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داود حممد

*

أصؾقً مإذؽوظقي ماٌدؼـي معـذ مسفد مضرؼى ماظشغل ماظشوشل مظؾعدؼد معن ماظؾوحـنيم
داخل ماىزائر محقٌ متعؿؿد ماظعدؼد معن ماٌؼوربوت مؼب ماالخؿصوصوت ماٌؿـوسي مظؾعؾومم
اإلغلوغقي مو ماإلجؿؿوسقي م(سؾم ماظـػس م -ماإلجؿؿوسى ،مسؾم ماظعؿران ،ماألغـروبوظوجقو،م
اظلقؿوتقك،ماىغراصقو.)...،مومؼبمػذاماإلرورمميؽنماإلذورةمإظبمصدورمؼبماٌدةماألخريةم
جملؿوسي معن ماجملالت ماٌؿكصصي ماظيت متـووظً مػذا ماٌوضوع م :مإغلوغقوت،م
رؼػؾقؽلقون،مععومل،1)...مبوإلضوصيمإظبماظعدؼدمعنماألحبوثمؼبمزبؿؾفماظؿكصصوتم
اٌعـقيمبوٌوضوع .م
و مػذا مؼدل مسؾى مأن ماٌوضوع ماٌؿعدد ماظدالالت مطبضع مظؾعدؼد معن ماٌؼوربوتممممممممم
وماالخؿصوصوت،مظؽنمسـدعومغعوىهمضؿنمسالضؿهمبوظرواؼي ،مصننمإحوظيماظـصمسؾىم
اظواضع ماٌرجعي مأو مبوألحرى مسؾى مخورج م -ماظـص م) (Hors-texteمطؿو مضقد مداخلم
اظـلقٍماظروائيمتصؾحمضرورؼي.مومتػرضمػذهماإلحوظيماظؿوجهمإظبماالخؿصوصماألضربم
إظبمذبولماظؾقٌماظذيمشبوضهمأالمومػوماظـؼدماألدبيمومظؽنمايؼلماٌعرؼبمعرجعقيم
صؽرؼيمومغظرؼيمعؿعددةمنؿؾفومؼبماسؿؾورماظـصماألدبيمخطوبمميؾيمذروطمومآظقوتم
عؼوربؿه .م

*عؽؾفمبوظدروسمبؽؾقيماآلدابماظؾغوتموماظػـون،مبوحٌمعشوركمبـمCRASC
 -1مأغظرم:مذبؾيمععومل،مرضم م،3مدـي م -.1997مذبؾيم،Réflexionمعورسم -.1998مذبؾيمإغلوغقوت،مرضم م،5م
عويم-مأوتم 1998.م
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ظؽنمضؾلمذظك،مالبدمعنماإلذورةمإظبمأنماٌدؼـيممتـلمصضوءامجغراصقوموماجؿؿوسقوم
تضممذبؿوسيمعنماظؾـوؼوتمؼلؽـفومسددمععؿربمعنماظؾشرمؼشؿغؾونمؼبمغشوروتمذاتم
روبع مووري مو مصـوسي مو مإداري ،مأي مدبؿؾف مسن ماظؼرؼي معن محقٌ ماظطؾقعيم
االجؿؿوسقي مو ماالضؿصودؼي ،مو مطذا معن محقٌ ماظعدد ماظؾشري مو مغوسقي ماظعالضوتم
اإلغلوغقي ،مصفي م -مأي ماٌدؼـي م -متـزع مسبو ماظػرداغقي مسؽس ماظؼرؼي محقٌ متغؾىم
اظعالضوتمذاتماظطوبعماىؿوسيموماظعوئؾيموماالسؿؿودمسؾىماٌواردماظػالحقيمومخدعيم
األرضمومرسوؼيمايقواغوتماألظقػي .م
صوٌدؼـيمبوسؿؾورػومبـقيمجغراصقيمومععؿورؼيمومتورطبقيمومإجؿؿوسقيماٌمدليمسؾىم
اظؿؾودالت ماظؿفورؼي مو ماإلدارؼي مو ماظؿواصل ماإلسالعي ماظـوسي ممتؾك مػوؼي مهددػوممممممم
ومبوظ ؿوظيمتؿقددمبفومػوؼيمعنمؼلؽـفو.مصؼدمتؼؿقمماظعدؼدمعنماظصورمزبقوظـوممبفردم
أنمغذطرمأمسوءمعدنمدواءمطوغًمضدمييمأومععوصرةمعـلم:ماظؼدسمأومأثقـومأومروعومأوم
بورؼسمأومعودؽومأومغقوؼورك .م
ومميؽنماظؼولمأنماٌدؼـيمػيمزوػرةماظعصورمايدؼـيمبلؾىمغشلتفومععماظـوراتم
اظصـوسقي ،مو معو مأصرزته مػذه معن متراتؾقي مإجؿؿوسقي مداخل مصضوءاتفو مايضرؼي معنم
خاللمتوزؼعمعلوحؿفومإظبمأعوطنمظؾعؿلمومأعوطنمظؾلؽنمومأعوطنمظؾفوموماظرتوؼحمسنم
اظـػس،مومأعوطنمظؾؾقعموماظشراء،معرطزمومػوعش،مودطموضػوفمأومضواحي،مأحقوءم
ظألشـقوءمومأحقوءمظؾػؼراء...بوخؿصورمإنماٌدؼـيمػيمذاتفوماجملؿؿعوتمايدؼـي .م
صؿؿوردي ماٌدؼـي ،مأي ماظعقش مداخؾفو مٌدة مروؼؾي مأو مضصرية مؼؼود مبوظضرورة مإظبم
"هدؼدممتـلمسؼؾيمعشوهمغوسومعو،مأومعشقونمبوظرعزؼيمغوسومعو"،2مومميؽنمايدؼٌم
سنمػذهماٌؿورديمعنمعـطؾقمأنمػذاماظػضوءمايضريمػوم"علرحماٌغوعرةماظؾشرؼي،م
تعربمسنمأدؾوبمحقوةمذبؿؿعوتـو،مومترويمعوضيمػذهماجملؿؿعوتمومتعؾنمعلؾؼومسنم
هوالتفو" .3م
ومبـوءامسؾىمعومدؾقمصنغـومالمغلؿطقعمصصلمممورديماٌدؼـيمبؿؿـالتفوماظعؼؾقيمسنم
عومػومداخؾيمومسؿققمظدىماظـػسماظؾشرؼيمجبواغؾفوماظوجداغقيموماإلغػعوظقي،مصؿؼوربيم
ععقشمومزبقولماٌدؼـيمتؿممبصػيمداخؾقي،مومؼبمػذاماظصدد،مالمميؽنمهلومأنمتلؿغينم

- Collectif : Représenter la ville.- Paris, Editions communica, 1995.- p.5.
- Idem.- p.14
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سنمدورماإلؼدؼوظوجقومومسنماظؿصورماظعؾؿيمظؾعوملمومسنماٌعرصيمايلقيمذاتماظطوبعم
اظذاتيم).(La connaissance sensibleم
صوٌدؼـيمػيممتـلمعؿداخلمذاتقوم) ،(représentation intersubjectiveمومطلممتـلم
ػومتلوؼلمظؿـظقممػذاماظػضوءماٌؿلدسمسؾىمثالثيمسـوصرمػيم:مػوؼيماٌؽون،مبـقيم
سـوصرهمومطذامدالالتهماظوزقػقيموماظرعزؼي.موماظعالضوتماظيتمؼؼقؿفوماظػردمداخلمػذام
اظػضوءمتؿممعنمخاللمعرجعقيمذاتقيماٌرطزمحلىماإلحداثقوتماظيتمميؾؽفوماظػردمسنم
اٌؽونمومطذظكمعنمخاللمعرجعقيمخورجقيماٌرطزمعلؿؼؾيمسنمحؼلماظشكص .م
ومتعوؼنماٌدؼـيمعنمخاللمثالثيمعلؿوؼوتمإدراطقيمزبؿؾػيمتؿعؾقمبوظـظرموماظؿذطرم
وماظؿـؿنيمممومؼػرضموجودمعلوصيمععقـيمععمسـوصرهماظـالثماٌذطورةمدوبؼو.4مومػؽذام
تؿقول ماٌدؼـي مإظب معؿقف مزبقوظي مصوري م) ،(musée imaginaireموال مغلؿطقعم
ايدؼٌ مسن ماإلغلون ماٌعوصر مدون مايدؼٌ مسن ماٌدؼـي ،مو مبوألخص مسن مدواصعمممممممم
ومأدؾوبمومطقػقيممموردؿهمظؾؿدؼـي .م

