابطماظؽؾرلماظذيمؼصيػضيمإدي متؾودل ماظؿلثرلم
بقـفؿو .موػو معو مجيعل ماظػـون مخدة محيرص مسؾى ماالسؿـوء مبؿـؼقف ماٌشفدم
اظؿشؽقؾي،م ألنمذظكمؼعينمضوبؾقيماغػؿوحهمسؾىمايوارمواظؿلوؼل.مممومؼصيػلرمغشورهم
اظؽـقفمسيمذبولماظؽؿوبيماظصقػقيمحؿىمؼصيوجِدشيمظوجفؿهمحضورطيامصعوالًمإديمجوغىم
ععورضهماظشكصقيمواىؿوسقي.مصفو مؼصيعشيدصي مسيمغظرماظـوضدمYves –Michel Bernardم
27

Ibid., pp.74 -75.
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.
28

149

عَمَارة كحلي

"عن ماظػـوغني ماظؼالئل مىقؾه ماظذؼن متصدوا مإدي ماظـؼد ماظػين ممبلوصي مدواء مووهم
إغؿوجهماًوص" .30موسيمػذهماظشفودةمعومؼمطدماظؿؿقزماظذيمرؾعماالظؿزامماظػينمسيم
علورماظؿؽوؼنماظشكصيم محملمد خدة،مالدقؿوممأنماظلوحيماظػـقيمتشفدم– مإديم
ؼوعـومايوضرم– مشقوبم"تؼؾقدماظؽؿوبيمسيمايؼلماظؿشؽقؾي" 31مإالماظؼؾقلماظؼؾقلم
اظذيمالمؼصيشضيػيمشؾقلماظؾقٌمموسـوئه! م

