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*داود حممد
 

ماظؾوحـنيم معن مظؾعدؼد ماظشوشل ماظشغل مضرؼى مسفد معـذ ماٌدؼـي أصؾقًمإذؽوظقي
مظؾعؾومم ماٌؿـوسي ماالخؿصوصوت ماٌؼوربوتمؼب معن ماظعدؼد متعؿؿد محقٌ ماىزائر داخل

ماظـػسم م)سؾم ماإلجؿؿوسقي مو ماألغـروبوظوجقو،ماإلجم-اإلغلوغقي ماظعؿران، مسؾم ؿؿوسى،
اظلقؿوتقك،ماىغراصقو،...(.مومؼبمػذاماإلرورمميؽنماإلذورةمإظبمصدورمؼبماٌدةماألخريةم

ماجملالت معن مإغلوغقوت،ممجملؿوسي م: ماٌوضوع مػذا متـووظً ماظيت اٌؿكصصي
،مبوإلضوصيمإظبماظعدؼدمعنماألحبوثمؼبمزبؿؾفماظؿكصصوتم1رؼػؾقؽلقون،مععومل...(

مٌعـقيمبوٌوضوع.ا
مظؾعد مطبضع ماظدالالت ماٌؿعدد ماٌوضوع مأن مسؾى مؼدل مػذا ماٌؼوربوتممؼدو ممممممممعن

مغعوىهمضؿنمسالضؿهمبوظرواؼي، صننمإحوظيماظـصمسؾىمموماالخؿصوصوت،مظؽنمسـدعو
م مخورج مسؾى مبوألحرى مأو ماٌرجعي مم-اظواضع مداخلمم(Hors-texte)اظـص مضقد طؿو

اظؿوجهمإظبماالخؿصوصماألضربمميي.مومتػرضمػذهماإلحوظاظـلقٍماظروائيمتصؾحمضرورؼ
إظبمذبولماظؾقٌماظذيمشبوضهمأالمومػوماظـؼدماألدبيمومظؽنمايؼلماٌعرؼبمعرجعقيم
صؽرؼيمومغظرؼيمعؿعددةمنؿؾفومؼبماسؿؾورماظـصماألدبيمخطوبمميؾيمذروطمومآظقوتم

معؼوربؿه.

                                                                                                                   
*
 CRASCمعؽؾفمبوظدروسمبؽؾقيماآلدابماظؾغوتموماظػـون،مبوحٌمعشوركمبـ 
،م5مذبؾيمإغلوغقوت،مرضمم-.1998،معورسمRéflexionذبؾيمم-.1997مدـي،م3مأغظرم:مذبؾيمععومل،مرضمم-1

م.1998مأوتم-عويم
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موماجؿؿوسقومظؽنمضؾلمذظك،مالبدمعنماإلذورةمإظبمأنماٌدؼـيممتـلمص ضوءامجغراصقو

تضممذبؿوسيمعنماظؾـوؼوتمؼلؽـفومسددمععؿربمعنماظؾشرمؼشؿغؾونمؼبمغشوروتمذاتم

ماظطؾقعيم محقٌ معن ماظؼرؼي مسن مدبؿؾف مأي مإداري، مو مصـوسي مو مووري روبع

ماظعالضوتم مغوسقي مو ماظؾشري ماظعدد محقٌ معن مطذا مو ماالضؿصودؼي، مو االجؿؿوسقي

م مصفي مم-اإلغلوغقي، ماٌدؼـي متغؾىمتم-أي محقٌ ماظؼرؼي مسؽس ماظػرداغقي مسبو ـزع

اظعالضوتمذاتماظطوبعماىؿوسيموماظعوئؾيموماالسؿؿودمسؾىماٌواردماظػالحقيمومخدعيم

ماألرضمومرسوؼيمايقواغوتماألظقػي.

ومععؿورؼيمومتورطبقيمومإجؿؿوسقيماٌمدليمسؾىمصوٌدؼـيمبوسؿؾورػومبـقيمجغراصقيم

ما مو ماظؿفورؼي ماإلاظؿؾودالت مو مهددػومدارؼي مػوؼي ممتؾك ماظـوسي ماإلسالعي ممممممظؿواصل

ؿوظيمتؿقددمبفومػوؼيمعنمؼلؽـفو.مصؼدمتؼؿقمماظعدؼدمعنماظصورمزبقوظـوممبفردمظومبو

أنمغذطرمأمسوءمعدنمدواءمطوغًمضدمييمأومععوصرةمعـلم:ماظؼدسمأومأثقـومأومروعومأوم

مسمأومعودؽومأومغقوؼورك.ؼبور

ةماظعصورمايدؼـيمبلؾىمغشلتفومععماظـوراتمومميؽنماظؼولمأنماٌدؼـيمػيمزوػر

معنم مايضرؼي مصضوءاتفو مداخل مإجؿؿوسقي متراتؾقي معن مػذه مأصرزته معو مو اظصـوسقي،

خاللمتوزؼعمعلوحؿفومإظبمأعوطنمظؾعؿلمومأعوطنمظؾلؽنمومأعوطنمظؾفوموماظرتوؼحمسنم

اظـػس،مومأعوطنمظؾؾقعموماظشراء،معرطزمومػوعش،مودطموضػوفمأومضواحي،مأحقوءم

مدؼـي.إنماٌدؼـيمػيمذاتفوماجملؿؿعوتمايمبوخؿصورظألشـقوءمومأحقوءمظؾػؼراء...

مإظبم مبوظضرورة مؼؼود مضصرية مأو مروؼؾي مٌدة مداخؾفو ماظعقش مأي ماٌدؼـي، صؿؿوردي

،مومميؽنمايدؼٌم2"هدؼدممتـلمسؼؾيمعشوهمغوسومعو،مأومعشقونمبوظرعزؼيمغوسومعو"

ماظػضو ماٌؿورديمعنمعـطؾقمأنمػذا ماظؾشرؼي،مسنمػذه م"علرحماٌغوعرة مايضريمػو ء

تعربمسنمأدؾوبمحقوةمذبؿؿعوتـو،مومترويمعوضيمػذهماجملؿؿعوتمومتعؾنمعلؾؼومسنم

م.3هوالتفو"

ومبـوءامسؾىمعومدؾقمصنغـومالمغلؿطقعمصصلمممورديماٌدؼـيمبؿؿـالتفوماظعؼؾقيمسنم

غػعوظقي،مصؿؼوربيمعومػومداخؾيمومسؿققمظدىماظـػسماظؾشرؼيمجبواغؾفوماظوجداغقيموماإل

ععقشمومزبقولماٌدؼـيمتؿممبصػيمداخؾقي،مومؼبمػذاماظصدد،مالمميؽنمهلومأنمتلؿغينم

                                                                                                                   
2 - Collectif : Représenter la ville.- Paris, Editions communica, 1995.- p.5. 
3 - Idem.- p.14 
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سنمدورماإلؼدؼوظوجقومومسنماظؿصورماظعؾؿيمظؾعوملمومسنماٌعرصيمايلقيمذاتماظطوبعم

 م(La connaissance sensible).اظذاتيم

ومطلممتـلمم،(représentation intersubjective)صوٌدؼـيمػيممتـلمعؿداخلمذاتقوم

ماٌؽون،مبـقيم مػيم:مػوؼي ماٌؿلدسمسؾىمثالثيمسـوصر ماظػضوء مػذا متلوؼلمظؿـظقم ػو

سـوصرهمومطذامدالالتهماظوزقػقيموماظرعزؼي.موماظعالضوتماظيتمؼؼقؿفوماظػردمداخلمػذام

اظػضوءمتؿممعنمخاللمعرجعقيمذاتقيماٌرطزمحلىماإلحداثقوتماظيتمميؾؽفوماظػردمسنم

معلؿؼؾيمسنمحؼلماظشكص.مونمومطذظكمعنمخاللمعرجعقيمخورجقيماٌرطزاٌؽ

ومتعوؼنماٌدؼـيمعنمخاللمثالثيمعلؿوؼوتمإدراطقيمزبؿؾػيمتؿعؾقمبوظـظرموماظؿذطرم

.مومػؽذام4وماظؿـؿنيمممومؼػرضموجودمعلوصيمععقـيمععمسـوصرهماظـالثماٌذطورةمدوبؼو

م مصوري مزبقوظي معؿقف مإظب ماٌدؼـي مغلؿطقعم(musée imaginaire)تؿقول موال ،

مدواصعم مسن مبوألخص مو ماٌدؼـي، مسن مايدؼٌ مدون ماٌعوصر ماإلغلون مسن مممممممايدؼٌ

مومأدؾوبمومطقػقيممموردؿهمظؾؿدؼـي.

