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 *بوجيرةممربؿدمبشري

 

 

إنماغؾعوثمروصونماظؼولماظػينمشرؼزةمصوحؾًماظلريورةماإلغلوغقيمعـذماظؼدم،م
طؾقمُؼقلىماىـسمسؾىماظرشممعنمتـوعمأدواتهمواخؿالفمأجـودهمومعنمػذاماٌـ

األدبيمعنمأػممععوملمذظكماظطوصونماظـوبعمعنماظؼؾىمصؿعددت،مأجـودهمومصوره،م
بداؼيمعنماظـصماظرتاجقديماظقوغوغيماظؼدؼممإديمذعرماظؿػعقؾيمثممإديمذعرماظؿػعقؾيم

موإديمصلقػلوءماٌؾؿحماألدبيماٌعوصر.
ظؾونموماظصورة،مأعوماألداةمصؼدمتـوسًمعنمايرطيممإديماظؽؾؿيمإديماظصوتموما

ومبنيماظؽؾؿيمم]األدبماظػصقح[تؾوغًمبنيماظؽؾؿيماظػصققيم طؿوماشؿـًماظؽؾؿيمو
م ماٌؾقون..[اظشعؾقي ماظشعر ماظشعيب،مو موانؾىم]اظشعر مإخؿؾػًماىودة موظؼد ...

ماظروغقمبنيمطلمأداةموأخرى.
مراصدام مؼعد ماظذي ماٌؾقون ماظشعر ماىزائر مسي ماألدبقي ماٌظوػر مػذه مأبرز معن و

ودقومسيمدراديماىواغىماظلودقومأدبقيمداخلماىزائر،مومسبنمغؼصدمإديموظوجمأد
صضوءمضصقدةماٌؾقونمالمبدمعنماٌرورمسربمععوملمثالث،ماظيتمدؿضعمأؼدؼـومسؾىمم

معوضعماظؾمرةمايورةمذاتماًصوصقيمومصدقماظؿفربي،مومتؾكماٌعوملمػي:

                                                                                                                                   
*
جوععيموػرانم–دؿوذمومسؿقدمبؽؾقيماآلدابموماظؾغوتموماظػـونم 
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 املرجعوة :

مسرضيمظعالضوتمإنمايقزماىغراسيماظذيمهؿؾهماىزام- ماظذيمجعؾفو مػو ئر
م معـذ مغالحظ محني ماظؼدميي، ماظعصور معـذ معشعؾي مو مإػؿؿوممم789ععؼدة ق.م

ماظـواةم مخؾف ماظذي ماإلػؿؿوم مذظك مغوعقدؼو، ممبـطؼي مواضقو ماظروعون اظؼرروجقني
األوديمظؾصراعمومردمماٌالعحماألوديمظؾػعلماٌلدوويماظذيمحوصرماظذاتماىزائرؼيم

عنماألحداثماٌلدووؼيمومتعوغيمهًموابلمعنماظصراسوتممممصفعؾفومتعقشمذيؾيم
م.وماألحؼودماظيتمطونمؼغذؼفومماظروعونمتورةموماظؼرروجقونمتورةمأخرى

ماظورن،محؿىمم- مسيمربوع ماإلدالم مأنماغؿشر ماألعور،مبعد مطودتمتلؿؼر معو و
زفرتمأولمإعورةمتشقمسصرماظطوسيمسؾىماًالصيماإلدالعقي،مثممتواظًمبعدمذظكم

مسيما مغؾً محؿى ماظدول، متؾك مدؼوط مأو مزفور ماظيتمصوحؾً ماٌلدووؼي ألحداث
ومسنم (مإعورةمأومدوؼؾيمعلؿؼؾيمسنمبعضفو77اىزائرمعومؼزؼدمسنمإحدىمسشرةم)

م.2اًالصيماإلدالعقي
ماظًالممم- مػيماألخرىمبوٌكدىمو مطوغًمعؾقؽي ماألغدظسمصؼد مغؿوئٍمدؼوط أعو

م ماظػورون مو ماظـوجون ماٌلؾؿون مغزح ماظشوارهمحني مطل مإدي ماظؿػؿقش مربوطم عن
ماىقوشماٌلقققي،ممموم معؿوبعي مو مذظكمعنمػؿفقي اىزائرؼي،ماظيتمسوغًمبعد
أدىمإديمتدعريمطـريمعنماٌـشكتموماٌدن،موإديمزرعماٌوتمومخؾقمجومعنماًوفم