االلتزام الفين يف كتابة خدة النقدوة
إن ماالػؿؿوم مبوظؽؿوبي م(أو معو مؼدخل مسي مذمون ماظـؼد ماظػين) مغراه مسؾى ماظصعقدم
اظػقـوعقـوظوجيم– موبغضماظـظرمسنماىوغىماظؼَقضيؿيم– معظفرطيامعنمعظوػرماظوسيم
االدؿطقؼي ماظذي مادؿفوب ماظػـون مخدة مإدي مضصدؼؿفو ماظداظي .موظذظك مطون معوضػهم
اىؿوظي مراصضطيو مىؿؾي م"األصؽور ماًورؽي مسن ماظواضعقي ماالذذلاطقي ماٌزسوعي" 32م؛م
سؾىماظرشممعنمتؾـقهمظؾـؼوصيماالذذلاطقيمبِقؽممأنم"عـػعيماظػنمضدمشدتماٌعقورمرضمم
واحد مواٌؼروئقي ماإلظزاعقي مظؾعؿل ماظػين مضد موررً ماظؿصوؼر مأؼضطيو مسي معو مػوم
تؼؾقدي".33م ممومؼدلمأنماالظؿزامماألؼدؼوظوجيمظؾػـونمملمؼؽنمظِقصيقوصرمرؤؼؿهماظػـقيم
داخل مأصق مدوشؿوئي مضقق م– موػو ماظذي ماغؿفٍ ماظؿفرؼدؼي مأدؾوبطيو مظه مسي مأسؿوظهم
اظػـقي .م
المؼصيذلجمصي ماالظؿزام -مبفذاماٌعـىمإدؿطقؼي -مألغهمؼصيذلجممحلودقيمصـقيمخوصيم
ظؾؿوضوع متؿفووز معؾدأ ماظؿوضع ماظذي مؼصيػْضي مإدي مابؿذال ماٌعـى مواجذلاره .مذظك مأنم
صيمسـهموإمنومتػعلمذظكمبعضيدِؼطيومحقـؿومؼـؿفيماظػـونم
شي
اظؾوحيمالمتشيؾؿزِمصيمضؾضيؾقطيوممبومدؿصيعؾِر
عـفو.موظؼدمأبدىماظػـونمهػظهمووهماٌوضوعماحملددمدؾػًومالدقؿومسـدماٌشورطيم
سيمععرضمذيوسيمؼؿزاعنمععمعـودؾيمععقـي.مإذم"اٌوضوعم– مسيمغظرهم– معصيفؾِرم
دوعطيو،محقٌمؼصيؾفِمصيماظؿوجهماظضققمعنمإهلومماظػـونمشوظؾطيوم" .34موػومعومؼصيدسممأصقم
اظؿػؿ ماظذيمطونمؼرتضقهماظػـونمٌوضوسوته .م
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
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33
Ibid., p.59.
34
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صيرطزماظػـونمسؾىماظؾعضيدماإلغلوغيمظؾػنمظؽوغهمعطؾؾطيوم
صي
واتلوضًومععمػذهماٌعطقوت،مؼ
داخؾقطيومحيػظمظؾعؿلماظػينمأُظػؿهماالجؿؿوسقي.موسيمػذاماظلقوقمؼؼولمحممد مخدة:م
"غؾؿغي مإزاظي ماًداع مسن مإبداسـو ،موجعل معن ماظعؿل ماظػين مأضل مرسؾطيو موأطـرم
إغلوغقيً .مبفذا ماظصـقع ،مؼػؼِدصي ماظػـون مضـوع ماظصوغع ماظؽرغػوظي ،موؼلؿعقدصي معظفرهم
اإلغلوغي مواألخوي مسي مأسني ماظؾشر" .35موسبلىصي مأن مإغلوغقي ماظػن معظفر مطوغيم
ؼلؿعطيمتلعالًمسيمطلمعومجيعلمعنماإلغلونمإغلوغطيو.موضدمؼؽونماالغؿفوءمإديمػذام
اظؾعضيدِمعومؼصيدلرصيماظؿوجهماظؿفرؼديمسـدممخدة.مذظكمأنمتؽوؼـوتهماظؿفرؼدؼيمتشيؿضيؿشي صيم
صي
عصودرػو معن ماظوجود ماإلغلوغي مأدودطيو ،موإنضي ممل متؽن مإحوالتفو مذػوصي موواضقي،مممممممم
وؼؾػفومضدرمشرلمضؾقلمعنماظغؿوض 36اظػين.
ؼلؿـدصي ماٌعـى ماظؿفرؼدي مسـد محممد خدة مصقـوعقـوظوجقطيو مإدي ماظوسي ماىؿوظيم
بوظظواػرماالجؿؿوسقيماظيتمؼؿعوؼشمععفومومؼصيؾضيديمسبوػومهوورطياموتلعالًمإغلوغققضين.م
صؼد مالحظـو مأن ماالووه ماظقلوري مظؾػـون ممل مؼصيؼَقِد مرؤؼؿه ماظػـقي مداخل مععوؼرلم
"اظواضعقيماالذذلاطقي"،موإمنومأبونمسنمعروغيمصؽرؼيمععمعومحيدثمعنمعؿغرلاتم
داخل ماٌشفد ماظؿشؽقؾي ماٌعوصر .مذظك مأن معلوصي م"االخؿالف" ماٌوجودة مبنيم
اظؿوجفقضين ماألؼدؼوظوجيمواظػينمالمتػذلضممتوؼزطيامبقـفؿو مبوظضرورة.مإذمغرىماظػـونم
عفؿؿطيومبلطـرمعنمتػصقلمتشؽقؾيمميسماظواضعماالجؿؿوسي،مسؾىمسبومؼؿؼورعمععم
"حلودقؿهماظؿشؽقؾقي" .م
المهضرصي متقؿيم"اظزؼؿون"م–سؾىمدؾقلماٌـولمالمايصر–مصؼطمتؽوؼـطيومورؼدؼطيوم
ؼصيفرِبمعنمخالظهمذيؾيمإدراطوتهماظؾصرؼيمواظؾوغقيموحلى ،مبلمعؼصدطيامذيوظقطيوم
ؼؿفؾىمصقهماظوسيماٌعقشمظإلغلونماٌؿودطيمأؼضطيو.مإذمؼظفرم"اظزؼؿون"مسيمسددمالم
ؼلؿفونمبهمعنماظؾوحوتمطوئـطيومطوعلماظعضوؼيماالجؿؿوسقي،مألغهمؼصيكوظفصيم–مسيمغظرم

Ibid., p.92.