 أسئلة القراء

مػذهم معـل مأن مند مصنغـو ماىزائرؼي، ماظرواؼي مؼب ماٌدؼـي مسن مغؿقدث مسـدعو و

اٌـول،معوضوسوتم:ماألرضمؼبمماإلذؽوظقوتماٌوضوسوتقيمضدمررضًمومغذطرمسؾىمدؾقل

اظرواؼيماىزائرؼي،ماٌرأةمأوماظـورة،ماٌـؼفمأوماإلؼدؼوظوجقو...ظؽنماٌالحظمسؾىمػذهم

اٌعوىوتماٌكؿؾػيمأغفومطوغًمتؼؿصرمسؾىمإدؼوطماألحؽومماىوػزةموماًورجقيمسنم

ماظؼراءاتمػيم مػذه معـل مأن ماىزم مميؽن مو ماإلدؿففون... مأو مبوإلدؿقلون اظـص،

اءاتمإؼدؼوظوجقيمربضيمالمأضلمومالمأطـر،مومإنمطوغًمطلمضراءةمػيمبوظضرورةمضر

مؼؼعمؼبماىفوزماٌعرؼبماٌوزفمومؼبمغوسقيمتوزقػه.ماالخؿالفيمظؽنمجقإؼدؼوظو

مععم ماٌلوءظي مذبؾي ماًوصمعن ماظعدد ماظـؼدؼي، ماآلثور مػذه معن مادؿــوء مميؽن و

مبوظع ومبعضماظؽؿوبوتماظـؼدؼيمظؽلمم5دداظؿقػظماٌـففيمسؾىمبعضماٌؼوالتماظواردة

معنمسؾدماٌوظكمعرتوضمومرذقدمبنمعوظكمومسؾدمايؿقدمبوراؼومومشريػم...

                                                                                                                   
4 - Voir idem.- p.p.9-13 

م.1991مزائرؼني،ماظعددماألول،مربقعذبؾيماهودماظؽؿوبماىم-اٌلوءظيم -5
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ؿقوتقكمـاظـؼديماٌلؿػقدمعنماٌـفزاتمايدؼـيمؼبمحؼولماظلقماالووهوولمػذامضب

ومسؾمماظدالظيموماظشعرؼيمظؾكروجمعنماظدروبماٌطروضيمبغقيماظوصولمإظبمغؿوئٍمجدؼدةم

ماظدرادوتماظيتمسوىًمؼبمضراء مطذظكمإظبمأن ماإلذورة ماظرواؼيماىزائرؼي،مومودر ة

محلىم معـعدعي متؽن ممل مإن مجدا، مضؾقؾي مػي ماىزائري ماألدب مؼب ماٌدؼـي عوضوع

م.6اٌعؾوعوتماظيتممنؾؽفو

ماٌغوعرة،محقٌمأنمطلموصوٌوض مؼؾدو،معػؿوحمسؾىمعصراسقهمظإلجؿفودمو ع،مطؿو

مومطذامآظقوتمضراءته.غص،مميؾيمأدؾوبمررضهمومحبـه،م

مظؾغريؼيمؼبماظـصوصماظروائقيماظصودرةمؼبمصرتةم اظواضحمأنماٌدؼـيمضدمعـؾًمصضوءا

م مطلمعنمربؿد م"نؿي"مذاًؿلقـوتمسـد موطوتىمؼودنيمؼبمرواؼؿه مثالثقؿه ؼىمؼب

موشريػؿو...

ماظروائقنيماٌذطورؼنمصضوئنيمظإلخؿالفم متؾؿلونمومسـوبيمعـالمسـد طوغًمعدؼـؿو

مع مصضوءمبصػؿفؿو مػي مػـو مصوٌدؼـي ماظالذرسقي. مو ماظالعؽون محقٌ مأوروبقؿون دؼـؿون

مظؾلؾطيماإلدؿعؿورؼي،مظؾؿوتمومايؼدموماظؽراػقيموماإلضصوءموماًقؾيموماظضقوع.

مطونمذظكمؼبماظرواؼيماٌؽؿوبيمضؾلماًؿلقـوت،مصفلمتغريتماإلذؽوظقي؟

ماإل ماًطوب محقٌ معن ماظلقودقي مو ماظـورؼي ماظشرسقي مأن ممممممممؼدؼوظوجيماظواضح

مغّظ ماألخرية مأنمػذه مظو ماظلقوديمؼبماىزائر،مملمتؽنمظؾؿدؼـي،مو مخططًمو رتمو

مظقي.ظؾعؿلماظـوريمضدماظؽوظوغقو

صوظؼرؼيموماظػضوءاتماهلوعشقيموماظضواحيمػيمصوحؾهماظشرسقي،مطؿومؼربزمذظكم

موضد مظه. معرطزا معنمخاللماًطوبماٌمدسمظؾػعلماظلؾطويماظذيمجعلمعنماٌدؼـي

حوولماظـظومماٌـؾـقمؼبمبداؼيماظلؾعقـقوتمإظبمحدودمغفوؼيماظؿلعقـقوتمضؾىمعوازؼنم

اظؼوىمظصوحلماظػضوءاتماظرؼػقيم"بؿؿدؼـفو"معنمخاللمسؿؾقيماإلصالحماظزراسيمبغقيم

متوضقفماظـزوحماظرؼػي،مظؽنمػذاماظـزوحمملمؼؿوضف،مممومتلؾىمؼبم"ترؼقفماٌدؼـي".

ماظر مسدد مسبصى مأن محووظـو مإذا ماظػضوءاتمو معن مجعؾً ماظيت ماىزائرؼي واؼوت

مأضلمبؽـريمبوٌؼورغيمعنماظرواؼوتماظيتمهدثًم مألحداثفو،مندػو ايضرؼيمعلرحو

مذويم معن مػم ماظعربقي مبوظؾغي ماىزائرؼي ماظرواؼي مطؿوب مععظم مأن مذظؽم ماظؼرؼي، سن

                                                                                                                   
م.جوععيموػران،مردوظيمعوجلؿريم-سؼوق،مضودةم:ماٌدؼـيمؼبماظشعر.م- 6

موػران.م-عؼولمحولماٌدؼـيمجبرؼدةماظرأيمم-سؿورمؼزظي.ممو
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مؼبم مععماًطوبماظلقوديماظلوئد مؼـلفؿون مجعلمأشؾؾقؿفم ماظػالحقي،مممو األصول

مممؾعقـقوت.اظل

صؼدمجعلمػذاماًطوبمعنماإلصالحماظزراسيمأدوسمعشروسهماظلقوديمحقٌمسؿدم

مإظبمترشقىماظػالحنيمؼبمإعؿالكماألراضيمبغقيماظرتضقيماجؿؿوسيموماإلدؿؼرارماٌؽوغي.

مؼبم مرئقلقو مععؾؿو مرور مو ماظطوػر مظؾروائي م"اظزظزال" مرواؼي متربز ماإلووه مػذا مؼب و

ماظـورؼي ماىزائرؼي مجغراصقومماظرواؼي مإرورا مضلـطقـي معدؼـي معن ماظعربقي،مأدبذ بوظؾغي

متؿقركمداخؾهماظشكصقوتمومتـؿوماألحداث.