مومماظرسىمسيمطلماظورنماىزائري.
م مدـي ماىزائر ماظؿقرذوتمبودؿعؿور مُخؿؿًمػذه مصو7180وظؼد ضعًماظذاتم،

اىزائرؼيمعنمجدؼدمهًمأغؼوضماإلدؿغالل،مومماظغنبماظؾذؼن،موؾقومسيماظؿدعريم
ماظؼواغنيم معن مطـري مسي مأؼضو مبرزا مطؿو ماىزائرؼي، ماٌدن معن مطـري مسرصؿه اظذي
اىوئرة،مومخوصيمضوغونماظؿفـقدماإلجؾوريماظذيمأسؼؾؿهمعؾوذرةمايربماظعوٌقيم

ألعيماظؾوضونمعنماظـوراتماظورـقيماظيتمملمؼفدأماألودي،ماظيتمطونموضودػومذؾوبما
مأوارػومعـذمورؽًمأضدامماإلدؿعؿورمأرضماىزائر.

                                                                                                                                   
-
:مأم:متورؼخمأصرؼؼقوماظشؿوظقي،مذورلمأغدريمجوظقون،ماىزءماألولم جعيظإلٌوممبوٌوضوعمأطـرمميؽنمعرا1

َمبم:مدقوديماظروضيمسيممبالدماٌغربمعنمدؼوطماظدوظيماظؼرروجقيمإديمدؼوطم7696ترذييمعزاظي،متوغس،م
م) مم789عورؼطوغقو ماظشرطيمم80م–ضم ماىزائر، ماظدرادوتماظؽربى، مدؾلؾي ماظؾشريم: مربؿد ماظشـقشي، م(
.7612شرمواظؿوزؼع،ماظورـقيمظؾـ

-
2
ومعنمأػممػذهماظدولماظرمسؿؿقون،ماألداردي،ماألشوظؾي،ماظػورؿقون،ماظزؼرؼون،مايؿودؼون،ماٌرابطقون. 
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ومسيماظوضًماظذيمطونمحيؿػلمصقهماظعوملمبوالغؿصورمسؾىمماظـوزؼيموماظػوذقي،مم-
م ماظعومل مػذا مصرغلو[طون مسي مم]ممـال ماظعؾٌمم84ؼؼؿل مميأله مبؼؾى أظفمجزائري
موايؼدموماالغؿؼوم.

دعوماغػفرتمثورةماظؿقرؼر،مندمأصؼومعضقؽومضدمأرلمودطمشقمموزؾؿيمومسـم-
صلدرسًماظؼؾوبمإديمععوغؼؿه،موطونماهلولمأطرب،محنيمصؼدتماظذاتماىزائرؼيم
ماظغنبم مو ماٌعوغوة مسيمدؾعمدـواتمعن مصؾذاتمأطؾودػو مغصفماٌؾقونمعن مو عؾقوغو

مواظـضول.
مط ماظذاتماىزائرؼي ماألحداثماظيتمسوذؿفو مغوسقي مطوغًمتؿلممإن مأذرغو، ؿو

بوٌلدووؼيموبوظعؿق،مؼمػالغفومألنمتردخمسيماظذاطرةماىؿوسقيمومبؼدرمعومغمطدمسؾىم
ػذهماظػؽرةمبؼدرمعومغؾغيمعنمورائفومإثؾوتمتؾكماظعالضوتموماظلؾوطوتماٌمػؾيمتورةم
مندم معو مجدا متؾكماألحداث،محقٌمغودرا معن مأخرى،مايوصؾي متورة ماٌعرصقي و

مس مأو مدوظقو مذرارته،محدثو مإظقفو متصل مال مو مسؾىماىزائر متـلقىمآثوره مال وٌقو
مبنيمدؽونم مبنيماىزائرؼنيمو ماٌصريؼي مو ماظرتابطقي متؾكماظعالضي مؼمطد وذظكمعو
اٌـطؼيماجملوورةمبدرجيمأودي،مومبنيمطلمدؽونماظعوملمبدرجيمثوغقيمومعنمػـو،م

طؿلوبماًربةمتصؾحمتؾكماظظوػرةمتشؽلمغؼطيمأدودقيمسيمذبولماظؿـوضف،موسيما
موسيمتـؿنيماظؿفربيماظذاتقيموإثراءمصضوئفوماٌعرسي.