35

 36ؼذطر مجون كوهني مأن م"..اظغؿوض مظقس مذرحيي مدبؿص مبوألدب موحده ،مإغه مطذظك مذرحيي م"طوغقي"م
صـقن منده مسي ماظـصوص موسي مايقوة ،مإغه مؼشؽل مسؾى مسبو مخوص ماٌالع ماألدودقي مٌو مغصيلؿقه م"عو مصوقم
رؾقعي"م".موسبلىم أنماظغؿوضمسيمػذاماظلقوقمسؿؾيمعقؿوصقزؼؼقيمتصيقوؼٌمرؤؼيماظػـونمسيمأثـوءمإنوزهمظؾعؿلم
اظػين،مصقؽونماإلدراكمسؾىمػذاماظـقوم"طوغقطيو"مألغهمؼؿفووزماظػـونموؼصيعوغقمأصؼًومإغلوغقطيو .م
ؼـظرمطؿوبهم:ماظؾغيماظعؾقوم–ماظـظرؼيماظشعرؼي،مترذييمومتؼدؼممومتعؾققم:مأريدمدروؼش،ماظؼوػرة،ماجملؾدسم
األسؾىمظؾـؼوصي،ماٌشروعماظؼوعيمظؾذلذيي،مط،2000 ،2.مص.256.
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اظػـونم–ماالدؿطقؼوماظلوئدة م.L'esthétique dominanteموسيمذظكمعومؼصيذلجمصيموسقطيوم
ذوضقطيومؼلعىمأنمؼؽونمظهموجودظيممبوازاةماظذوقماظلوئد .م
وال مجيوزصي مظـو ماظؼول مممو مادؿكؾصـوه مدوظػًو مبلن ماظػـون مخدة مضد مسؽس مرؤؼؿهم
اظقلورؼي اغعؽودطيومطوعالًمسيمأسؿوظهماظػـقي.مشرلمأغهمسيماٌؼوبل،مالمغعدمصيمطؾقيًمأنم
ؼؽونمػذاماٌوضفماألؼدؼوظوجيمضدمأثرمسيمتوجفوتماظػـونماظػؽرؼيممبومطونمؼلؿىم
آغذاكم"بوظػنماظطؾقعي"م .L'art d'avant-gardeموػوماظػنماظذيمؼصيعؾِرصيمصقهمععؿـؼوهم
سن ماظؿزاعفم ماظػين مبوظؿوجفوت ماظػؽرؼي ماظيت مؼؿؾـوغفو .مشرل مأن ماظؿوجفوتم
اظلقودقي مظؿؾك ماٌرحؾي م(االووه ماظقلوري ماظغوظى مسؾى ماظػـوغني) ،م مضد مأزفرم
حضوره مسؾى معلؿوى ماًطوب مأطـر ،موزل مدقوضًو مخورجقطيو مسن ماظؾوحي مال مؼصيؼدمم
تػلرلطيام"عصيؼـعطيو"م(صـقطيو) مسنمعرجعقؿفوماظػـقي.موظذظكمطونماالظؿزامم– ممبوجىمذظكم
–معصيؾْقشيؼًومبشكصماظػـونموصؽرهمعنمدونمأنمؼؿفووزمسؿؾهماظػينمحؿؿطيو .م
تؿفووزمإدؿطقؼوماالظؿزامم–متؾعطيومظِؿومأوردغوهمدوبؼًوم–ماإلرورماظشكصيمظؾػـون،م
وتؾقٌ مسي مممؽـوت ماٌعـى ماظيت مؼغدو مععفو ماالظؿزام مممؽـطيو مإدؿطقؼقطيو مأو معوضػًوم
إدؿطقؼقطيو .موسؾى مػذا ماظـقو ،متشيؿضيؿشي صي مإدؿطقؼو ماالظؿزام موجودػو معن مصؿقم مأسؿولم
اظػـون ،موظقس معن مسـوان مغضوظه ماألؼدؼوظوجي .موعن ممثي ،مبدا مظـو مأن ماظؿؿظفرم
األؼدؼوظوجي مظؾػـون مخدة ،معن مخالل معو مغشره معن معؼوالت مأو معؼدعوت مظؾعضم
ععورض مأصدضوئه مصضالً مسن مطؿوبقضيه ماٌطؾوسقضين ،مإمنو مؼصيعؾِرصي مسن متؽوؼن مذكصيم
دؤوبمووسيماجؿؿوسيمسؿققمبوظظواػرماظػـقي.مصؾممؼطرحماظػـونمشرلمعومسوؼشهمعنم
عودته ماظػـقي ماظيت ماذؿغل مسؾقفو مردحطيو معن ماظزعن ممبرزله مصقؾي مظوحوته .موػيم
37

38

37

Voir : Bourdieu, Pierre, La distinction : Critique sociale du jugement, Paris, Editions de
Minuit, 1979, p.49.