أسئلة القراء

و مسـدعو مغؿقدث مسن ماٌدؼـي مؼب ماظرواؼي ماىزائرؼي ،مصنغـو مند مأن معـل مػذهم
اإلذؽوظقوتماٌوضوسوتقيمضدمررضًمومغذطرمسؾىمدؾقلماٌـول،معوضوسوتم:ماألرضمؼبم
اظرواؼيماىزائرؼي،ماٌرأةمأوماظـورة،ماٌـؼفمأوماإلؼدؼوظوجقو...ظؽنماٌالحظمسؾىمػذهم
اٌعوىوتماٌكؿؾػيمأغفومطوغًمتؼؿصرمسؾىمإدؼوطماألحؽومماىوػزةموماًورجقيمسنم
اظـص ،مبوإلدؿقلون مأو ماإلدؿففون ...مو مميؽن ماىزم مأن معـل مػذه ماظؼراءات مػيم
ضر اءاتمإؼدؼوظوجقيمربضيمالمأضلمومالمأطـر،مومإنمطوغًمطلمضراءةمػيمبوظضرورةم
إؼدؼوظوجقيمظؽنماالخؿالفمؼؼعمؼبماىفوزماٌعرؼبماٌوزفمومؼبمغوسقيمتوزقػه .م
و مميؽن مادؿــوء معن مػذه ماآلثور ماظـؼدؼي ،ماظعدد ماًوص معن مذبؾي ماٌلوءظي مععم
اظؿقػظماٌـففيمسؾىمبعضماٌؼوالتماظواردةمبوظعدد 5مومبعضماظؽؿوبوتماظـؼدؼيمظؽلم
عنمسؾدماٌوظكمعرتوضمومرذقدمبنمعوظكمومسؾدمايؿقدمبوراؼومومشريػم ...م

 -5اٌلوءظيم-مذبؾيماهودماظؽؿوبماىزائرؼني،ماظعددماألول،مربقعم 1991.م

- Voir idem.- p.p.9-13
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ضبوولمػذاماالووه ماظـؼديماٌلؿػقدمعنماٌـفزاتمايدؼـيمؼبمحؼولماظلقـؿقوتقكم
ومسؾمماظدالظيموماظشعرؼيمظؾكروجمعنماظدروبماٌطروضيمبغقيماظوصولمإظبمغؿوئٍمجدؼدةم
ؼبمضراء ةماظرواؼيماىزائرؼي،مومودرماإلذورةمطذظكمإظبمأنماظدرادوتماظيتمسوىًم
عوضوع ماٌدؼـي مؼب ماألدب ماىزائري مػي مضؾقؾي مجدا ،مإن ممل متؽن معـعدعي محلىم
اٌعؾوعوتماظيتممنؾؽفو .6م
صوٌوضوع،مطؿومؼؾدو،معػؿوحمسؾىمعصراسقهمظإلجؿفودموماٌغوعرة،محقٌمأنمطلم
غص،مميؾيمأدؾوبمررضهمومحبـه،مومطذامآظقوتمضراءته .م
اظواضحمأنماٌدؼـيمضدمعـؾًمصضوءامظؾغريؼيمؼبماظـصوصماظروائقيماظصودرةمؼبمصرتةم
اًؿلقـوت مسـد مطل معن مربؿد مذؼى مؼب مثالثقؿه موطوتى مؼودني مؼب مرواؼؿه م"نؿي"م
وشريػؿو ...م
طوغًمعدؼـؿومتؾؿلونمومسـوبيمعـالمسـدماظروائقنيماٌذطورؼنمصضوئنيمظإلخؿالفم
بصػؿفؿو مع دؼـؿون مأوروبقؿون محقٌ ماظالعؽون مو ماظالذرسقي .مصوٌدؼـي مػـو مػي مصضوءم
ظؾلؾطيماإلدؿعؿورؼي،مظؾؿوتمومايؼدموماظؽراػقيموماإلضصوءموماًقؾيموماظضقوع .م
طونمذظكمؼبماظرواؼيماٌؽؿوبيمضؾلماًؿلقـوت،مصفلمتغريتماإلذؽوظقي؟ م
اظواضح مأن ماظشرسقي ماظـورؼي مو ماظلقودقي معن محقٌ ماًطوب ماإلؼدؼوظوجيممممممممم
وماظلقوديمؼبماىزائر،ممل متؽنمظؾؿدؼـي،مومظومأنمػذهماألخريةمغظّرتمومخططًم
ظؾعؿلماظـوريمضدماظؽوظوغقوظقي .م
صوظؼرؼيموماظػضوءاتماهلوعشقيموماظضواحيمػيمصوحؾهماظشرسقي،مطؿومؼربزمذظكم
عنمخالل ماًطوبماٌمدسمظؾػعلماظلؾطويماظذيمجعل معنماٌدؼـيمعرطزامظه.موضدم
حوولماظـظومماٌـؾـقمؼبمبداؼيماظلؾعقـقوتمإظبمحدودمغفوؼيماظؿلعقـقوتمضؾىمعوازؼنم
اظؼوىمظصوحلماظػضوءاتماظرؼػقيم"بؿؿدؼـفو"معنمخاللمسؿؾقيماإلصالحماظزراسيمبغقيم
توضقفماظـزوحماظرؼػي،مظؽنمػذاماظـزوحمملمؼؿوضف،مممومتلؾىمؼبم"ترؼقفماٌدؼـي" .م
و مإذا محووظـو مأن مسبصى مسدد ماظرواؼوت ماىزائرؼي ماظيت مجعؾً معن ماظػضوءاتم
ايضرؼيمعلرحومألحداثفو،مندػومأضلمبؽـريمبوٌؼورغيمعنماظرواؼوتماظيتمهدثًم
سن ماظؼرؼي ،مذظؽم مأن مععظم مطؿوب ماظرواؼي ماىزائرؼي مبوظؾغي ماظعربقي مػم معن مذويم
-6مسؼوق،مضودةم:ماٌدؼـيمؼبماظشعر-.مجوععيموػران،مردوظيمعوجلؿري .م