مماألمومة: -البحث عن ادلدينة "احلقوقة" أو العودة إىل فضاء  -2

مؼب مضقدت مطؿو مضلـطقـي معدؼـي موتربز ممتـالت مخالل معن م"اظزظزال" سقنيممغص

ـؾيمػـومبعؾدماجملقدمبومظرئقلقيماٌؿؿعؿالزعني،مػؿوموسيماظواصفموموسيماظشكصقيما

م.األرواح

مو مأن ماظؾداؼي معن مؼؾدو مظؾػضوئقي مخوضع موسي مػو ماظشكصقي  Conscience)سي

spatialisée)محقٌمتؾعىمايواسمدورامأدودقومؼبممتـقلماٌدؼـيمومذقـفومبوألبعودمم،

اظـظرمؼبماظوجداغقيموماإلغػعوظقيموماظرعزؼيموماإلؼدؼوظوجقي،معنمخاللمسؿؾقوتمثالث:م

ماٌؼورغيم مأخريا مو مظؾعٌمعوضيماٌدؼـي مبوظذاطرة ماإلدؿعوغي مو مظؾؿدؼـي ايوظيمايوضرة

مبنيمايوظؿني.

معنماظعوصؿي،مبغقيم معـطؾؼو مإظبمضلـطقـي ماألرواحماظذيمؼلوصر مبو إنمسؾدماجملقد

مسؾىم ماظؼوئؿي ماظزراسقي ماإلصالح مإجراءات مضد ماظوضوف مبوظؿوظي مو ماألحداث ادؿؾوق

متوزؼعمأراض ممأضوربهممأمسوءيماٌالكماظؽؾورمسؾىماظػالحنيماظػؼراء،مؼرشىمؼبمادؿعورة

متؾكم متطؾقق مدون ماٌؾؿوؼي ماظطرؼؼي مبؿؾك مصققول مأراضقه مهلم مظقلفل مععورصه و

ماإلجراءاتمسؾىمأعالطه.

اٌفؿيمؼؿقولمععمتواظيماظلردمإظبمطوبوسمحقٌمترتطممصورتونمم-إنمػذاماظلػرم

ةماظؿدغقسمظدىمبوماألرواحمحقٌمؼؼعمػذاماألخريمؼبمظؾؿدؼـي،مصورةماظؿؼدؼسمومصور

مضدممارتؾوك ماإلحؿفوج مو مأيماٌعورضي ماإلصبوبقي، ماظرشؾي مصقؿغريمعن ماظعؿق، ذدؼد

مالم مإغـو ماظؿقول؟ مػذا مٌوذا ماإلغؿقور. مربووظي ماظـؽوصمو ضواغنيماظػعلماظلؾطويمإظب

م ماظرئقلقي ماظشكصقي مووبه ماظذي مايضري ماظػضوء مبني ماظػصل مبنيمغلؿطقع ممممممممو

جداغفومومزبقوهلوماظؾذانمؼلؿفؾؽونمػذاماظػضوء،مبوسؿؾورمأنماظواصفمؼوزفموصػومو
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مؼبم مدقمثر مممو ماٌدؼـي مأزضي مو مأحقوء مداخل ماظشكصقي متـؼالت مخالل معن عؿقرطو

مغػلقؿفو.

مععم ماظعالضي معن مغوسو متلؿدسي ماظعؾور، مأو مظإلدؿؼرار معؽون مبوصػفو صوٌدؼـي

ماظرش مإحدى محلى ماظراحيمصضوءاتفو متضؿن ماظيت ماألظػي مسن ماظؾقٌ مأن مإال مممممؾؿني،

موماألعنمػوماظؼودمماٌشرتكمبنيمػذؼنماظوضعنيمأيماالدؿؼرارمأوماظعؾور.

ومشقوبفومؼمديمإظبماظشعورمم(L’euphorie)ومؼـؿٍمسنموجودماألظػيمذعورمبوظغؾطيم

ععماظػضوء،مومتلؿىمػذهماظعؿؾقي،مأيمإضوعيمسالضيمأظقػيمم7م(La dysphorie)بوظضفرم

م مجواغىممLa nidification8بوظؿعشقش مؼشؿل مظألعوعي مصضوء مإظب مذظك مممحقٌمؼؿقول

مإطؿشوفمو مػو مشوظؾو، معو معدؼـي مإظب ماظلػر معن ماهلدف مؼؽون مرعزؼي. مو جداغقي

مسنم ماظؾقٌ مأي ماظعرؼض، ممبعـوػو ماٌؿعي مسن مو ماىدؼد مسن مبوظؾقٌ اجملفول،

مؼرا مو مادؿفالطفو، مبغقي ماظغرابي مسن مو معبقؾيماهلـوك مصورا ماظؿوق مػذا مدائؿو ممممممممصق

مومأوػوعوموردؼيمسنماظوجفيماٌرادمبؾوشفو.

م مايوظي،مصننمبو ظقسمشرؼؾومسنمعدؼـيمضلـطقـي،مبلمميؾكمماألرواحظؽنمؼبمػذه

ععرصيمعلؾؼيمسـفو،محقٌمسوشمبفومضؾلمدؾعمسشرمدـيمخؾً،مومعومتوجفهمإظقفوم

م متلعقم مظغرضماإلسرتاضمسؾى ماظصقفمصفو مسز مذظكمؼب مضؾل ماظيتمأعؿؾؽفو األراضي

بطرقمعؾؿوؼي.مضبوولمبوماألرواح،مومبـوءامسؾىمخربتهماظلوبؼيمبوٌدؼـي،ماظيتمتؽوغًم

ظدؼهمضؾلماغدالعمايربماظؿقرؼرؼيمومبعدمدؾعمدـواتمعنمايصولمسؾىماالدؿؼالل،م

جداغيمومرعزي،موأنمؼػقصمعؽوغوتممتـؾهمظؾؿدؼـي،معنمخاللمصعلمإسودةمتعشقشم

مإدؼو متؽّوأي مخطوب مسرصًمط مضد ماألخرية مػذه مظؽن ماٌدؼـي، محوضر مسؾى مدوبؼو ن

مهوالتمالمؼلؿطقعمإدراطفومومادؿقعوبفومبوماألرواحمخاللمعدةماغؼطوسهمسـفو.

بوٌوضي،معوضمميإنماظؿلرجحمبنيماٌوضيمومايوضر،مأومبوألحرىماظؿؿلكماٌرض

ماظرباغوؼ معن مؼعقشمحوظي مصبعؾه مو ماألخري مػذا مؼربك ماٌدؼـي، م مممممايودة.ممParanoäو

م مأنمصضوء ماظلؾىمؼبمذظكمػو ماألرواحمأصؾحمم-و مبو ماظذيمطونمؼؾقٌمسـه األعوعي

مجققؿومأيمصردودومعػؼودا.

                                                                                                                   
7- Voir Greninas : Sémiotique et sciences sociales.- Paris, Seuil, 1976.- p.p.129-159. 
8 - Voir Nicolas Gustave Fischer : La psychologie de l’espace.- Paris, PUF (Que-sais-je), 

1981.- p.90. 



 2001أصرؼلمم-،جوغػيم13مسددمتإغلوغقو

33 

 الرمز -تهافت صورة ادلدينة 

مإنماٌدؼـيمايؼقؼقيمؼبمغظرمبوماألرواحمػيمضلـطقـيماظرعز،مضلـطقـيماظـالثقـوتم

ماإلجؿؿوس ماألربعقـوتمحقٌماظرتاتؾقي قيمواضقي،مصالمعؽونمظؾرسوعمبفو،مومحقٌمو

مضلـطقـيم مأعو ماظعؾؿوء. مو ماألسقون مبني ماٌؿؾودل ماظؿػوػم مو ماظراضي ماظلؾوك مو اظوضور

اظلؾعقـوت،مصفيماٌدؼـيماظزؼف،موماظوػمموماًقؾي،مأيمبوخؿصورماظالعؽونمبلؾىم

مصؼداغفومظدالظؿفومومظرعزؼؿفومومظـؿوذجقؿفو.