 38ؼرى مالصادق خبوش مأغه م" مسـدعو مغـظر مبعقون مغؼدؼي مظػن مخدة ،موغلؿقضرعواضػه ماظلقودقي موخطهم
االذذلاطي،م...غدركمضربطيومعنمسدمماظؿوصقؼقيمبنيمدسوتهماألداتقيمًدعيماىؿوػرل،مسدلماظػنمبؾغيموبلدؾوبم
عدرطني،موبنيمحؼقؼيمأسؿوظهماٌلؿعصقيمسؾىمصفمماظعوعيم=مواظطؾؼيماظعؿوظقيمواظؽودحي،مالدقؿوممبومػيمسؾقهم
عنمعلؿوىمثؼوسيمصرضؿهماظؽوظوغقوظقي.مظؽنمػذهماإلذؽوظقيمتؾدومأضربمإديماظواضعقيماٌلطقي،مألنماظػـونمعفؿوم
طوغً مػـوته مو مدسواه ماألؼدؼوظوجقي ،مػو مشرل معطوظى مسي ماسؿؼودي مأن مؼؼوم مبدور ماظواسض ،موال ممبفؿيم
اظلقودي،مأوماظػقؾلوفماظشورح،مبلمػومإديماظؿؾشرلمبوظؼقمماىؿوظقي،مواظػـقيمواًؾؼقي،مأغزعمعـفومإديمإظؼوءم
اٌواسضمواظدروس،موظعلمخدة مػومعنمػذاماظـوع،محبقٌمؼعقشمبـؼقضقضين،مأحدػؿوماإلغلونماٌؾؿزممخبطهم
األؼدؼوظوجي،مواآلخرماظػـونماٌلؽونمبفوجسماظؿفرؼدمواظلرعدؼوتمواظطالدممواإلحوالت."...مؼـظرم :م
خبوش ،ماظصودق ،ماظؿدظقسمسؾىماىؿول،ماىزائر،معـشوراتماإلهودماظورينمظؾػـونماظؿشؽقؾقي ،A.N.E.P
 ،2007ص.ص.م.37-36
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عودةمؼعرصفو م– مسؾىمطلمحول م– موضدماخؿدلمأجواءػو مورؼودفومدواءطيمسي ماٌـػىممممم
أومسيماىزائر .م وضدمأدفممارالعماظػـونمسؾىماٌـفزاتماظػـقيماظعربقيمدواءمعـفوم
اظعؿقؼيمأومايدؼـيموطذاماألسؿولماظػـقيماظغربقيماٌعوصرة،مسؾىمتعؿققمرؤؼؿهماظػـقيم
ودبصقىموجفوتهماظػؽرؼيمعنمسؾىمعـوبرمإسالعقيمعؿعددة:م"إنمػذهماظؽؿوبي مػيم
ادذلجوع ميؼفم م م[اظػـوغني] ماظؿشؽقؾي مسي متؾقون مذمون معودتفم ماظيت مغذروا مهلوم
حقوتفم،مرشممعومؼشوبمضدرةماظؿعؾرلمظدىمبعضماظػـوغنيموعومؼعوغوغهمعنمارتؾوكم
سيماٌـفٍموظعـؿيمسيمأدواتماظؽؿوبي،متظلمطؿوبوتفممأظصقمبطؾقعيمصـوسوتفممعؼورغيم
بلغوضيموذطقوتماظؿـظرلماظـؼديماٌصؼولمبوظعؾورةمواٌػؿونمبوحمللـوتماظؾدؼعقيم
واظذيمالمؼػضيمشوظؾطيومإالمإديمخواءمتشؽقؾيم".39
وغعؿؼدمأنماالضذلابمعنمطؿوبوتماظػـوغنيمضدمؼصيؼرِبصيمعنموذوئٍماظؿعوظقماٌوجودم
بنيماظعؿلماظػينموصوحؾهمسيمصفمماظرؤؼوماظيتمؼصدرمسـفوماظػـونمسيمأثـوءماذؿغوظهم
سيمعرزلهموظعلمعومطؿؾهماظػـونملووناردو داػنشي  Léonardo Da Vinciم(-1452
)1519مسيم"نظروة التصوور")،(1817مو"ووموة"م()1859ماظػـونمأوجني دو الكروام
 Eugène Delacroixم(،)1863-1798م مو"ردائل"ماظػـونمػان غوغ م Vincent Van