ومسؿورمؼزظي.م-معؼولمحولماٌدؼـيمجبرؼدةماظرأيم-موػران .م
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األصول ماظػالحقي ،مممو مجعل مأشؾؾقؿفم مؼـلفؿون معع ماًطوب ماظلقودي ماظلوئد مؼبم
اظلؾعقـقوت.مم م
صؼدمجعلمػذاماًطوبمعنماإلصالحماظزراسيمأدوسمعشروسهماظلقوديمحقٌمسؿدم
إظبمترشقىماظػالحنيمؼبمإعؿالكماألراضيمبغقيماظرتضقيماجؿؿوسيموماإلدؿؼرارماٌؽوغي .م
و مؼب مػذا ماإلووه متربز مرواؼي م"اظزظزال" مظؾروائي ماظطوػر مو مرور مععؾؿو مرئقلقو مؼبم
اظرواؼي ماىزائرؼي ماظـورؼي مبوظؾغي ماظعربقي ،مأدبذ معن معدؼـي مضلـطقـي مإرورا مجغراصقوم
تؿقركمداخؾهماظشكصقوتمومتـؿوماألحداث .م
 -2البحث عن ادلدينة "احلقوقة" أو العودة إىل فضاء  -األمومة:م م
تربز معدؼـي مضلـطقـي مطؿو مضقدت مؼب مغص م"اظزظزال" معن مخالل ممتـالت موسقنيم
عؿالزعني،مػؿوموسيماظواصفموموسيماظشكصقيماظرئقلقيماٌؿؿـؾيمػـومبعؾدماجملقدمبوم
األرواح .م
ؼؾدو معن ماظؾداؼي مأن موسي ماظشكصقي مػو موسي مخوضع مظؾػضوئقي م (Conscience
)spatialiséeم،محقٌمتؾعىمايواسمدورامأدودقومؼبممتـقلماٌدؼـيمومذقـفومبوألبعودم
اظوجداغقيموماإلغػعوظقيموماظرعزؼيموماإلؼدؼوظوجقي،معنمخاللمسؿؾقوتمثالث:ماظـظرمؼبم
ايوظيمايوضرةمظؾؿدؼـيموماإلدؿعوغيمبوظذاطرةمظؾعٌمعوضيماٌدؼـيمومأخرياماٌؼورغيم
بنيمايوظؿني .م
إنمسؾدماجملقدمبوماألرواحماظذيمؼلوصرمإظبمضلـطقـيمعـطؾؼومعنماظعوصؿي،مبغقيم
ادؿؾوق ماألحداث مو مبوظؿوظي ماظوضوف مضد مإجراءات ماإلصالح ماظزراسقي ماظؼوئؿي مسؾىم
توزؼعمأراضيماٌالكماظؽؾورمسؾىماظػالحنيماظػؼراء،مؼرشىمؼبمادؿعورةمأمسوء مأضوربهممم
و مععورصه مظقلفل مهلم مأراضقه مصققول مبؿؾك ماظطرؼؼي ماٌؾؿوؼي مدون متطؾقق متؾكم
اإلجراءاتمسؾىمأعالطه .م
إنمػذاماظلػرم -ماٌفؿيمؼؿقولمععمتواظيماظلردمإظبمطوبوسمحقٌمترتطممصورتونم
ظؾؿدؼـي،مصورةماظؿؼدؼسمومصورةماظؿدغقسمظدىمبوماألرواحمحقٌمؼؼعمػذاماألخريمؼبم
ارتؾوك مذدؼد ماظعؿق ،مصقؿغري معن ماظرشؾي ماإلصبوبقي ،مأي ماٌعورضي مو ماإلحؿفوج مضدم
ضواغني ماظػعل ماظلؾطوي مإظب ماظـؽوص مو مربووظي ماإلغؿقور .مٌوذا مػذا ماظؿقول؟ مإغـو مالم
غلؿطقع ماظػصل مبني ماظػضوء مايضري ماظذي مووبه ماظشكصقي ماظرئقلقي مو مبنيممممممممم
وجداغفومومزبقوهلوماظؾذانمؼلؿفؾؽونمػذاماظػضوء،مبوسؿؾورمأنماظواصفمؼوزفموصػوم
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عؿقرطو معن مخالل متـؼالت ماظشكصقي مداخل مأحقوء مو مأزضي ماٌدؼـي مممو مدقمثر مؼبم
غػلقؿفو .م
صوٌدؼـي مبوصػفو معؽون مظإلدؿؼرار مأو ماظعؾور ،متلؿدسي مغوسو معن ماظعالضي مععم
صضوءاتفو محلى مإحدى ماظرشؾؿني ،مإال مأن ماظؾقٌ مسن ماألظػي ماظيت متضؿن ماظراحيمممممم
وماألعنمػوماظؼودمماٌشرتكمبنيمػذؼنماظوضعنيمأيماالدؿؼرارمأوماظعؾور .م
ومؼـؿٍمسنموجودماألظػيمذعورمبوظغؾطيم) (L’euphorieمومشقوبفومؼمديمإظبماظشعورم
بوظضفرم)(La dysphorieم7مومتلؿىمػذهماظعؿؾقي،مأيمإضوعيمسالضيمأظقػيمععماظػضوء،م
بوظؿعشقش م La nidification8محقٌ مؼؿقول مذظك مإظب مصضوء مظألعوعي مؼشؿل مجواغىمممم
و جداغقي مو مرعزؼي .مؼؽون ماهلدف معن ماظلػر مإظب معدؼـي معو مشوظؾو ،مػو مإطؿشوفم
اجملفول ،مبوظؾقٌ مسن ماىدؼد مو مسن ماٌؿعي ممبعـوػو ماظعرؼض ،مأي ماظؾقٌ مسنم
اهلـوك مو مسن ماظغرابي مبغقي مادؿفالطفو ،مو مؼراصق مدائؿو مػذا ماظؿوق مصورا معبقؾيممممممممم
ومأوػوعوموردؼيمسنماظوجفيماٌرادمبؾوشفو .م
ظؽنمؼبمػذهمايوظي،مصننمبوماألرواح مظقسمشرؼؾومسنمعدؼـيمضلـطقـي،مبلمميؾكم
ععرصيمعلؾؼيمسـفو،محقٌمسوشمبفومضؾلمدؾعمسشرمدـيمخؾً،مومعومتوجفهمإظقفوم
ؼب مسز ماظصقف مصفو مظغرض ماإلسرتاض مسؾى متلعقم ماألراضي ماظيت مأعؿؾؽفو مضؾل مذظكم
بطرقمعؾؿوؼي.مضبوولمبوماألرواح،مومبـوءامسؾىمخربتهماظلوبؼيمبوٌدؼـي،ماظيتمتؽوغًم
ظدؼهمضؾلماغدالعمايربماظؿقرؼرؼيمومبعدمدؾعمدـواتمعنمايصولمسؾىماالدؿؼالل،م
أنمؼػقصمعؽوغوتممتـؾهمظؾؿدؼـي،معنمخاللمصعلمإسودةمتعشقشموجداغيمومرعزي،م
أي مإدؼوط مخطوب متؽوّ ن مدوبؼو مسؾى محوضر ماٌدؼـي ،مظؽن مػذه ماألخرية مضد مسرصًم
هوالتمالمؼلؿطقعمإدراطفومومادؿقعوبفومبوماألرواحمخاللمعدةماغؼطوسهمسـفو .م
إنماظؿلرجحمبنيماٌوضيمومايوضر،مأومبوألحرىماظؿؿلكماٌرضي مبوٌوضي،معوضم
اٌدؼـي ،مؼربك مػذا ماألخري مو مصبعؾه مؼعقش محوظي معن ماظرباغوؼو م م Paranoäمايودة.مممممم
وماظلؾىمؼبمذظكمػومأنمصضوءم -ماألعوعيماظذيمطونمؼؾقٌمسـهمبوماألرواحمأصؾحم
جققؿومأيمصردودومعػؼودا .م

7

- Voir Greninas : Sémiotique et sciences sociales.- Paris, Seuil, 1976.- p.p.129-159.
- Voir Nicolas Gustave Fischer : La psychologie de l’espace.- Paris, PUF (Que-sais-je),
1981.- p.90.
8
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تهافت صورة ادلدينة  -الرمز