 األنا / اآلخر

إنماٌوضعماٌؿؿقزماظذيمهؿؾهماىزائرمطؿومرأؼـو،مصرضمسؾىماظذاتماىزائرؼيم
م متؾكماظعالضيمسيمعدم سالضوتمخوصيمجدا مأطـر،محقٌمتؾكصًمعظوػر مععؼدة و

م مواآلخر ماظذاتماظورـقي، مبنيم)األغو( متؾكم]اتماألجـؾقياظذ[وجزر مخؾوؼو مظؽن ،
اظعالضيمطوغًمععؼدةمومعمثرةمسيمطـريمعنماألحقون،مألنمإذؽوظقؿفومملمتؽنمعؾـقيم
ماظؿؼوظقدم مأو معؾودئماظؿفورة مأو مزروفماىوار ممتؾقفو مرؾقعقي سؾىمأدسمإغلوغقي
ماهلقؿـقي،م مو ماالدؿقواذ مو ماالدؿغالل مسؾىمسـصر مطوغًمعمدلي مبل اظلقودقي،

مداخل مزرع معو معنمموذظك مطـري مسي مو ماظؼؾق، مو ماًوف مبذور ماىزائرؼي اظذات
ماألحقونماظدعورموماٌوت.

متؼولم:م"ظؼدمذفدتمعـطؼيماٌغربم وظؼدمسربتمسنمطلمذظكمصؽرةمصرحيي
اظعربيمصراسومحودامبنيماظروعونموماظؼرروجقنيمإغعؽلًمغؿوئفهمدؾؾومصقؿومغشىم

ؾقؿقيمؼعلرمهدؼدمأدؾوبفو،مبنيمغوعقدؼوماظغربقيمومغوعقدؼوماظشرضقيمعنمغزاسوتمإض
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ألنمػذهماألدؾوبمهلومسالضيمبوٌوضيماظغوعض،موضدمؼعودمبعضفومإديمصراعمضؾؾيم
م.ضدؼم..."

مسؾىمأرضه،م ماىزائريمملمؼؽنمدقدا مسيماظـصماظلوبقمأنم)األغو( عنماظظوػر
حّرامسيمتصرصوتهمومسيمردممآعوظه،مبلمذورطهم)آخر(مأجـيبمسنماظرتبي،موملمؼؽنم

 )اآلخر(مدورمإجيوبيمأومخري،مبلمطوغًمتؾكماٌشورطيمتؾغيمبٌماظػرضيمٌشورطؿهم

ممؼالحظمأنم)األغو(ماظورينم ماظذاتماظواحدة،مطؿو ماظؿضودمبنيمخالؼو مو وماظؿـوحر
معرةم ماظؿغري،مصفو مطونمدائم م)اآلخر( ماظعصور،مبقـؿو مملمؼؿغريمسؾىمعر زلمواحدا

إدؾوغقومومخوعليمصرغلقو،موبؼدرمضرروجقو،موثوغقيمروعوغقوموثوظـيمواغداظقومورابعيم
مو ماظورـقي مشنبم)األغو( متـوع ماظؿعدد ماظذاتم ػذا متـوسًمخربة مطؿو طـرتمػؿوعه

اىزائرؼيمومطربمسيمالوسقفوماىؿعيمذؾحماظؼؾقموماًوفمتورةموارتلممأعوممغظرػوم
مبوبمايرؼيموماإلصرارمسؾىماظؿقديمتورةمأخرى.
األغومواآلخر،متؿفؾىمخصوصقيماظذاتموبوالسؿؿودمسؾىماٌرجعقيم/ماظعالضيمبنيم

اظذيمم=>اظذيمؼـشدمايؼقؼيماجملردة،موماظػنمم=>بنيمذبوظنيماثـني؛ماظؿورؼخم
ؼضعمغػلهمرػنمايؼقؼيمسيمإرورػوماظعوممظقؾينمجلرامعؿقـومبنيماٌوضيمومايوضرم

َمومعنمػـومتـؾعمصقفعؾفؿومؼؿداخالنمحؿىمإغهمبعدمذظكمؼصعىماظؿػرؼقمبقـفؿو
ما ماظذاتمخصوصقي مػيمخصوصقي مو مخوصي، ماظـصماألدبي مو ظـصماظػينمسوعي

م=>اٌـؿفيمظألجـوسماظػـقيماٌكؿؾػي،متؾكماًصوصقيماظيتممتؿزجمصقفوماظؿفربيم
مدواءمطوغًمضوعقيمأومصردؼيم)األغو(مععماٌعوغوةموماإلرادةمسيممعواجفيم)اآلخر(.