وغقيموماإلجؿؿوسقيماظػضوئقيمععماٌدؼـيمػيمسالضوتموماٌالحظمأنماظعالضوتماإلغل

مومعلرتجعيمأيمظقلًمسالضوتمجدؼدة،مأيمضبوولمبوماألرواحمبعٌمايقوةم ععودة

صقفومثوغقي.مومؼبماظصددمتؾعىماظذاطرةمدورامأدودقوممبومهؿؾهمعنمحـنيمومعنمرشؾيم

غهمؼؾقٌمسنمؼبمإسودةماعؿالكمػذاماظػضوءمايضريمبوادطيمصعلماظزؼورةموماظؾقٌ.مإ

م موجه مؼب مظؾوضوف معلوسدة مسن محبٌ مأسؿوضه، ماظشك موجل مأن مبعد أسدائهماظقؼني،

ماإلؼدؼوظوجقنيماظذؼنمجعؾواماٌدؼـيمتػؼدمضددقؿفومومروغؼفو.

صوٌدؼـيمطؿومتربزمعنمخاللمعوغوظوقمبوماألرواحم:مسوصؿيمصالحقيموماظدظقلمسؾىم

ماظوضع ماظشوذ مايؾوب ماإل9ذظكمزبزن ماظـوحقي معن مػذا ماظـوحقيم، معن مأعو ضؿصودؼي

مضدمييم معدؼـي م: مررصني مإظب ماظرعول مواد مؼػصؾفو مطؾرية مصكرة مصفي مممممممماظطؾوشراصقي

ومػوعشمومتربطمبقـفؿومدؾعيمجلورمومػيمغػسمصصولماظرواؼي،مإالمأغهمالمعـػذمهلوم

عنمغوحقيماظصكرة،مطؿومتؿؿقزمبوظصعودموماظـزول،مومظؽلمسؿؾقيمعنمػوتنيماظعؿؾقؿنيم

م ماظؿورؼخمدالظي مبؼوؼو مسؾى مهوصظ متزال مال مصنغفو متورطبـو مأعو مبعد. مصقؿو مدـرى طؿو

اظػرغلي،مذظؽممأنمتؾكماظؾؼوؼومملمتؿغريمطـريامعـلم:ماظـوغوؼي،موماٌلؿشػى،ماظؾـوؼوتم

ماٌؿلػىم مداركمجبـوحقه، مجون ماظؼددقي ممتـول مو مضلـطقـي..( م)إظه ماٌعؾق ماىلر و

مإن10ظطريانمملمؼؿم،معـذمسفدمبعقد ماٌعوملمؼدخلمؼبمغػلهمم. ثؾوتمومادؿؼرار،مػذه

موجداغهم مؼب ماالبؿفوج معن مأخرى مدرجي مظًذان مؼضقفممسوسه مو مبوالبؿفوج، ذعورا

اٌشغوفمبؾؼوئهمظؾؿدؼـيمعنمجدؼد.مطونمػذامؼبمبداؼيمدخوظهماٌدؼـيموماغطالقماظلردم

مصورخي.ماظروائي،مظؽنمػذامايؿوسمؼؾدأمؼبماظػؿورمذقؽومصشقؽومظقؿقولمإظبمسدائقي

                                                                                                                   
م.10.صم-.2.ط،م1976ماىزائر،ماظشرطيماظورـقيمظؾـشرموماظؿوزؼع،م-ورور،ماظطوػرم:ماظزظزال. - 9

م.11-10.مص.صم-اظرواؼي.م- 10
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متربزم مأزػى،معنمذيمضؾل،مإالمأغفو مأغظفمو متؾدو معنمأنماٌدؼـي مسؾىماظرشم و

م ماظلؽريموعـققي ماظوضور، ماألوروبي ماظؾون مضل مو ماألظوان متعددتمبفو ممموم11ضد مو ،

صبعلمبوماألرواحمؼشكمومؼؿلوءلمسنمأحوالماٌدؼـيماظطورئيمحقٌمأطؿظمبفوماظراجؾونم

ظلقورات.مإنمػذاماإلعؿالءمومػذهماظزغبيماظؾشرؼيموماظراجالتمومازدغبًمذوارسفومبو

مجعؾؿهمؼـػرمعـفو،مومتؿزسزعمذاطرتهمومؼؿكؾكلمزبقوظهماظذيمتؽونمدوبؼومسنماٌدؼـي.

سبوماٌالعحماىغراصقيموماظؿورطبقيمظؾؿدؼـي،مسبومم(attraction)إذامػـوكمانذابم

م مغػور مػـوك مظؽن ماألصؾقي، ماٌدؼـيم(répulsion)ػوؼؿفو محوضر بلؾىماالطؿظوزممعن

ماظلقودقيماظطورئيمسؾقفو.مدخلمبوماألرواحم مبوظؿقوالتماإلجؿؿوسقيمو مو اظؾشريمبفو

اٌدؼـيمومحوادهمطؾفومؼؼظي،ماظـظرموماظشمموماظلؿوع،محقٌمؼؼولمؼبمعلؿفلماظرواؼيم

(Incipit).م

ـي،مؼبمطلمخطوة،مومؼبمطلم"حوديماظشم،متطغىمسؾىمبوضيمايواس،مؼبمضلـطق

مؼب مو مغػلفوممإظؿػوتي، متؼدم ماظشكصقي، مصورخي معؿؿقزة، مرائقي متربز مغػس، طل

مضؾىماٌرء" ماٌكؿؾػيم12ألسصوبمو مبلبعوده مايضري مبوظواضع مإتصوهلو مخالل معن مو مممم.

ماظلؾيبمظؾؿقوالتماظيتمتعرصفوم مبوظؿؼوؼم ماظشكصقي متؼوم ماٌؿعددة مايقوؼي مجواغؾه و

ماٌدؼـي.

قيمدؼـقيمربضيمؼطؾعفوماظؿؼدؼس،مصؿؿـلمبوماألرواحمهلذهماألخريةمػومذومعرجع

م.13إلذمؼؼولم:م"ضلـطقـيمعـلماظؽعؾي،مؼلؿقوبمأنمؼدخؾفوماٌرءمؼومماىؿعي"

مزؼورةم مبعد مغػور مإظب مؼؿقول ماظؼلـطقين مظؾػضوء ماظؿؼدؼلي ماالنذاب مػذا ممممممإن

مظدىم مأجزاءمخطوبوتممسعفو بوماألرواحمظؾػضوءاتماألظقػيمظدؼهمظقدعٍمؼبممتـؾهمهلو

ماظ مبطربوذهمسؿؾقي محضري محقٌمذقخ ماىوعع، مدخوظه مضؾل مبفو ػقصماظيتمضوم

ماألغبرماظطوؼلمؼؼولم:

عوئيمأظفمدوطن،مسوضمعوئيمومػبلنيمأظػو،مؼبمسفدمم"ضوضًماٌدؼـي،مػبس

ماظؼولم مصقفو مضل مو مأحضر، مدقديمراذد، مؼو مصوحىماظربػون، مؼو م)...( اإلدؿعؿور

م.14اظػصل.محرطفومبفمموممبـؽرػممومصلؼفممومصفورػم...

                                                                                                                   
م.11.صم-اظرواؼي.م-م 11
م.9ص.م-اظرواؼي.م- 12
م.9ص.م-.اظرواؼيم-م 13
م.19-18ص.ص.م-اظرواؼي. -14
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إنماطؿظوزماٌدؼـي،مؼـؾهمسنمتشؽلمتراتؾقيمجدؼدةمبػعلماسبصورمصؽوتماألسقونم

م مؼبمسفد مايضريمعغؾؼو مطونماظػضوء مدغقو،مظؼد مصؽوتماجؿؿوسقي ممممماالدؿعؿورمومصعود

ومعؼؿصرامسؾىمصؽوتمععقـيمظؽـهمأصؾحمؼبمػذهماٌرحؾيمعػؿوحومظؽلماظػؽوتماآلتقيمعنم

ماظؿػوسلماإلجؿ مععمػذا م"ػوؼؿفوماظرؼف. متػؼد مبدأتماٌدؼـي ماظرؼػقي ماهلفرة ؿوسيمو

اظـؼوصقي"،محقٌمأصؾحماظعوعلماإلضؿصوديمعفقؿـو،موماغػفرتماٌرجعقوتماظطؾقعقيم

مؼوحيم"بلزعيم مممو ماإلجؿؿوسيماظلوبؼي ماإلغؿوج مهطؿًمأذؽول مايضريمو ظؾػضوء

مضقم"مطؾريةمداخلممتـلمبوماألرواحمهلذاماظػضوء.