إنماٌدؼـيمايؼقؼقيمؼبمغظرمبوماألرواحمػيمضلـطقـيماظرعز،مضلـطقـيماظـالثقـوتمم
وماألربعقـوتمحقٌماظرتاتؾقيماإلجؿؿوسقيمواضقي،مصالمعؽونمظؾرسوعمبفو،مومحقٌم
اظوضور مو ماظلؾوك ماظراضي مو ماظؿػوػم ماٌؿؾودل مبني ماألسقون مو ماظعؾؿوء .مأعو مضلـطقـيم
اظلؾعقـوت،مصفيماٌدؼـيماظزؼف،موماظوػمموماًقؾي،مأيمبوخؿصورماظالعؽونمبلؾىم
صؼداغفومظدالظؿفومومظرعزؼؿفومومظـؿوذجقؿفو .م
وماٌالحظمأنماظعالضوتماإلغل وغقيموماإلجؿؿوسقيماظػضوئقيمععماٌدؼـيمػيمسالضوتم
ععودةمومعلرتجعيمأيمظقلًمسالضوتمجدؼدة،مأيمضبوولمبوماألرواحمبعٌمايقوةم
صقفومثوغقي.مومؼبماظصددمتؾعىماظذاطرةمدورامأدودقوممبومهؿؾهمعنمحـنيمومعنمرشؾيم
ؼبمإسودةماعؿالكمػذاماظػضوءمايضريمبوادطيمصعلماظزؼورةموماظؾقٌ.مإغهمؼؾقٌمسنم
اظقؼني ،مبعد مأن موجل ماظشك مأسؿوضه ،محبٌ مسن معلوسدة مظؾوضوف مؼب موجه مأسدائهم
اإلؼدؼوظوجقنيماظذؼنمجعؾواماٌدؼـيمتػؼدمضددقؿفومومروغؼفو .م
صوٌدؼـيمطؿومتربزمعنمخاللمعوغوظوقمبوماألرواحم:مسوصؿيمصالحقيموماظدظقلمسؾىم
ذظك مزبزن مايؾوب ماظشوذ ماظوضع ،9مػذا معن ماظـوحقي ماإلضؿصودؼي مأعو معن ماظـوحقيم
اظطؾوشراصقي مصفي مصكرة مطؾرية مؼػصؾفو مواد ماظرعول مإظب مررصني م :معدؼـي مضدمييممممممممم
ومػوعشمومتربطمبقـفؿومدؾعيمجلورمومػيمغػسمصصولماظرواؼي،مإالمأغهمالمعـػذمهلوم
عنمغوحقيماظصكرة،مطؿومتؿؿقزمبوظصعودموماظـزول،مومظؽلمسؿؾقيمعنمػوتنيماظعؿؾقؿنيم
دالظي مطؿو مدـرى مصقؿو مبعد .مأعو متورطبـو مصنغفو مال متزال مهوصظ مسؾى مبؼوؼو ماظؿورؼخم
اظػرغلي،مذظؽممأنمتؾكماظؾؼوؼومملمتؿغريمطـريامعـلم:ماظـوغوؼي،موماٌلؿشػى،ماظؾـوؼوتم
و ماىلر ماٌعؾق م(إظه مضلـطقـي )..مو ممتـول ماظؼددقي مجون مدارك مجبـوحقه ،ماٌؿلػىم
ظطريانمملمؼؿم،معـذمسفدمبعقد.10مإن مثؾوتمومادؿؼرار،مػذهماٌعوملمؼدخلمؼبمغػلهم
ذعورا مبوالبؿفوج ،مو مؼضقف ممسوسه مظًذان مدرجي مأخرى معن ماالبؿفوج مؼب موجداغهم
اٌشغوفمبؾؼوئهمظؾؿدؼـيمعنمجدؼد.مطونمػذامؼبمبداؼيمدخوظهماٌدؼـيموماغطالقماظلردم
اظروائي،مظؽنمػذامايؿوسمؼؾدأمؼبماظػؿورمذقؽومصشقؽومظقؿقولمإظبمسدائقيمصورخي .م
 -9ورور،ماظطوػرم:ماظزظزال-.ماىزائر،ماظشرطيماظورـقيمظؾـشرموماظؿوزؼع،م،1976مط-.2.مص .10.م
-10ماظرواؼي-.مص.ص.م .11-10م
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ومسؾىماظرشممعنمأنماٌدؼـيمتؾدومأغظفمومأزػى،معنمذيمضؾل،مإالمأغفو متربزم
عـققي مو مضد متعددت مبفو ماألظوان مو مضل ماظؾون ماألوروبي ماظوضور ،ماظلؽري ،11مو ممموم
صبعلمبوماألرواحمؼشكمومؼؿلوءلمسنمأحوالماٌدؼـيماظطورئيمحقٌمأطؿظمبفوماظراجؾونم
وماظراجالتمومازدغبًمذوارسفومبوظلقورات.مإنمػذاماإلعؿالءمومػذهماظزغبيماظؾشرؼيم
جعؾؿهمؼـػرمعـفو،مومتؿزسزعمذاطرتهمومؼؿكؾكلمزبقوظهماظذيمتؽونمدوبؼومسنماٌدؼـي .م
إذامػـوكمانذابم)(attractionمسبوماٌالعحماىغراصقيموماظؿورطبقيمظؾؿدؼـي،مسبوم
ػوؼؿفو ماألصؾقي ،مظؽن مػـوك مغػور م) (répulsionمعن محوضر ماٌدؼـي مبلؾى ماالطؿظوزم
اظؾشريمبفومومبوظؿقوالتماإلجؿؿوسقيموماظلقودقيماظطورئيمسؾقفو.مدخلمبوماألرواحم
اٌدؼـيمومحوادهمطؾفومؼؼظي،ماظـظرموماظشمموماظلؿوع،محقٌمؼؼولمؼبمعلؿفلماظرواؼيم
) .(Incipitم
"حوديماظشم،متطغىمسؾىمبوضيمايواس،مؼبمضلـطقـي،مؼبمطلمخطوة،مومؼبمطلم
إظؿػوتي ،مو مؼب مطل مغػس ،متربز مرائقي معؿؿقزة ،مصورخي ماظشكصقي ،متؼدم مغػلفوم
ألسصوب مو مضؾى ماٌرء" .12مو معن مخالل مإتصوهلو مبوظواضع مايضري مبلبعوده ماٌكؿؾػيممممم
ومجواغؾهمايقوؼي ماٌؿعددةمتؼومماظشكصقي مبوظؿؼوؼمماظلؾيبمظؾؿقوالت ماظيت متعرصفوم
اٌدؼـي .م
صؿؿـلمبوماألرواحمهلذهماألخريةمػومذومعرجعقيمدؼـقيمربضيمؼطؾعفوماظؿؼدؼس،م
إلذمؼؼولم:م"ضلـطقـيمعـلماظؽعؾي،مؼلؿقوبمأنمؼدخؾفوماٌرءمؼومماىؿعي" .13م
إن مػذا ماالنذاب ماظؿؼدؼلي مظؾػضوء ماظؼلـطقين مؼؿقول مإظب مغػور مبعد مزؼورةممممممم
بوماألرواحمظؾػضوءاتماألظقػيمظدؼهمظقدعٍمؼبممتـؾهمهلومأجزاءمخطوبوتممسعفومظدىم
سؿؾقي ماظػقص ماظيت مضوم مبفو مضؾل مدخوظه ماىوعع ،محقٌ مذقخ محضري مبطربوذهم
األغبرماظطوؼلمؼؼولم :م
"ضوضًماٌدؼـي،مػبس معوئيمأظفمدوطن،مسوضمعوئيمومػبلنيمأظػو،مؼبمسفدم
اإلدؿعؿور م( )...مؼو مصوحى ماظربػون ،مؼو مدقدي مراذد ،مأحضر ،مو مضل مصقفو ماظؼولم
اظػصل.محرطفومبفمموممبـؽرػممومصلؼفممومصفورػم .14...م
11م-ماظرواؼي-.مص .11.م
-12ماظرواؼي-.مص .9.م
13م-ماظرواؼي-.مص .9.م

 -14اظرواؼي-.مص.ص .19-18.م
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إنماطؿظوزماٌدؼـي،مؼـؾهمسنمتشؽلمتراتؾقيمجدؼدةمبػعلماسبصورمصؽوتماألسقونم
ومصعودمصؽوتماجؿؿوسقيمدغقو،مظؼدمطونماظػضوءمايضريمعغؾؼومؼبمسفدماالدؿعؿورمممممم
ومعؼؿصرامسؾىمصؽوتمععقـيمظؽـهمأصؾحمؼبمػذهماٌرحؾيمعػؿوحومظؽلماظػؽوتماآلتقيمعنم
اظرؼف.مععمػذاماظؿػوسلماإلجؿؿوسيموماهلفرةماظرؼػقيمبدأتماٌدؼـيمتػؼدم"ػوؼؿفوم
اظـؼوصقي"،محقٌمأصؾحماظعوعلماإلضؿصوديمعفقؿـو،موماغػفرتماٌرجعقوتماظطؾقعقيم
ظؾػضوء مايضري مو مهطؿً مأذؽول ماإلغؿوج ماإلجؿؿوسي ماظلوبؼي مممو مؼوحي م"بلزعيم
ضقم"مطؾريةمداخلممتـلمبوماألرواحمهلذاماظػضوء .م