 Goghم( )1887-1853مإدي مأخقه مثوو ،موطؿوبوت ماظػـون مهنري ماتوس Henri
Matisseم()1954-1869مسيماظػن،مموشرلػومضدمأثرتمتلثرلطيامطؾرلطيامسيمايرطيماظػـقيم
ايدؼـي.موالمغـؽرمسيمػذاماظصددمأؼضطيومطؿوبوتماظػـوغنيماظعرب،معنمأعـولماظػـونم
رمسوس وونان ماظذيمطؿىم"غاوة الفنان العصري") (1938مواظػـونمذاكر محسن
آل دعودم()2004-1925مسيمطؿوبهم"ال ُبعِد الواحد"م)،(1966مواظػـونمأدعد عرابيم
عنمخاللمطؿوبهم"معنى احلداثة يف اللوحة العربوة") .. (2000م
وبوإلعؽون مأن مغلؿـد مإدي مغصقضين موردا مسي مطؿوب مموشال مجورج برنار ،موػؿوم
عؼؿطػونمعنمأظؾوممماٌعرضماظشكصيمظؾػـونمخدة (29-8مغوصؿدلم1990مبرواقمامسام
بوظعوصؿي) .م
النص األولم":مالمتؼودماظؾوحيمإديمالحؼؿفومبوظضرورة.م"أصك"ماظؾوحيمبدلمأنم
أغفقفوموالمأدؿكؾصصيمسِؾضيرةًم–مأوؼؽودمؼؽون مغودرطيا.مالمأراطممخدلات)...(..مظقلًم
ػـوكمالمخطواتموالمعراتىموالمدرجوتم(ػذهماٌعوملماظيتموعلمعنماٌلوصيمضَقضيلطيوم
 39خبوش،ماظصودق،ماظؿدظقسمسؾىماىؿول،مص.م.58
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أومعنماظػؽرةمتؼدعطيو).موػؽذامصننمصورةماٌؿوػيمبورتداداتفومحولمذاتفو،مومبكزضفوم
وبعؼدػومتـودىمأحلنمعلوري .40"...م
ؼشرلماظـصمإديماسؿؾوراتمصـقيمسدؼدةمؼضعفوماظػـونمخدة سيمحلؾوغهمسيمأثـوءم
إنوزه مألسؿوظه ماظػـقي .موعن مػذه ماالسؿؾورات مادؿؼالل ماظؾوحي مسن مشرلػو ،مصفيم
تؽؿػيمبذاتفومظِؿصيعؾِرشيمسنموذوئففوماظؿشؽقؾقيماًوصيمبفو.موػومبفذاماالسؿؾورمالم
ؼؽذلثمبوظلوسيماظيتمؼـؿفيمصقفومعنمظوحؿه،مبؼدرمعومؼـشغلمبػفمماٌعضؾيماظػـقيم
اظيت مؼؼوم مسؾقفو مبـوء ماظؾوحي مطؾفو .مؼـضوف مإدي مذظك ،مأغفو مظقلً مذبوالًم
الدؿكالصماظعِؾشيرِمإالمسيمعومغدر.موػومعومؼمطدمخصوصقيماظػضوءماظذيمتؿؿقزمبهمطلم
ظوحي .م
مؼصيـؾه محممد مخدة إدي مأغه مال موجود مالسؿؾورات م"طؿقي" مغؼقس مبفو م"غضوج"م
اًدلة مسي مخط مزعين معلؿؼقم .م موإمنو م"اٌؿوػي" م -مذات ماًطوط ماظدائرؼي مشرلم
اٌـؿفقيمحولماظذات-مػيمعومواصؼًمعلورماظػـون.موسبلىمأنمسيمػذهماالسؿؾوراتم
عومؼشرلمإديمأنماظردوم مخدة مالمؼؽذلث مبوٌُلوشوت ماًورجقيماظيت متفؿممبؿطورم
اظؾوحيمأومبؿؼدؼرمغضففوماظزعين،مبؼدرمعومؼفؿممبوٌُلوشوتماظداخؾقيماظيتمتؿقؽمم
سيماظؾوحيمذاتفو.مصوٌلورماظػينمسـدهمطـقفمؼلؿؿدصيموجودهمعنم"اٌكزقماظػـقي"ماظيتم
تـؿٍمسنمعواجفوتماظػـونماظػعؾقيمععمظوحوته.موػيمعواجفيمعشقوغيمبوالرتدادم