 املعاناة / اإلبداع

طؿومرأؼـومأدتمإديماهودم)األغو(مععمإنمددوعيماظؿفربيماظوجودؼيماىزائرؼيم
مبوظذاتم اإلرادةم؛محقٌمتشؽؾًماظذاتماظورـقيمومػيمترؼدمسؾىمأدوسماظشعور
مصعلم مسي مؼـشدػو مأن مصعؾقه مذاته ماٌرء مظؽيمجيد مو مأرؼد..." م"...أغو مسي مؼؿم إمنو

.موظؼدمولدتمإرادةماظذاتماظورـقيمسيمذبؿوسيمعنماإلغؿوجوتم؛معـفوماإلرادة"
                                                                                                                                   

-
مدؼوطم3 مإدي ماظؼرروجقي ماظدوظي مدؼوط معن ماٌغرب مبالد مسي ماظروضي مدقودي ماظؾشري: مربؿد اظشـقشي،

م.27ع،مص.اٌمدليماظورـقيمظؾـشرموماظؿوزؼاىزائر،مم-عورؼطوغقو.
-
ماظؿورؼخ.4 م:مبنيماألدبمو مسؾده،مضودم مأودي،مم-د.ضودم ماظؿوزؼع،مرؾعي مو ماظـشر مظؾدرادوتمو ماظػؽر دار

م.74-78ص.م-.7619
-
اٌمدليماظعربقيمظؾدرادوتموماظـشر،مرؾعيمم-د.ماظؾدوي،مسؾدماظررينم:مدرادوتمسيماظػؾلػيماظوجودؼي.5

م.211ص.م-.7617أودي،م
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ردمصعلمسؾىماآلخر،مومعـفومايضوريمطؾـوءماٌدنموماظؼرىماظزراسقيماظعلؽريمط
م9ريوؼيمعنمرؾقعي،موادؿغاللمخرياتفومومعـفوماظػينمبشؿىمأجـوده

ومبومأنمعؼصدغومعنمػذاماظؾقٌم"ػوماألغومسيماظشعرماٌؾقون"مصنغينمأسؿؼدمأنم
رؼمماىزائرؼيممطردمصعلمسؾىمه  ػذاماىـسمعنماألدبمضدمىلتمإظقهماظذات

ماظيتم ماظػؼرية ماظطؾؼوتماظشعؾقي مسؾىمأبـوء ماظؿعؾم مسؾىمعـع مو ماظعربقي ماظؾغي تعؾم
ذيعًمبنيمحـوؼوػومطلمخقوطماٌعوغوةموماظغنبمسؾىمأدوسمأغفومملمتؽنمترشىمسيم
االغصقوعمألواعرم)اآلخر(موإشراءاته،مطؿومميؽــوماظؼولمبلنماظػصلماألخرمعنمععوغوةم

م مادؿع[اظذاتماىزائرؼي ماىزائرسـدعو مظؾقرفمم]ؿرتمصرغلو مشنبمآخر مدؾؼه ضد
اظعربي،موذظكمسـدعومغالحظمأنمايؽمماظرتطيمسيماىزائرمملمؼؽنممموثالمظؾقؽمم
مداخلم معن مغوبعون ماظعربي ماٌشرق مأتراك مطون محني ماظعربي، ماظشرق مسي اظرتطي
مظذا ماإلدالعقي، ماظـؼوصي مو ماظعربقي ماظؾغي متعؾؿوا مو مصقفو مصـشلوا ماإلدالعقي ماظؼصور
خرجمعـفممأدبوءمطؾورمؼؾدسونمسيماظؾغيماظعربقي،مأعومسيماىزائرمصؼدمادؿؾمماألتراكم

متف مظشرماألدؾونمومػفوعو مدصعو سؾىماىزائرمبعدمممايؽممادؿفوبيمظطؾىمأػؾفو
ضعفماإلعوراتماإلدالعقيمسيماىزائرمومدؼوطماألغدظس،مظذا،حنيمأضوعوامبوىزائرم