البحث عن ادلعنى أو حماولة إعادة األدللة

)(resémentisation

إنمبوماألرواح،مػومذقخمؼبماظلؿنيمعنمسؿره،معدؼرمعدرديمبوظعوصؿي،مؼعينمأغهم
ميؾكمدؾطيمإدارؼيمومتربوؼيمومأخالضقيمؼـظرمبعنيماٌربيمظؾـوس،مصفمالءماآلتونمعنم
اظؼرىموماٌداذرمغوضصونمتربقيمؼبمغظره،مومسؾقهمالمبدمهلممعنماإلبؿعودمسن ماٌدؼـيمممممم
و ماظعودة مإظب مضراػم .مػذا مبوإلضوصي مإظب ماسؿؾوره مظؾعالضي مبوظعؾم مو ماٌعرصي ،مسالضيم
إدؿعؾودؼي،موعلماٌوظكمهلذهماظـروةماظـؼوصقيمعؿؿقزامسنماظرسوع،مإغفومسؼؾقيماألسقونم
احملضيماظيتمتـظرمظؾطؾؼوتماإلجؿؿوسقيماٌكؿؾػيمسـفومعنمصوقمحقٌمرشؾيماظؿقؽمم
صقفومومتوجقففومحلىمأػوائفو،إغفومسؼؾقيمترصضماإلخؿالفمومترصضمظؾؿواصلمععم
اآلخرؼنمومتؿؽلمسؾىمضوىمشقؾقي .م
إنمػذهماظصػيماظؼوؼيماظؿواصلمؼبمذكصقيمبوماألرواحمجعؾؿهمؼرصضماظـؼوشمحؿىم
داخلمضوسيماظؿدرؼسمأؼنمواجهمأحدمرؾؾؿهماظذيمدلظهمسنمدورمحرطيماظلؾوبيمأثـوءم
اظصالة،موماتفؿهمبوٌروقمومرردهمعنماظؼلم .15م
ػذامععمزفورمبوماألرواحمطشكصمسوضرمومذوذمجـلقو،مممومؼدلمسؾىمسدممإغؿوجهم
ظؾفـس ماظؾشريمو مطذامسؾى مسدممإضوصؿهمذقؽومظؾؿفؿؿع ،مومػوماظشيءماظذيمؼعؿقم
غرجلقؿهمومحؼدهمسؾىماآلخرؼن،مػذامإظبمجوغىمسالضؿهماٌرضقيمبوٌولماظيتموعؾهم
ؼـػر مممن مؼرؼدون معشوررته مو مظو ماىزء ماظؼؾقل مممو مميؾك مو معـول مذظك ماٌؿلوظونمممممممم
وماٌؿلوالت .م

15م-ماظرواؼي-.مص.ص .19-18.م
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صوٌدؼـي ماظيت مسرصفو مدوبق مأصؾقً معؾوثي ،ماظشيء مصبعؾه مؼشعر مبوإلخؿـوق،ممممممم
و مؼؿؿؾؽه مإحلوس مضوي مبوظشك مو ماظرؼؾي مو ماظؼؾق ،مو مبوظؿوظي مايـني مإظب ماٌوضي.ممممممم
ومسؾقهمضبوولم"إسودةمترتقى"ماٌدؼـيمحلىمعومميؾؽهمسـفومعنمتصورات معبقؾيممممم
و مأظقػي ،مأي مربووظي مإسودة مأدظؾي مهلو م) (resémentisationم ،مو مادرتجوع ماظػضوءم
"اٌػؼود" .م
ومتؾدأماظرحؾيمداخلماٌدؼـي،مومالمؼلؿطقعماظؼورئماظؿعرفمسؾىمععوٌفومإالمعنم
خالل ممتـل مبو ماألرواح مهلو ،مو مػو ممتـل مإغؿؼوئي م représentation sélectiveمحقٌم
اظرتدقممmarquageمٌعوٌفومػومذومرؾقعيموجداغقيمومإؼدؼوظوجقي .م
صوظرحؾيمبوظـلؾيمألبيماألرواحمظقلًمرحؾيمتؾؼقـقيم،Voyage initiatiqueمبلمػيم
رحؾيمودؼدماظصؾيمبوألصولموماظؾقٌمسنمععـىمثوبً.مومضؿنمػذاماظػعلماظػرديم
تربزمايوضرةمسؾىمحؼقؼؿفو مومؼوعقؿفومومععقوذفومومراػـقؿفو،مظؽن معومضبؿؾهمبوم
األرواحمسـفومػومخطوبماصرتاضيم discours virtuelمؼـطؾقمعنماىوغىماٌفقؿنمؼبم
ذاطرةماٌدؼـيماىؿوسقيمبوسؿؾورػومصضوءامدؼـقو .م
صؿدؼـيمضلـطقـيمػيمعـلم"عدؼـيمروعو،مإغفومتؼدممصراسومدائؿومبنيماظضروراتم
اظوزقػقيمظؾققوةماظعصرؼيمومايؿوظيماظدالظقيماظيتمؼؼدعفومهلومتورطبفو" .16م
إن مػذا ماظصراع مأو ماظؿصودم مو ماظعالضي ماٌزدوجي مبوٌدؼـي متربز مداخل مغػلقيمممممممم
بو ماألرواح ماظذي مؼؿفول مؼب ماألعوطن ماألظقػي مظدؼه مظعؾه مصبد معو مؼؼربه مأطـر معـفو،م
عؿوزسوم"بنيمتوجفنيمعؿعورضنيم:مرشؾيمؼبمايرطقيموماظؿـؼل،مومرشؾيمؼبماظـؾوتممممم
وماإلغغراس" .17م
تربز معؼروئقي ماٌدؼـي معن مخالل مػذه ماإلزدواجقي مو مػذا ماظؿعورض مبني ماظؼقمم
"ايوظقي" مو ماظؼقم م"اٌوضقي" محقٌ مصؼدت مػذه ماألخرية ،مو مأصؾح مأدؾوب مايقوةمممممم
و ماظـؼوصي مايضرؼؿني مؼب مخرب مطون ،مبلؾى مػذا ماظـزوح ماظرؼػي ماآلتي معن ماظؼرىمممممممم
و ماٌدن ماجملوورة م"سني ماظؾقضوء" مو م"سني معؾقؾي" مو م"بوتـي" مو مذؾغوم ماظعقد"ممممممممممم
وم"اظؼل"18)...وماىدؼرمبوظذطرمأنمػذاماظـزوحمضدمجعلماٌدؼـيمدبضعمظـوعمعنم"غزعم
األدظؾيم désementisationماٌؽؿلقيمظؾؿدنمبؼدرمعومؼشعرماٌرءمووػفومبعدمماظرضىم
16

- Barthes, Roland : L’aventure sémiologique.- Paris, Ed du Seuil, 1985.-p.270.
- Almand, Sylvain.- (in) Repères (revue) : La ville et l’urbanisation.- N°3, Alger, 1997.p.254.
17