  (resémentisation) اولة إعادة األدللةالبحث عن ادلعنى أو حم

إنمبوماألرواح،مػومذقخمؼبماظلؿنيمعنمسؿره،معدؼرمعدرديمبوظعوصؿي،مؼعينمأغهم

ميؾكمدؾطيمإدارؼيمومتربوؼيمومأخالضقيمؼـظرمبعنيماٌربيمظؾـوس،مصفمالءماآلتونمعنم

مغوضصونمتربقيمؼبمغظره،مومسؾقهمالمبدمهلممعنماإلبؿعودمسن ممممماٌدؼـيمماظؼرىموماٌداذر

مسالضيم ماٌعرصي، مو مبوظعؾم مظؾعالضي ماسؿؾوره مإظب مبوإلضوصي مػذا مضراػم. مإظب ماظعودة و

إدؿعؾودؼي،موعلماٌوظكمهلذهماظـروةماظـؼوصقيمعؿؿقزامسنماظرسوع،مإغفومسؼؾقيماألسقونم

احملضيماظيتمتـظرمظؾطؾؼوتماإلجؿؿوسقيماٌكؿؾػيمسـفومعنمصوقمحقٌمرشؾيماظؿقؽمم

ففومحلىمأػوائفو،إغفومسؼؾقيمترصضماإلخؿالفمومترصضمظؾؿواصلمععمصقفومومتوجق

ماآلخرؼنمومتؿؽلمسؾىمضوىمشقؾقي.

جعؾؿهمؼرصضماظـؼوشمحؿىمإنمػذهماظصػيماظؼوؼيماظؿواصلمؼبمذكصقيمبوماألرواحم

داخلمضوسيماظؿدرؼسمأؼنمواجهمأحدمرؾؾؿهماظذيمدلظهمسنمدورمحرطيماظلؾوبيمأثـوءم

م.15ومرردهمعنماظؼلماظصالة،موماتفؿهمبوٌروقم

ػذامععمزفورمبوماألرواحمطشكصمسوضرمومذوذمجـلقو،مممومؼدلمسؾىمسدممإغؿوجهم

ماظذيمؼعؿقم ماظشيء مػو مو مظؾؿفؿؿع، مذقؽو مإضوصؿه مسؾىمسدم مطذا ظؾفـسماظؾشريمو

مإظبمجوغىمسالضؿهماٌرضقيمبوٌولماظيتموعؾهم غرجلقؿهمومحؼدهمسؾىماآلخرؼن،مػذا

ممم ماظؼؾقل ماىزء مظو مو معشوررته مؼرؼدون مممن ماٌؿلوظونؼـػر مذظك معـول مو مميؾك ممممممممو

موماٌؿلوالت.

                                                                                                                   
م.19-18.ص.صم-اظرواؼي.م-م15
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مبوإلخؿـوق،م مؼشعر مصبعؾه ماظشيء معؾوثي، مأصؾقً مدوبق مسرصفو ماظيت ممممممصوٌدؼـي

ماٌوضي.م مايـنيمإظب مبوظؿوظي مو ماظؼؾق، مو ماظرؼؾي مو مبوظشك مإحلوسمضوي مؼؿؿؾؽه ممممممو

معنمتص مسـفو مميؾؽه ماٌدؼـيمحلىمعو مترتقى" مسؾقهمضبوولم"إسودة مممموراتمعبقؾيمو

م مهلو مأدظؾي مإسودة مربووظي مأي مأظقػي، ماظػضوءمم(resémentisation)و مادرتجوع مو ،

م"اٌػؼود".

مإالمعنم ماظرحؾيمداخلماٌدؼـي،مومالمؼلؿطقعماظؼورئماظؿعرفمسؾىمععوٌفو ومتؾدأ

م مإغؿؼوئي ممتـل مػو مو ماألرواحمهلو، حقٌممreprésentation sélectiveخاللممتـلمبو

مجداغقيمومإؼدؼوظوجقي.عيموٌعوٌفومػومذومرؾقمmarquageاظرتدقمم

،مبلمػيمVoyage initiatiqueصوظرحؾيمبوظـلؾيمألبيماألرواحمظقلًمرحؾيمتؾؼقـقيم

ماظػعلماظػرديم رحؾيمودؼدماظصؾيمبوألصولموماظؾقٌمسنمععـىمثوبً.مومضؿنمػذا

مضب معو مظؽن مراػـقؿفو، مو مععقوذفو مو مؼوعقؿفو مو مسؾىمحؼقؼؿفو مايوضرة مبومتربز ؿؾه

مػومخطوبماصرتاضيم ؼـطؾقمعنماىوغىماٌفقؿنمؼبممdiscours virtuelاألرواحمسـفو

مذاطرةماٌدؼـيماىؿوسقيمبوسؿؾورػومصضوءامدؼـقو.

مبنيماظضروراتم مدائؿو مصراسو متؼدم مروعو،مإغفو صؿدؼـيمضلـطقـيمػيمعـلم"عدؼـي

م.16تورطبفو"اظوزقػقيمظؾققوةماظعصرؼيمومايؿوظيماظدالظقيماظيتمؼؼدعفومهلوم

مغػلقيم مداخل متربز مبوٌدؼـي ماٌزدوجي ماظعالضي مو ماظؿصودم مأو ماظصراع مػذا مممممممإن

معـفو،م مأطـر مؼؼربه معو مصبد مظعؾه مظدؼه ماألظقػي ماألعوطن مؼب مؼؿفول ماظذي ماألرواح بو

مرشؾيمؼبماظـؾوت ماظؿـؼل،مو م"بنيمتوجفنيمعؿعورضنيم:مرشؾيمؼبمايرطقيمو مممممعؿوزسو

م.17وماإلغغراس"

ماظؼقممت مبني ماظؿعورض مػذا مو ماإلزدواجقي مػذه مخالل معن ماٌدؼـي معؼروئقي ربز

مايقوةم مأدؾوب مأصؾح مو ماألخرية، مػذه مصؼدت محقٌ م"اٌوضقي" ماظؼقم مو ممممم"ايوظقي"

مايض ماظـؼوصي ماظؼرىو معن ماآلتي ماظرؼػي ماظـزوح مػذا مبلؾى مطون، مخرب مؼب ممممممممرؼؿني

م"سني مو ماظؾقضوء" م"سني ماجملوورة ماٌدن ماظعقد"ممو مذؾغوم مو م"بوتـي" مو مممممممممممعؾقؾي"

وماىدؼرمبوظذطرمأنمػذاماظـزوحمضدمجعلماٌدؼـيمدبضعمظـوعمعنم"غزعم18وم"اظؼل"...(

ماظرضىممdésementisationاألدظؾيم مبعدم ماٌرءمووػفو مؼشعر معو اٌؽؿلقيمظؾؿدنمبؼدر

                                                                                                                   
16 - Barthes, Roland : L’aventure sémiologique.- Paris, Ed du Seuil, 1985.-p.270. 
17 - Almand, Sylvain.- (in) Repères (revue) : La ville et l’urbanisation.- N°3, Alger, 1997.-

p.254. 
م.16.صم-اظرواؼي.م 18



 2001أصرؼلمم-،جوغػيم13مسددمتإغلوغقو

37 

م مادؿالبو" مظه م19تربز مضلـطقـي مصؿدؼـي مثؼوصقماغزاحً، مو مإؼدؼإجؿؿوسقو مو ممممممجقوموظوو

معرؼضو"مالمبدمعنمععوىؿهم مغظومماظؼقممومأصؾقًم"صضوءا ومدؼـقو،محقٌماػؿزمبفو

مبؽقػقيمأومأخرى،مأومبوظؼضوءمسؾقه.