اظذاتيماظذيمؼصيوػِمصيمبوظؿؽرارمواظؿؿوثلمععمأسؿولمصـقيمدوبؼي.وػذامعومؼصيشرلمإظقهممسيم
نص ثانٍٍٍٍٍٍِِِِمغلوضهمظؿوضق مإدؿطقؼوماالظؿزام.موسيمػذاماظـصمؼؼول :م
"علوري مذؾقهظي مبؾوحوتي ،مصفو مممؿؾه مبوالرتدادات محول ماظذات .موإذا مطونم
ػـوكمعنمتغقرلمصالمذلنمظه...ظقلًمماظؼطقعيماظؽؾؿيماظيتمتواصقمسؿؾيمألغيمأسـرم
سؾىمسالعوتم-معنمدـواتماًؿلقـقوتم–مالمأزالمإديماظقوممأغؼؾفو.مػـوكموحدةم
عومسيمطلمعومأنزتهمعـذماظؾداؼي" .41م
عنمػـو،مؼؿض مجؾقطيومأنماظردوممؼوازيمعلورهماظػينممبومأنزهمعنمأسؿولمصـقي.مم
والمذكمأنمإغؽورهمٌػفومم"اظؼطقعي"ماظذيمالمؼؿواصقمععمػذاماٌـفزم– ماظذيمالم
ؼـػيمصقهمآخرهمأوظهمبِقؽمماالسؿؾوراتماظيتمأذرغومإظقفومدوبؼًوم–مغؼولمإنمسيمػذام
اإلغؽور ،معو مؼمطد معرة مأخرى مػشوذي مايؽم مبني معوضوع مضدؼم مو مآخر محدؼٌ،م
غؿقفي مأن مععوىي ماظؾوحي مػي ماظيت متلؿدسي مربؿوهلو ماظػين موذاطرتفو معع معوم
Bernard, Michel – Georges, Khadda, p.214.
Bernard, Michel – Georges, Khadda, p.214.
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دؾؼفومأوميؼفو.موسيمذظكمعومؼصيػضيمإديم"تـوصقي"ماظؾوحيمععمشرلػومعنماظؾوحوتم
بوصػفوم"سالعوت"متشؽقؾقيمالمتعرفمهلومحدطيامعـؿفقطيومسيمظوحيمبعقـفو،موإمنومػيم
"سودمأبدي" 42بؿعؾرلمنوتشهمFriedrich Nietzscheم(.)1900-1844ممممممممم
وتؽرارمسالعيمإمنومػومدوعطيومادؿدسوءمدقوقمجدؼدمهلو:مصؼدمردممبول دوزانم
Paul CézanneمسددطيامالمؼلؿفونمعنماظؾوحوتمسنمجؾلمSainte - Victoireمموطونم
– مععمذظكم– مؼرىمطلمظوحيمبعنيمزبؿؾػي.موػومعومؼصيػضيمإديمعػفومم"اظوحدةم
اظػـقي"ماظيتمؼراػومحممدمخدةمحوضرةمبشؽلمعومسيمأسؿوظه.
وسؾى مػذاماظـقو،مصننماىوػريمسيمػذاماٌؼوممػومأنماظعؿلماظػينمالمؼصيققلم
سؾى متورؼخ مصوحؾه محؿؿطيو م– مسؾى ماظرشم معن ماإلحوظي ماظؿذاوتقي ماٌؿؾودظي مبقـفؿوم
("صؽلموسيمعؿلعِلمحيؿلصيم"عصي َػؽَرشيهصيمصقه"43مسؾىمحدمتعؾرلمهودرل).مصوظؾوحيمإذطيا
"ال متؿواصر مسؾى مأي مإحوظي مخورج م"ضواغقـفو ماىؿوظقي ماظـوسقي"  ،مصفي مهػلم
بؿورخيفومومبرجعقؿفوماظذاتققضين مأؼضطيو.موعنممثيمطونماالرتدادماظذاتيماظذيمتـؿفيم
إظقهماظؾوحيمأحقوغطيو ،مغوسطيو معنمايػرماظؾورينماظذيممتوردهم"ذاطرتفوماظعوئدة"45م
إظقفو مبِػعلماظؾقٌ ماٌلؿؿرمسيماألذؽول.موظذظك،موايولمػذه،م"طونمال مبد معنم
"وذؼر"ماظعؿلمعفؿومطؾفماألعر"46مبوظـلؾيمإديماظػـونمحممد خدة .م
44