18ماظرواؼي-.مص .16.م
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تربز مظه مادؿالبو" م ،19مصؿدؼـي مضلـطقـي ماغزاحً مإجؿؿوسقو مو مثؼوصقو مو مإؼدؼوظوجقوممممممم
ومدؼـقو،محقٌماػؿزمبفومغظومماظؼقممومأصؾقًم"صضوءامعرؼضو"مالمبدمعنمععوىؿهم
بؽقػقيمأومأخرى،مأومبوظؼضوءمسؾقه .م
ضبوول مبو ماألرواح مادؿذطور ماٌالعح م"األصؾقي" مظؾؿدؼـي محقٌ مهؿل مصورة مابنم
بودؼسماٌرطز،مظؽنمػذهماٌرةمتظفرمصورةمابنمبودؼسمشرؼؾيمإظبمحدمطؾري،20م"ومظوم
سوشمظؽونمععهمذلن.مإمنوماظدؼنمػوماظدؼن،مومظقسمذقؽومآخر.ماظدؼنمػوماإلخالصم
ظؾلؾف.مومطلمبدسيمضالل".21مػؽذامصؽرمبوماألرواحمومػومؼمديماظصالةمداخلماٌلفدم
اظؽؾري مظؽـه مؼرتاجع مسن مػذا ماظشعور ماظغرؼى مظقؼرر مإغؿؿوئه مىؿوسي مابن مبودؼسممممممم
وماظؿؾليموماإلبراػقؿيمحقٌمذفدمصورتفممؼبمعطعممبوظؾويماظشفري،مومحقٌموجدام
أخريا،م"عنمؼـؿؿيمإظقفممػمالءمػمماظصويون...ماظؿفورةممبومصقفمماًوغيموماٌػؾلونم
ععـو .معع ماظلؾف ،ماظشعى مايؼقؼي مػو مػمالء ،مو مظقس ماظعؿول مو ماًؿودي،ممممممممممم
وماظرسوة" .22م
ؼالحظ مبو ماألرواح مثؾوتو مظؾؿعوملمايضورؼي مظؾؿدؼـي مظؽن معو متغري مػو مإجؿؿوسقؿفومممم
و ماخؿالط ماٌالعح مو ماألظوان مو ماألصوات مبفو مممو مجعل مروبعفو مشري ماٌضقوف مروشقوم
بوظـلؾيمإظقهمحقٌمأنمعطعممبوظؾويماظذيمطون،مطؿومتدلمسؾىمذظكماظصورةماظضكؿيم
اٌعؾؼيمسؾىماىدارمؼبمإرورمذػيب،معؼومم"طؾورموالؼيمضلـطقـيماظؽربى،مبوذوشوواتممم
ومآشوواتمومضقود،مومغوابموعوزػنيمدوعني..مأغوارمثرؼيمضكؿيمتؿألأل،معـعؽليمسؾىم
عالسق ماظػضي ،مو مطموس ماظؾؾور ،مو معزػرؼوت ماظـقوس ،23"..مضد متغريت مأحواظه م"وم
تؽوخ"مإظبمحدمبعقد .م
ومبعدمخروجهمعنماٌطعممؼؿوجهمإظبمذورعم19معوي،مذورعمصرغلومدوبؼو،مػـومطونم
ايى،موماظغرا ممومايؾورمؼشعمعنمسقونماظغوداتماألوروبقوتموماإلدرائقؾقوت.مػـوم
عومطوغًمتـؼطعمروائحمسطرماظقومسنيمومسطرمحؾمماظذػى،مومسطرماظؾؾون .24"..م

20م-ماظرواؼي-.مص .17.م
21م-ماظرواؼي-.مص .18.م
-22ماظرواؼي-.مص .26.م
23م-ماظرواؼيم-.مص .27.م
24م-ماظرواؼي-.مص .35.م

- Creimas.- Op.cité.- p.144.
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ثم مؼـؿؼل مإظب معؼفى ماظؾففي ماظذي مطون موطرا مظؾؿـؼػني محقٌ مدكوء مو مطرمم
اظربجوازؼيماظصغريةمومإحؿشوعفو،مومبعدمذظكمؼؿوجهمإظبمعؽؿؾيمعوعي مإمسوسقلماظيتم
طوغًمذاتمذلنمطؾريمعنماظـوحقيماظـؼوصقيموماظلقودقيمضؾلماظقوم،مهوظًماآلنمإظبم
عؿفرمظألثوثماظؼدؼم .م
ضبوولمبوماألرواحمعنمخاللمزؼورتهمظؾؿدؼـيمظؾوضوف مسؾىمأربعيمععوملمرئقلقيمؼبم
غظره :ماىوعع ماظؽؾري محقٌ مسدم موجود ماظؿؿققز ماظطؾؼي مظؽوغه معرطز ماٌرجعقيم
اظدؼـقي ،مثممؼـؿؼلمإظبمعطعممبوظؾويمعؼومماألسقونمدوبؼو،مومعنمثممإظبمعؼفىماظؾففيم
ربلماظربجوازؼيماظصغريةمومأخريامذورعم 19معوي،مذورعمايىموماىؿولماظذيمبهم
عؽؿؾيمعوعيمإمسوسقلمعؽونماظربجوازؼيماٌـؼػي .م
إنمػذهماألعوطنماظيتمزارػومبوماألرواحمػيماظيتمضبوولمعنمخالهلومإسودةمأدظؾيم
اٌدؼـي،مبنسطوءػومدالظيمعؾففيمحقٌمؼؽونماظؿؼققممظدؼهمطوظؿوظي :م
األسقونمم#ماظرسوع م
األشـقوءم#ماظػؼراء م
اٌـؼػونم#ماىفالء م
ايضرم#ماظؾدو م
اظعوظيم#ماظدوغى م
اهلوؼيم#ماظغريؼي م
غالحظمأنمأبوماألرواحمؼضعمغػلهمومصضوءاتهماظيتمزارػومؼبماظؾداؼيمؼبمخوغيماظؼقمم
اإلصبوبقيموماٌكؿؾفمسـفومؼبماظؼقمماظلؾؾقي .م
أعوماآلن،مصننماألعورمأصؾقًمعـؼؾؾي،محقٌمضوسًمواغدثرتمطلمػذهماٌالعحم
"األصؾقي" ،موصؼدت مبرؼؼفو ماظلوبق ،مو محؿى ماظشوارع مأصؾقً مهلو مأمسوء مذقوسقيم
(ؼوشودالصقو ")...مؼب ماظلوبق مطـو مغعؿرب معـل مػذه ماٌلوئل مذؽؾقي ،مأعو مو مضد مبدأوام
ؼؽشرون مسن مأغقوب ماظذئوب مصؿفى ماحملودؾي مسؾى مطل مدضقؼي ،"25مؼؼصد مايؽوعيممممم
وماظلؾطيماظلقودقي.مػذامبوإلضوصيمإظبمأنماٌدؼـيمترؼػًمبلؾىماطؿظوزفومبوظرؼػقني،م
وم"ػذامػومدؾىمطراػقيمايضرؼنيمظًصوضني"،26مألنمسالضؿفمموورؼيمربضي .م
 - 25اظرواؼيم-.مص .44.م
-26ماظرواؼي-.مص 57..م
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صنغؿؼول مبو ماألرواح مإظب ماألعوطن ماألخرى محبـو مسن مأضوربه مظؿلفقل مأراضقه مسؾىم
أمسوئفممتفربومعنماظؼوغون،مصبعؾهمؼبمتصودممععم"صػوء"متؾكماألعوطنماظيتمزارػومؼبم
اظؾداؼيموم"تؾوث"ماألعوطنماألخرى،مممومؼػرضمتصودعومسـقػومبنيم"اظػضوءماظرعزي"م
(اىوععماظؽؾري،معطعممبؾؾويم-معؼفىماظؾففيمومعؽؿؾيمعوعيمإمسوسقل،م"و"ماظػضوءم
اٌػورق"م(اٌ لوحوتموماظشوارعموماألزضي.)...مصوٌدؼـيماظيتمطوغً معنماٌػروض،مأنم
تؽونم"اهلـو"مبوظـلؾيمإظقهمؼرتوحمصقفومٌومتوصرهمعنمروائحمرقؾيمومظونموضور،مهوظًم
إظبم"اهلـوك" م
اظػضوءماظرعزيم#ماظػضوءماٌػورق م
اظرائقيماظطقؾيم#ماظرائقيماظؽرؼفي م
اظؾونماظوضورم#متعددماألظوان م
اظراحيم#ماإلزسوج م
اهلدوءم#ماظػوضى م
ظغيماألسقونمم#مظغيماظعوعي م
اهلـوم#ماهلـوك م
إنمػذاماظوضعماىدؼدمصبعؾهمؼـورمومؼـؿػضمومؼدسومظؾؿدؼـيمبوظزظزالموماظؽورثي.م
ومؼبمػذاماإلووهمؼؼولمشودؿونمبوذالرمؼبمطؿوبهم"ذعرؼيماٌؽون"مأنم"صضوءاتمايؼدم
وماظصراعمالمميؽنمأنمتدرسمإالمبوإلحوظيمسؾىماٌوادماٌؾؿفؾيمومسؾىمصورمتلؿدسيم
ضقوم ماظلوسي" 27م و مؼؿضح مظدى مبو ماألرواح مأن ماظػضوء م"اٌػورق" مضد ماحؿل م"اظػضوءم
اظرعزي"مومػذامسالعيمعنمسالعوتماظلوسي .م
و ماظلؾى مؼب مذظك مػو مدبطي ماظشووؼي مظؾواد مو ماىلور ماظلؾعي مظؾصعود مإظبم
اظؼصؾي،28مأيمدبطيم"اظػضوءماحملوريماظذيمطونمؼوزعماٌدؼـيمإظبمصضوئني :مصضوءم
عؼدسم(اٌدؼـيماظؼدميي)مومصضوءمعدغسم(ضواحيماٌدؼـي)". 29
ومملمؼؾقمعنمايقوةمايضرؼيماظلوبؼيمإالماآلثور،مظؼدمػدمماظـوزحونمسوٌومومأضوعوام
آخر ،م"دادوا مصوق مسـق مضلـطقـي ،مو مراحوا مؼضغطون ،موػوػم مؼضغطون مأطـر مصوقم
صكرتفو" .30م
27