مابنم مصورة محقٌمهؿل مظؾؿدؼـي م"األصؾقي" ماٌالعح مادؿذطور ماألرواح مبو ضبوول

،م"ومظوم20طؾريبودؼسماٌرطز،مظؽنمػذهماٌرةمتظفرمصورةمابنمبودؼسمشرؼؾيمإظبمحدم

سوشمظؽونمععهمذلن.مإمنوماظدؼنمػوماظدؼن،مومظقسمذقؽومآخر.ماظدؼنمػوماإلخالصم

.مػؽذامصؽرمبوماألرواحمومػومؼمديماظصالةمداخلماٌلفدم21ظؾلؾف.مومطلمبدسيمضالل"

مبودؼس مابن مىؿوسي مإغؿؿوئه مظقؼرر ماظغرؼى ماظشعور مػذا مسن مؼرتاجع مظؽـه ممممممماظؽؾري

قؿيمحقٌمذفدمصورتفممؼبمعطعممبوظؾويماظشفري،مومحقٌموجداموماظؿؾليموماإلبراػ

أخريا،م"عنمؼـؿؿيمإظقفممػمالءمػمماظصويون...ماظؿفورةممبومصقفمماًوغيموماٌػؾلونم

ماظعؿول مظقس مو مػمالء، مػو مايؼقؼي ماظشعى ماظلؾف، معع ماًؿودي،مععـو. مممممممممممو

م.22وماظرسوة"

مظؾؿعوملمايضور مثؾوتو ماألرواح مبو مإجؿؿوسقؿفومؼالحظ متغريمػو معو مظؽن مظؾؿدؼـي مممؼي

مشريماٌضقوفمروشقوم مجعلمروبعفو مممو ماألصواتمبفو مو ماألظوان مو ماٌالعح ماخؿالط و

بوظـلؾيمإظقهمحقٌمأنمعطعممبوظؾويماظذيمطون،مطؿومتدلمسؾىمذظكماظصورةماظضكؿيم

ممشوواتماٌعؾؼيمسؾىماىدارمؼبمإرورمذػيب،معؼومم"طؾورموالؼيمضلـطقـيماظؽربى،مبوذو

ومآشوواتمومضقود،مومغوابموعوزػنيمدوعني..مأغوارمثرؼيمضكؿيمتؿألأل،معـعؽليمسؾىم

معزػرؼوتماظـقوس.." مو مطموسماظؾؾور، مو ماظػضي، م"وم23عالسق متغريتمأحواظه مضد ،

متؽوخ"مإظبمحدمبعقد.

عوي،مذورعمصرغلومدوبؼو،مػـومطونمم19ومبعدمخروجهمعنماٌطعممؼؿوجهمإظبمذورعم

ممومايؾورمؼشعمعنمسقونماظغوداتماألوروبقوتموماإلدرائقؾقوت.مػـومايى،موماظغرا

م.24عومطوغًمتـؼطعمروائحمسطرماظقومسنيمومسطرمحؾمماظذػى،مومسطرماظؾؾون.."

                                                                                                                   
19 - Creimas.- Op.cité.- p.144. 
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معؼفى مإظب مؼـؿؼل مومثم مطون ماظذي مطرمماظؾففي مو مدكوء محقٌ مظؾؿـؼػني طرا

إمسوسقلماظيتممياظربجوازؼيماظصغريةمومإحؿشوعفو،مومبعدمذظكمؼؿوجهمإظبمعؽؿؾيمعوع

طوغًمذاتمذلنمطؾريمعنماظـوحقيماظـؼوصقيموماظلقودقيمضؾلماظقوم،مهوظًماآلنمإظبم

معؿفرمظألثوثماظؼدؼم.

سؾىمأربعيمععوملمرئقلقيمؼبممضبوولمبوماألرواحمعنمخاللمزؼورتهمظؾؿدؼـيمظؾوضوف

ماٌرجعقيمغظره معرطز مظؽوغه ماظطؾؼي ماظؿؿققز موجود مسدم محقٌ ماظؽؾري ماىوعع :

،مثممؼـؿؼلمإظبمعطعممبوظؾويمعؼومماألسقونمدوبؼو،مومعنمثممإظبمعؼفىماظؾففيماظدؼـقي

عوي،مذورعمايىموماىؿولماظذيمبهمم19ربلماظربجوازؼيماظصغريةمومأخريامذورعم

معؽؿؾيمعوعيمإمسوسقلمعؽونماظربجوازؼيماٌـؼػي.

مأدظ مإسودة مبوماألرواحمػيماظيتمضبوولمعنمخالهلو ؾيمإنمػذهماألعوطنماظيتمزارػو

م:يمحقٌمؼؽونماظؿؼققممظدؼهمطوظؿوظياٌدؼـي،مبنسطوءػومدالظيمعؾفف

ماظرسوعم#األسقونمم

ماظػؼراءم#األشـقوءم

ماىفالءم#اٌـؼػونم

ماظؾدوم#ايضرم

ماظدوغىم#اظعوظيم

ماظغريؼيم#اهلوؼيم

غالحظمأنمأبوماألرواحمؼضعمغػلهمومصضوءاتهماظيتمزارػومؼبماظؾداؼيمؼبمخوغيماظؼقمم

مٌكؿؾفمسـفومؼبماظؼقمماظلؾؾقي.اإلصبوبقيموما

ماٌالعحم مأصؾقًمعـؼؾؾي،محقٌمضوسًمواغدثرتمطلمػذه ماآلن،مصننماألعور أعو

مذقوسقيم مأمسوء مأصؾقًمهلو ماظشوارع محؿى مو ماظلوبق، موصؼدتمبرؼؼفو "األصؾقي"،

مبدأوام مضد مو مأعو مذؽؾقي، ماٌلوئل مػذه معـل مغعؿرب مطـو ماظلوبق مؼب )ؼوشودالصقو...("

مأغقوب مسن مدضقؼيماظذئوبمؼؽشرون مطل مسؾى مايؽوعيم25صؿفىماحملودؾي مؼؼصد مممم"،

وماظلؾطيماظلقودقي.مػذامبوإلضوصيمإظبمأنماٌدؼـيمترؼػًمبلؾىماطؿظوزفومبوظرؼػقني،م

م،مألنمسالضؿفمموورؼيمربضي.26وم"ػذامػومدؾىمطراػقيمايضرؼنيمظًصوضني"

                                                                                                                   
م.44ص.م-اظرواؼيم. -  25
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مظ مأضوربه مسن ماألخرىمحبـو ماألعوطن مإظب ماألرواح مبو مسؾىمصنغؿؼول مأراضقه ؿلفقل

أمسوئفممتفربومعنماظؼوغون،مصبعؾهمؼبمتصودممععم"صػوء"متؾكماألعوطنماظيتمزارػومؼبم

اظؾداؼيموم"تؾوث"ماألعوطنماألخرى،مممومؼػرضمتصودعومسـقػومبنيم"اظػضوءماظرعزي"م

عؼفىماظؾففيمومعؽؿؾيمعوعيمإمسوسقل،م"و"ماظػضوءمم-)اىوععماظؽؾري،معطعممبؾؾويم

م)اٌ ماظيتمطوغًمعنماٌػروض،مأنماٌػورق" مصوٌدؼـي ماألزضي...(. مو ماظشوارع لوحوتمو

تؽونم"اهلـو"مبوظـلؾيمإظقهمؼرتوحمصقفومٌومتوصرهمعنمروائحمرقؾيمومظونموضور،مهوظًم

مإظبم"اهلـوك"

ماظػضوءماٌػورقم#اظػضوءماظرعزيم

ماظرائقيماظؽرؼفيم#اظرائقيماظطقؾيم

متعددماألظوانم#اظؾونماظوضورم

ماإلزسوجم#اظراحيم

ماظػوضىم#اهلدوءم

مظغيماظعوعيم#مظغيماألسقونم

ماهلـوكم#اهلـوم

إنمػذاماظوضعماىدؼدمصبعؾهمؼـورمومؼـؿػضمومؼدسومظؾؿدؼـيمبوظزظزالموماظؽورثي.م

ومؼبمػذاماإلووهمؼؼولمشودؿونمبوذالرمؼبمطؿوبهم"ذعرؼيماٌؽون"مأنم"صضوءاتمايؼدم

ماظصراعمالمميؽنمأنمتدرسمإالمبوإلحوظيمس ؾىماٌوادماٌؾؿفؾيمومسؾىمصورمتلؿدسيمو

ماظلوسي" م"اظػضوءمم27ضقوم ماحؿل مضد م"اٌػورق" ماظػضوء مأن ماألرواح مبو مظدى مؼؿضح و

ماظرعزي"مومػذامسالعيمعنمسالعوتماظلوسي.