مععر ماظعربقي ماظؾغي مؼعرصون مال ماظشيطوغوا مطوعؾي، مؼصؾونممءصي مجعؾفم اظذي
ماظـؼوصي،مصـدرماظـورقم ماظؿعؾقممو اػؿؿوعوتفممسؾىمايروبمومسؾىماىـد،مصلػؿؾوا
ماٌرادالتم مسي محؿى ماظؾففوتماحملؾقي مادؿعؿول مطـر مو ماظػصققي ماظعربقي بوظؾغي
ماظعربقيمضعقػي،مصؾمم ماظعؾؿوء،محؿىم"..زؾًماظؾغي مو اظرمسقيموسيمذبوظسماظعؾم

رمسقيمحيػظفوماألعراءمومايوذقي،..محؿىمذوعماظؾقنمحؿىمبنيماألدبوءمتؽنمظغيم
م.وماظـقوة..."

إذن،مإذامطوغًماظؾغيماظعربقيمضدمسرضؾًمسنمأداءموزقػؿفوماظطؾقعقيمسيماظؿعؾريم
صنغهمبوٌؼوبل،مإنمذظكماظؿعؾريممسنمععوغوةماظذاتماىزائرؼيمسيمطـريمعنماألحقون

ي،مسيماظشعرماٌؾقونماظذيمرأىمصقهمأبومراسماظـوصرمسنمتؾكماٌعوغوةمواضعمالمربوظ

                                                                                                                                   
-
ماظػـونمسيم6 مأومععروفمأن ماٌودقؼى، مأو ماظزخرصي مطوغًماظػـونمسيمذبول معـوسي،مدواء مو مشـقي اىزائر

 األدب.

-
اىزائر،ماٌمدليماظورـقيمظؾـشرمواظؿوزؼع،مم-د.مأبوماظؼودم،مدعدماهللم:مأحبوثموأراءمسيمتورؼخماىزائر.7

م14ص.مم-.7617اظؼلمماألول،ماظطؾعيماظـوغقي،م
-
ربقيمطونمداتقهمحؿىماألدبوءماٌؿؿؽـونمعنمماظؾغيماظعربقيمعـلماألعريمسؾدمعنماٌالحظمأنماظؾقنمسيماظؾغيماظع8

ماظؼودر،موماظشوذظيماظؼلـطقين،موأبيمراسماظـوصرمومشريػم.
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ذقؽومرؾقعقومحنيمضولم:"..مومعومسيماظشعرماٌؾقونمعنمبلس،مصنغهمسيمػذاماظعصرم
ماظـوس.. ماظؽـريمعن مؼعؿربمظلون مطون ماإلحؿالظقي مسيماظػرتة مذظكماظشعر مأن مطؿو "

ماٌدا مإدي مجيؿؿعون ماظـوس مطون محني ماىزائرؼي مظؾذات ماظوحقد مسيماٌؿـػس ح
حؾؼوت"..مومسيمطلمذعىمعنمذعىماألرضماىرحييمظقضعفومضؿورامسؾىمذغوفم

مأبدسهمذعراءماٌؾقونمغؾغيمإدؿؼصوءممطلمضؾىمعؽؾوم.. مسؾىمطلمعو وظومسفـو
ماظؿور ماظلريورة مضؿن مشؾـفو ماظذاتمو مروؼل،مخيععومل مذظكمدػر مسن مطػوغو مٌو قي

يمبـصمٌصطػىمبنمواسفزتمدوغهمذبؾداتمضكوم،مظذامدـؽؿػيمسيمػذهماظعفوظ
مابراػقممبعـوانم"..مضؾيبمتػؽرماألورونموماهلوظي.."

إنماظـصماظلوبقمميؿحمعنم"اظغربي"مطؿرجعقيمأدودقيمسيمصضوئهماظّدالدي،متؾكم
ماظؿورؼخ،م ماألوديمعن ماظؼرون معـد ماآلخر معن مسؾىماظذاتماىزائرؼي ماٌلؾطي اظغربي

محؿ موجودؼي مضضقي ماظغربي متصؾح ماظدالظي ماظػضوء ماظذاتموبفذا مسؾى مصرضً ؿقي
بػضلمسواعلمذؿىمأػّؿفومتعـًم)اآلخر(مومربووظؿهماظدائؿيماهلقؿـيموماظؿلؾطمسؾىم