- Bachelard, Gaston : Poétique de l’espace.- Paris, P.U.F, 1992, 5ème édition.- p.17.
 -28اظرواؼيم-.مص.صم40.-39
29
- Gontard, Marc : Violence du texte.- Paris, L’Harmattan, 1981.- p.69
-30ماظرواؼيم-.مص .30.م
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صوىومبودطماٌدؼـيمأصؾحمخوغؼو،مومرائقيماظؿعػنمبوظشوارعمتؽودمتؼطعماألوصول،م
ظؼدمتغريتمطلماٌعوملمايضرؼي،مصؿدخلماظلؾوطمحقٌمؼشوػدموؿعومبشرؼومألجلم
اغؿكوب مغؼوبي مصـوغني مؼػؼد مبو ماألرواح مصوابه ،مو مؼمجٍ مظدؼه مرد مصعل مإؼدؼوظوجيم
سـقف.مبفذاماٌؽونمؼؾدأمبوظؾقٌمسنمأضوربه مومأوهلممسؿورمأخومزوجؿهماظذيمملمؼرهم
عـذمتلعيمسشرمدـي،مطونمحالضومبفذاماٌؽون،مومطذظكمابنمسؿهمسؾدماظؼودرمومسقلىم
ابنمخوظؿهماظطرضيماظذيمؼـقمصقه،موماظزرضيماظربادسيمابنمسممأبقه،موماظطوػرمابنم
أخقهماظذيمطونمغشوالمبرحؾيمعبول،مظؽنمسؿورمضدمادؿشفدمبؾطوظي،موماظطوػرمأصؾحم
ضوبطو مدوعقو مؼب ماىقش ،مو مسقلى مابن مخوظؿه مضد مهول مإظب مغؼوبي مذقوسيممممممممممم
وماظربادسيمأصؾحمأدؿوذامبعدعومطونمأعقومخاللمايربماظؿقرؼرؼي .م
ػذامبوإلضوصيمإظبمأنمػمالءمعبعقومومإنمملمتؽنمألبيماألرواحمععوعؾيمدقؽيمهلممعنم
ضؾل،مطونمعـهمجػوءمظؾعضفم،مممومؼدسوهمإظبماظرشؾيمؼبمتصؾقحمعومضوممبنصلودهمععفمم
حؿىمؼرضونممبشروسهمومإنماذرتطمسؾقهمأحدػمماظؿؿؿعمبوألرضمبعدموصوتهمدريصضم
ألنماألرض،م"أرضهمومػومأدرىمبفومحؿىمومإنمطونمعقؿو" .31م

فضاء الغريية و الكارثة

تؿقولماٌدؼـيمخاللمووالمبوماألرواحمبفومإظبمصضوءمظؾغريؼيمبوضوحمومخبوصيم
سـدعو مؼؽؿشف محؼقؼي مايؼقؼي ،مأي محوضر مضلـطقـي ماظذي م"تؾوث" مبػعل متشؽلم
جدؼد مظؾؾـقي ماإلجؿؿوسقي مبفو ،مو محدوث متغريات مػوعي مؼب محقوتفو ماظعؿوعقي .مؼؼولم
بوظؾوي مصوحى ماٌطعم ماظعؿقق مألبي ماألرواح م :م"ضلـطقـي مايؼقؼي ماغؿفً .مأضول.م
زظزظًمزظزاهلو .م
ملمؼؾقمعنمأػؾفومأحدمطؿومطون.مأؼنمضلـطقـيمبوظؾويمومبوظعؼونمومبنمجؾولمومبنم
تشقؽومومبنمطراره.مزظزظًمزظزاهلو.مزظزظًمزظزاهلومومحلمربؾفومضلـطقـيمبوصـورةمممم
ومبوماظشعريمومبوظغولمومبورؿنيمومبومطلمايقواغوتموماظـؾوتوت" .32م
ؼؽؿشف مبو ماألرواح محؼقؼي مذظك مسـدعو مؼؿفول مؼب مذوارع مو مأزضي ماٌدؼـيممممممممممم
ومدوحوتفو .م
-31ماظرواؼيم-.مص .62.م
32م-ماظرواؼيم-.مص .28.م
40

إغلوغقوتمسددم،13جوغػيم-مأصرؼلم2001

و مظعل مأول معو مؼؾػً مإغؿؾوػه مطـرة ماظـلوء ماظلوصرات ،مو مخالصو مظؾؿؿقفؾوت،م
صعقوغفنمغفؿيمومغظراتفنمعشقوغهمبوظػضولموماظؿطػل.مؼؼنيمأنماظزواجمعؿوضفمؼبم
ضلـطقـي.ماٌلوطنمممؿؾؽي".33مومطـرةماألرػولمؼبمزبؿؾفماألعوطنماظعؿوعقي،مومػؽذام
صوظـلوءمػنمدؾىماًرابموماظزظزالمحقٌمؼؾدنمعـلماألراغىماًـوصقسمومؼعؿرنم
اظعوملمبوظشقورني.مإنمعوضػهمعنماظـلوءمؼرتؽزمسؾىمغظرةمحـلوؼيم Sexisteمضوؼيمإظبم
حدماظؿؿققزماظعـصري،مومؼغؿوزمأطـرمسـدعومؼدسوهمأحدػممظؾدخولمإظبمعـزظهمومػوم
اظشقخمحوصظمطالمماهللمومخرؼٍماظزؼؿوغي،مطالمممبدؼـيمابنمبودؼسمومؼوممعبعيمالم
ؼطوق .مصوظػضوء ماظؼلـطقين ماظذي مطون مبوألعس مجؾقو مظدؼه مؼصؾح معؾؿؾلو ،مصوظـوسم
"طوظذبوب ،مطلغفم مؼب مؼوم مايشر مؼؿداصعون مؼب محرطي مسشوائقي" 34مو ماظـوس متؿلوبقممممم
ومتـػقمطلمعومهلومعنمغؼودمومتؿفوصًمسؾىماظؾضوسيمترضؾومأليمزظزالمربؿؿل .م
ومإظبمجوغىمطـرةماظـوسموماألرػولمومدػورماظـلوء،مإنمعومصبعلمػذاماظػضوءمعؼرصوم
ومضوشطومسؾىموجداغهمػوماظروائحماظؽرؼفيموماألصواتموماٌزسفيموماألودوخمحقٌم
ؼالحظمذظكمحقـؿومحلم:متؽـيماظؼصؾيمتؾدومعوئؾي،مومدقديمعلقدمهولمإظبمضصدؼرم
ومعزبؾيمبوظػراؼس،مدونمبودػورمومحيماظؽدؼي...مومعنمػـومؼؽونمخرابماٌدؼـي،م
ظؽنماًرابمألوظؽكماظرسوعماظذؼنمؼلؽـونمؼبماٌـقدر:ماٌؿلوظون،ماظؾوسيماٌؿفوظون،م
اظػؼراء،ماظعورؾونمأصقوبماظعوػوت ...م
أصؾقًماٌدؼـيمعرسؾيمؼبمغظرمبوماألرواحمإظبمحدماظؿػؽريمبؿؼلقؿفومإظبمصضوئني،م
صضوءماهلوؼيمومصضوءماظغريؼيمإذمؼرىمأغهمبشورعمزؼروتمصبىمأنمؼؼوممجدارمطفدارم
برظني ،مظقمطد مذكصقي مطل مجفي" 35مصوظغريؼي معلً مطل مأرراف ماٌدؼـي مممو مؼعؿقم
اإلخؿالفمومؼشريمإظبماٌؿلؾؾنيمصقهمومػممايؽومماظذؼنم"ظقلوامسربو،مومظقلوامبربرا،م
ومالمحؿىموغداالمأومتؿورامأومعغوالمومأضؾورو،مػمالءمإعومأنمؼؽوغوامرودومدؾطفمماهللم
سؾىماظؾالدمظققطؿوامعؼوعوتفو" 36مومإعومأنمؼؽوغوا مبالمأصلمومالمصصلمومالمدؼنمومالم
عؾي"مإنمأسداءمبوماألرواحماإلؼدؼوظوجقنيمعوجودونمداخلمجفوزمايؽممومػوماظلؾىم