مدبط مػو مذظك مؼب ماظلؾى ماظلؾعيميو ماىلور مو مظؾواد إظبممظؾصعودماظشووؼي

صضوءمم:زعماٌدؼـيمإظبمصضوئني،مأيمدبطيم"اظػضوءماحملوريماظذيمطونمؼو28اظؼصؾي

ـي("ؼعؼدسم)اٌدؼـيماظؼدميي(مومصضوءمعدغسم)ضواحيماٌد
 
29. 

ومملمؼؾقمعنمايقوةمايضرؼيماظلوبؼيمإالماآلثور،مظؼدمػدمماظـوزحونمسوٌومومأضوعوام

مو مضلـطقـي، مسـق مصوق م"دادوا مأطـرمآخر، مؼضغطون موػوػم مؼضغطون، صوقممراحوا

م.30صكرتفو"
                                                                                                                   
27 - Bachelard, Gaston : Poétique de l’espace.- Paris, P.U.F, 1992, 5ème édition.- p.17.  

 .40-39مص.صم-.اظرواؼيم -28
29 - Gontard, Marc : Violence du texte.- Paris, L’Harmattan, 1981.- p.69 
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تؽودمتؼطعماألوصول،مؼـيمأصؾحمخوغؼو،مومرائقيماظؿعػنمبوظشوارعمصوىومبودطماٌد

مألجلم مبشرؼو ظؼدمتغريتمطلماٌعوملمايضرؼي،مصؿدخلماظلؾوطمحقٌمؼشوػدموؿعو

مإؼدؼوظوجيم مصعل مرد مظدؼه مؼمجٍ مو مصوابه، ماألرواح مبو مصـوغنيمؼػؼد اغؿكوبمغؼوبي

ومزوجؿهماظذيمملمؼرهمومأوهلممسؿورمأخمأضوربهسـقف.مبفذاماٌؽونمؼؾدأمبوظؾقٌمسنم

عـذمتلعيمسشرمدـي،مطونمحالضومبفذاماٌؽون،مومطذظكمابنمسؿهمسؾدماظؼودرمومسقلىم

ماظطوػرمابنم ابنمخوظؿهماظطرضيماظذيمؼـقمصقه،موماظزرضيماظربادسيمابنمسممأبقه،مو

أخقهماظذيمطونمغشوالمبرحؾيمعبول،مظؽنمسؿورمضدمادؿشفدمبؾطوظي،موماظطوػرمأصؾحم

مؼب مدوعقو مذقوسيممضوبطو مغؼوبي مإظب مهول مضد مخوظؿه مابن مسقلى مو ممممممممممماىقش،

موماظربادسيمأصؾحمأدؿوذامبعدعومطونمأعقومخاللمايربماظؿقرؼرؼي.

ػذامبوإلضوصيمإظبمأنمػمالءمعبعقومومإنمملمتؽنمألبيماألرواحمععوعؾيمدقؽيمهلممعنم

وممبنصلودهمععفممضؾل،مطونمعـهمجػوءمظؾعضفم،مممومؼدسوهمإظبماظرشؾيمؼبمتصؾقحمعومض

حؿىمؼرضونممبشروسهمومإنماذرتطمسؾقهمأحدػمماظؿؿؿعمبوألرضمبعدموصوتهمدريصضم

م.31ألنماألرض،م"أرضهمومػومأدرىمبفومحؿىمومإنمطونمعقؿو"

 فضاء الغريية و الكارثة

مظؾغريؼيمبوضوحمومخبوصيم مإظبمصضوء تؿقولماٌدؼـيمخاللمووالمبوماألرواحمبفو

مايؼق مؼؽؿشفمحؼقؼي متشؽلمسـدعو مبػعل م"تؾوث" ماظذي مضلـطقـي محوضر مأي ؼي،

مؼؼولم ماظعؿوعقي. مؼبمحقوتفو محدوثمتغرياتمػوعي مو مبفو، ماإلجؿؿوسقي مظؾؾـقي جدؼد

مأضول.م ماغؿفً. مايؼقؼي م"ضلـطقـي م: ماألرواح مألبي ماظعؿقق ماٌطعم مصوحى بوظؾوي

مزظزظًمزظزاهلو.

نمومبنمجؾولمومبنمملمؼؾقمعنمأػؾفومأحدمطؿومطون.مأؼنمضلـطقـيمبوظؾويمومبوظعؼو

مضلـطقـيمبوصـورةم مومحلمربؾفو مومبنمطراره.مزظزظًمزظزاهلو.مزظزظًمزظزاهلو مممتشقؽو

م.32ومبوماظشعريمومبوظغولمومبورؿنيمومبومطلمايقواغوتموماظـؾوتوت"

ماٌدؼـيم مأزضي مو مذوارع مؼب مؼؿفول مسـدعو مذظك محؼقؼي ماألرواح مبو مممممممممممؼؽؿشف

مومدوحوتفو.
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مؼ معو مأول مظعل ماظلوصراو ماظـلوء مطـرة مإغؿؾوػه مظؾؿؿقفؾوت،متؾػً مخالصو مو ،

مؼؼنيمأنماظزواجمعؿوضفمؼبم ماظؿطػل. صعقوغفنمغفؿيمومغظراتفنمعشقوغهمبوظػضولمو

.مومطـرةماألرػولمؼبمزبؿؾفماألعوطنماظعؿوعقي،مومػؽذام33ضلـطقـي.ماٌلوطنمممؿؾؽي"

ماظزظزالمحقٌمؼؾدنمعـلماألراغىما مػنمدؾىماًرابمو مؼعؿرنمصوظـلوء ًـوصقسمو

ضوؼيمإظبممSexisteاظعوملمبوظشقورني.مإنمعوضػهمعنماظـلوءمؼرتؽزمسؾىمغظرةمحـلوؼيم

مػوم مو مظؾدخولمإظبمعـزظه مأحدػم مؼدسوه مسـدعو مؼغؿوزمأطـر ماظعـصري،مو ماظؿؿققز حد

مؼوممعبعيمالم ماهللمومخرؼٍماظزؼؿوغي،مطالمممبدؼـيمابنمبودؼسمو اظشقخمحوصظمطالم

ماظؼ مصوظػضوء مصوظـوسمؼطوق. معؾؿؾلو، مؼصؾح مظدؼه مجؾقو مبوألعس مطون ماظذي لـطقين

مسشوائقي" محرطي مؼب مؼؿداصعون مايشر مؼوم مؼب مطلغفم ماظـوسمتؿلوبقمم34"طوظذبوب، ممممو

مومتـػقمطلمعومهلومعنمغؼودمومتؿفوصًمسؾىماظؾضوسيمترضؾومأليمزظزالمربؿؿل.

ػذاماظػضوءمعؼرصومومإظبمجوغىمطـرةماظـوسموماألرػولمومدػورماظـلوء،مإنمعومصبعلم

ومضوشطومسؾىموجداغهمػوماظروائحماظؽرؼفيموماألصواتموماٌزسفيموماألودوخمحقٌم

لقدمهولمإظبمضصدؼرمعؼالحظمذظكمحقـؿومحلم:متؽـيماظؼصؾيمتؾدومعوئؾي،مومدقديم

مؼؽونمخرابماٌدؼـي،مؼومعزبؾيمبوظػرا مومعنمػـو س،مدونمبودػورمومحيماظؽدؼي...