 42غصيوزفمعػفومم"اظعودماألبدي"ممبعـىماالخؿالفماظذيمؼـشدصيماإلبداعماٌُؿػرِدمحؿىموإنضيمتؽررمأطـرمعنمعرةمسيم
اٌظفرمغػله.موععؾوممأنماظػقؾلوفمنوتشهمؼعؿدلمأنماظعوملماظذيمخيضعمٌؾدإمدوونسووسم،Dionysiosمإمنوم
ؼعرفماإلبداعماألبديمظذاتهمطؿومؼعرفماظؿفدؼمماألبدي مظذاته.مصوظعوملممجيري مسيمحرطيمدائرؼي مدؾقموأنم
تؽررت مسددطيا مال مغفوئقطيو ،مشرل مأغفو محرطي مبدون مبداؼي موال مغفوؼي ،مترصضماظغوئقي م مواظعِؾِقي مواظضرورة م(ضدم
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.

 44سرابي ،مأدعد ،م"اظـؼد ماظػين مبني ماظشرسقي مواإلداغي" ،مذبؾي ماظوحدة ماٌغرب ،مع،1990 ،71/70:
ص.63.
 45ؼرى ماظـوضد ماظػقـوعقـوظوجي مددي هربمان مأن م"أيمذؽل مميؿؾك م ..ماصذلاضقطيو مبال مذك مػذه ماظؼدرة مسؾىم
اٌػورضيماظؿورخيقيمواظلالظيمواظذاطرةماظعوئدةم".
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.
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مل متؽن مإدؿطقؼو ماظؾوحي ممبـلى مسن م"اظـضول ماألؼدؼوظوجي" ماظذي مطرس مظهم
اظػـونمطؿوبوته موإبداسوتهماظػـقي؛دونمأنمؼصيفشيرِدشيماظػنمعنمززيهماىؿوظي موأذؽولم
اظؿؾعقيماظذوضقيمأومعومؼصيلؿقهماظـوضدماظػرغليمروالن مبارت م R. Barthesم"بوًقولم
اٌُعشيؿشيمِ".47
وػومايرص 48ماظذيمأَوضيجشيدشيمػذهماٌلوصيم"اٌرغي"مبنيمخدة ماظػـونماٌُصوِرموخدةم
اظؽوتى ماٌؿلعِل مسي مذمون ماظػن مواظـؼد .موهلذا ممل مغر مأن متؽون"إدؿطقؼو ماالظؿزام"م
ذعورطيامأؼدؼوظوجقطيومؼؾقٌمسي م"اٌُفقؿِن"مدونم"اًوصماٌؿػرِد"،موإمنو متلعىمإديم
ادؿؼراءماظػؽرةماظؿفرؼدؼيمضؿنمػذام"اٌُ َػؽَرِمصقه"ماظذيماذؿغلمسؾقهماظػـونمسيمعلورم
أسؿوظهماظػـقي .م

47

" Nous vivons selon un imaginaire généralisé", Barthes, La Chambre claire – Notes sur
la photographie, Editions de l'Etoile, Le Seuil, 1980, p.122.

 48ؼؼولماظػـونمخدةم ..":إمنمعػوػقممعنمػذاماظؼؾقلم[ماظػنماٌؾؿزِممواظػـونماظـوريم]مالمؼـؾغيمأنمتلؿكدممإالم
حبقطيمطؾرلة".
-Feuillets épars liés, p.61.
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