33م-ماظرواؼيم-.مص.ص .34-33.م
34م-ماظرواؼيم-.مص .12.م
 - 35اظرواؼيم-.مص .48.م
36م-ماظرواؼيم-.مص .41.م
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ؼب ماظؼضوء مسؾى ماٌدؼـي مجبعل ماظرتاتؾقي ماإلجؿؿوسقي متـعؽس مو مبلؾى متكعرػم مسؾىم
أراضيماٌالطنيماظؽؾورمومعؾوظغؿفممؼبماسؿـوقماإلذرتاطقي .م
بوألعس،مملمتؽنماألعورمسؾىمػذاماظشؽل،مطونماظؽػوحمضدماإلدؿعؿورمبندمماظعروبيم
وماإلدالم،مأعوماظقوممإنماظؿكرؼىموماظؽػرموماإليودمعلوئلمأخرى37مألنممبوماألرواحم
ومأعـوظه مطوغوامؼعؿرونماألظلـيمبؾغيماظضود،مظغيماظؼرآنماظؽرؼم،موماألصؽدةمبوظدؼن،م
بويدؼٌموماظلـي،مومعومطونمسؾقهماظلؾف .م
ومأعوممػذ اماظؿقورمؼبماظوزقػيماإلجؿؿوسقيمظؾػضوءمايضريماظؼلـطقينموماظزظزالم
اظذي مأصوب ماظرتاتؾقي مبني ماظػؽوت ماظلوطـي مظؾؿدؼـي ،مؼـؿؼل مبو ماألرواح معن ماظشعورم
مبقؾي ماظػضوء م Topophilieمإظب ماظشعور مبرػوب ماظػضوء م ،Agoraphobieمممو مجعؾهم
ؼؿلزم مو مؼصوب مبوظؿؼزز مو ماظغـقون مو متـفور مذاتقؿه ،مبلؾى مصؼداغه مظؾعالضي معع مػذام
اظػضوءمومتطورمذعورهمبوظؾونماظداطنموماٌودةماظلوئؾيمداخلمصدرهموماظدوارمؼبمرأدهمممممم
وماإلرووجمؼبمضؾؾهموماظوػنمؼبمرطؾؿقه .م
ومػؽذامؼرتطزمذعورهماظذيمبدأمعؾؿففومبؾؼوئهماظػضوءاتماألظقػيمظدؼهمومتطورهمإظبم
سالضي معزدوجي موؿع مبني ماإلنداب مو ماظـػور مظقـؿفي مإظب مايؼد مسؾى ماٌدؼـيمممممممممم
وماظدسوةمهلومبوظزظزال .م
و مؼؿؽون مخطوب ماظدسوة مظؾزظزال مو ماظؽورثي معن مدسوء ماظشقخ مايضري مو مخطؾيم
اإلعوم مسن ماظزظزال مبوٌلفد ماظؽؾري مو متذطره مظؾعض ماآلؼوت ماٌوحقي مبؼقوم ماظلوسي،م
إضوصي مإظب محدؼٌ مبوظؾوي مسن ماٌدؼـي ماظيت مزظزظً مرعزؼو مو مثؼوصقو مو مإجؿؿوسقو مضؾلم
اظقوم .م إنماٌدؼـيماظيتمأحؾفومبوماألرواحم"أؼومماظعز"مأؼوممتواجدماألوروبقنيموماظقفودم
بفو محقٌمطونماظؿػوػممبني مػمالءمومأوظؽك معنماىزائرؼنيماألسقونموماظعؾؿوء متوعو،ممممم
ومطوغًماظؿؼوظقدموماألخالقموماظلؾوطوتماظراضقيمعصوغي،مهوظًمومأصؾقًمومطرام
ظؾرسوعماظـوزحنيمعنماألرؼوفموماٌدنماظصغرىماظذؼنمغبؾوامععفممسوداتفممومتؼوظقدػمم
"اظؾدائقي"موم"أصلدوا"ماٌدؼـي.مظؼدمأعلىمبوماألرواحمؼؽرهماٌدؼـيمإظبمحدماظدسوةمهلوم
بوظزظزال مو ماظؽورثي مو مخبوصي مأغفو مضوبعي مسؾى مصكرة مضوبؾي مظؾؿػؿٌ .مظؼد موصل مإظبم
اظؾوب ماٌلدود مؼب متقفوغه مداخل ماٌدؼـي مو مصضوءاتفو ماٌكؿؾػي محقٌ مدقلقطر مسؾقهم
اظشعورمبوإلخؿـوقموماإلغزسوجموماظؿوسك،مصقعدلمسنمعشروسهمبلؾىمسدمماظؿالؤممععم
37م-ماظرواؼيم-.مص .42.م
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ضلـطقـيماظيتمصؼدتمبرؼؼفومومضددقؿفومومسذرؼؿفومظؽنمالمودقؾيمظهمؼبماإلحؿفوجم
سؾىمػذاماظوضعماىدؼدمدوىماإلغؿقور،مذظكمعومضبووظهمؼبمغفوؼيمرحؾؿهمظؾؿدؼـي .م

اخلالصة

ميؽنماظؼولمبعدمػذهماظرحؾيماظطوؼؾيمععمرواؼيم"اظزظزال"مظؾطوػرمورور،مأنمػذام
اظـصماظروائيمػومرواؼيماٌدؼـي،مبوسؿؾورػومصضوءًامحضرؼًومومسؿوعقًو،مبؽلمادؿقؼوقمإذم
وضعًمذكصقيمبوماألرواحمؼبمعلزقمسؿققمبلؾىماظؿقوالتماإلجؿؿوسقيموماظـؼوصــقيم
و ماإلؼدؼوظوجقي مو ماظعؿراغقي ماظيت مسرصؿفو ماٌدؼـي مؼب مزل مصرتة مشقوبه مسـفو محبؽمم
إظؿقوضهمبوظعوصؿي .م
صؼدمطونمضبؿلمهلومذعورامعزدوجومعوزسومبنيماإلندابموماظـػورمإظبمأنمطرػفوم
طرػومذدؼدا،مألنمعنمحبٌمسـفممطذظكمارتؼواماجؿؿوسقو،مومطذظكمظؽـرةماظـوسمبفوممم
و ماطؿظوزفو مبفم .مصؿدؼـي مضلـطقـي م"ايؼقؼي" مذي ماٌرجعقي ماظرعزؼي مضد متفوصؿًمممممممم
و مزظزظً مزظزاهلو ،مذظك معو مؼعوؼـه مبو ماألرواح معن مخالل مرحؾؿه مداخل مأزضؿفومممممممممم
ومذوارسفومومدوحوتفوماظعؿوعقيمومأدواضفومومعؼوػقفو .م
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