:ماٌؿلوظون،ماظؾوسيماٌؿفوظون،معماظذؼنمؼلؽـونمؼبماٌـقدراظرسومظؽنماًرابمألوظؽك

ماظػؼراء،ماظعورؾونمأصقوبماظعوػوت...

أصؾقًماٌدؼـيمعرسؾيمؼبمغظرمبوماألرواحمإظبمحدماظؿػؽريمبؿؼلقؿفومإظبمصضوئني،م

صضوءماهلوؼيمومصضوءماظغريؼيمإذمؼرىمأغهمبشورعمزؼروتمصبىمأنمؼؼوممجدارمطفدارم

مذكصقي مظقمطد مجفي"مبرظني، مؼعؿقمم35طل مممو مأررافماٌدؼـي معلًمطل صوظغريؼي

سربو،مومظقلوامبربرا،ماإلخؿالفمومؼشريمإظبماٌؿلؾؾنيمصقهمومػممايؽومماظذؼنم"ظقلوام

غداالمأومتؿورامأومعغوالمومأضؾورو،مػمالءمإعومأنمؼؽوغوامرودومدؾطفمماهللمومالمحؿىمو

بالمأصلمومالمصصلمومالمدؼنمومالممومإعومأنمؼؽوغوام36سؾىماظؾالدمظققطؿوامعؼوعوتفو"

عؾي"مإنمأسداءمبوماألرواحماإلؼدؼوظوجقنيمعوجودونمداخلمجفوزمايؽممومػوماظلؾىم
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مسؾىم متكعرػم مبلؾى مو متـعؽس ماإلجؿؿوسقي ماظرتاتؾقي مجبعل ماٌدؼـي مسؾى ماظؼضوء ؼب

مأراضيماٌالطنيماظؽؾورمومعؾوظغؿفممؼبماسؿـوقماإلذرتاطقي.

دمماظعروبيمنؾىمػذاماظشؽل،مطونماظؽػوحمضدماإلدؿعؿورمببوألعس،مملمتؽنماألعورمس

بوماألرواحمممألنم37وماإلدالم،مأعوماظقوممإنماظؿكرؼىموماظؽػرموماإليودمعلوئلمأخرى

مبوظدؼن،م ماألصؽدة ماظؼرآنماظؽرؼم،مو مظغي ماظضود، مبؾغي مؼعؿرونماألظلـي مطوغوا مأعـوظه و

مبويدؼٌموماظلـي،مومعومطونمسؾقهماظلؾف.

اماظؿقورمؼبماظوزقػيماإلجؿؿوسقيمظؾػضوءمايضريماظؼلـطقينموماظزظزالمومأعوممػذ

ماظشعورم معن ماألرواح مبو مؼـؿؼل مظؾؿدؼـي، مبنيماظػؽوتماظلوطـي اظذيمأصوبماظرتاتؾقي

م ماظػضوء ممTopophilieمبقؾي ماظػضوء مبرػوب ماظشعور مجعؾهمAgoraphobieإظب مممو ،

مذاتقؿه، متـفور مو ماظغـقون مو مؼصوبمبوظؿؼزز مو مػذاممؼؿلزم معع مظؾعالضي بلؾىمصؼداغه

ممممماظػضوءمومتطورمذعورهمبوظؾونماظداطنموماٌودةماظلوئؾيمداخلمصدرهموماظدوارمؼبمرأدهم

موماإلرووجمؼبمضؾؾهموماظوػنمؼبمرطؾؿقه.

ومػؽذامؼرتطزمذعورهماظذيمبدأمعؾؿففومبؾؼوئهماظػضوءاتماألظقػيمظدؼهمومتطورهمإظبم

م ماإلنداب مبني موؿع معزدوجي ماٌدؼـيمسالضي مسؾى مايؼد مإظب مظقـؿفي ماظـػور مممممممممو

موماظدسوةمهلومبوظزظزال.

مخطؾيم مو مايضري ماظشقخ مدسوء معن ماظؽورثي مو مظؾزظزال مخطوبماظدسوة مؼؿؽون و

ماظلوسي،م مبؼقوم ماٌوحقي مظؾعضماآلؼوت متذطره مو ماظؽؾري مبوٌلفد ماظزظزال مسن اإلعوم

ماظيتمزظزظًمر ماٌدؼـي محدؼٌمبوظؾويمسن مإظب مضؾلمإضوصي مإجؿؿوسقو مو مثؼوصقو مو عزؼو

إنماٌدؼـيماظيتمأحؾفومبوماألرواحم"أؼومماظعز"مأؼوممتواجدماألوروبقنيموماظقفودمماظقوم.

متوعو،م ماظعؾؿوء مأوظؽكمعنماىزائرؼنيماألسقونمو مو مبنيمػمالء محقٌمطونماظؿػوػم ممممبفو

ًمومطرامومطوغًماظؿؼوظقدموماألخالقموماظلؾوطوتماظراضقيمعصوغي،مهوظًمومأصؾق

ظؾرسوعماظـوزحنيمعنماألرؼوفموماٌدنماظصغرىماظذؼنمغبؾوامععفممسوداتفممومتؼوظقدػمم

أصلدوا"ماٌدؼـي.مظؼدمأعلىمبوماألرواحمؼؽرهماٌدؼـيمإظبمحدماظدسوةمهلوم""اظؾدائقي"موم

مو مظؼد مظؾؿػؿٌ. مضوبؾي مسؾىمصكرة مضوبعي مأغفو مخبوصي مو ماظؽورثي مو مإظبمبوظزظزال صل

مؼب ماظؾوبماٌلدود مسؾقهممتقفوغه محقٌمدقلقطر ماٌكؿؾػي مصضوءاتفو مو ماٌدؼـي داخل

اظشعورمبوإلخؿـوقموماإلغزسوجموماظؿوسك،مصقعدلمسنمعشروسهمبلؾىمسدمماظؿالؤممععم
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مظؽنمالمودقؾيم مومسذرؼؿفو مومضددقؿفو ظهمؼبماإلحؿفوجمضلـطقـيماظيتمصؼدتمبرؼؼفو

مغفوؼيمرحؾؿهمظؾؿدؼـي.مسؾىمػذاماظوضعماىدؼدمدوىماإلغؿقور،مذظكمعومضبووظهمؼب

 اخلالصة

ماظطوؼؾيمععم ماظرحؾي مظؾطوػرموميؽنماظؼولمبعدمػذه رور،مأنمػذامرواؼيم"اظزظزال"

اظـصماظروائيمػومرواؼيماٌدؼـي،مبوسؿؾورػومصضوًءامحضرًؼومومسؿوعًقو،مبؽلمادؿقؼوقمإذم

مقيــوضعًمذكصقيمبوماألرواحمؼبمعلزقمسؿققمبلؾىماظؿقوالتماإلجؿؿوسقيموماظـؼوص

محبؽمم مسـفو مشقوبه مصرتة مزل مؼب ماٌدؼـي مسرصؿفو ماظيت ماظعؿراغقي مو ماإلؼدؼوظوجقي و

مإظؿقوضهمبوظعوصؿي.

صؼدمطونمضبؿلمهلومذعورامعزدوجومعوزسومبنيماإلندابموماظـػورمإظبمأنمطرػفوم

مممطرػومذدؼدا،مألنمعنمحبٌمسـفممطذظكمارتؼواماجؿؿوسقو،مومطذظكمظؽـرةماظـوسمبفو

مص مبفم. ماطؿظوزفو متفوصؿًمو مضد ماظرعزؼي ماٌرجعقي مذي م"ايؼقؼي" مضلـطقـي مممممممؿدؼـي

مأزضؿفوم مداخل مرحؾؿه مخالل معن ماألرواح مبو مؼعوؼـه معو مذظك مزظزاهلو، مزظزظً مممممممممو

م.فوماظعؿوعقيمومأدواضفومومعؼوػقفوومذوارسفومومدوحوت