متؾكمماظذات.
ومسـدمايدؼٌمسنماظغربيموسالضؿفوماىدظقيمبوظذاتماىزائرؼيمصنغـومغؼعمسؾىم
مبلؾىماإلغػصولماىلديمهًم ماظورن مسن محؼقؼقي مشربي ماظغربي؛ درجؿنيمعن

وسي،موشربيمععـوؼيمسنماظورن،ممبومطونمؼػرضهم)األخر(معنمزروفمطـريةمومعؿـ
ماظؿالضيم مدؾل مؼلؾؾفو محني ماظورن محق مسي مو ماظذات محق مسي اظؼواغنيماجملقػي
واظؿػوسل،مومسيمذظكمندماظشوسرمربؿدماظعقدمآلمخؾقػيمؼؼولمسيمعطؾعمضصقدتهم

م"..مأؼنمظقالي":

 أين لوالي أينها ** حول بوين و بونها

اظعقدمظقلًماعرأةمؼعشؼفو،موظؽـفومسيمحؼقؼيماألعرمالمدبرجمإنم"ظقؾى"مربؿدم
سنمذقؽنيمماثـنيم؛مايرؼيمأوماىزائرماٌلؾوبيمايرؼي،مومسيممطؾؿومايوظؿنيممإنم
اظشوسرمبعقدمسـفوموالمؼؿقلسمخصوصقؿفوموالمغؽفؿفومبلؾىمايواجزموماٌواغعم

ماظيتمأضوعفوماٌلؿعؿرمبقـفؿو؛محقلمبقينمومبقـفو.
مػذا مموعن محقزػو مسي ماظغربي ماجملوزي[تصؾح مو مسيمم]ايؼقؼي مجوػرؼي ضضقي

خصوصقيماظذاتمومعصريامضودًمعنمغؿوئفهمومػؿوعه،محقًمندمطـريامجدامعنم

                                                                                                                                   
-
 .97ص.م–أحبوثموأراءمسيممتورؼخماىزائر،مدمأبوماظؼودممدعدماهلل/مذرحمايؼقؼي:مزبطوري.م9

-
م.20ص.م-رطيماظورـقيمظؾـشرموماظؿوزؼع.اىزائر،ماظشم-د.محرسي،مصوحلم:مذعرماٌؼووعي.10
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ماالجؿؿوسقي مسوذوام و اىزائرؼنيمسؾىماخؿالفمصؽوتفم مو مظؾغربي متعرضوا اظورـقي
ـقيمبنيمثـوؼومسيمأسؿوقمدػوظقزػومحؿىمعوتوامشربوءمسنماظورنمػوئؿنيمبوظذاتماظور

م.أحشوئفم
مملمتلخدم ماظغربي معظوػر مصنن ماظذاتماىزائرؼي معرجعقي مغؿقفيمًصوصقي م و
مظؾذاتم ماظقوعقي ماظدصوتر معن معـؿزسو مواضعو مطوغً مبل مربضو، مصؾلػقو ذؽال
اىزائرؼي،موعنممػـومغؾؿحمسوملماظـصماآلغفماظذطر،ماظذيمغظؿهمعنمررفماظشوسرم

ماٌغرب مإدي مػروبه، مأو مغػقه، مصضوئهممبلؾى ماظـصمو مرطوئز مند مصنغـو مسؾقه و
متغوصمسيمسؿقماظغربيمايؼقؼقيماظـوويمسنماظؼفرمومسنمتعلفم)األخر(.

مإبراػقم،م معصطػىمبن ماظشوسر ماظؿورخييماظذيمسوشمصقه ماظزعن مإدي مبوظعودة و
ماألػلمممممممممم مسن مو ماظورن مسن مبعقدا مدـوات مزيس مسن مؼزؼد معو مسوش مضد نده

ذظكماظزعنمسؾىمأنمػذهماظؼصقدةمطؿؾًمسيمػذهماظغرؼيماظيتمموماألصدضوء،مطؿومؼمطد
مطوغًمضودقيمومسـقػيمسؾىموجدانماظشوسرمحؿىمترطًمصقهمبصؿوتمملممتحمأبدا.
ومتؿفؾىمزاللمذظكماظعـفمعنماظعـوانمذاتهمحنيمندمتوزقفمذيؾيم"ضؾيبم
تػؽر"،محقٌمؼربزماظؼؾىمومػومصوسلمعؼدممسؾىماظػعلمومػيمسودةمدبوظفماظؾغيم

ماظعـوؼيممممما م: مأدؾوبمعـفو مظعّدة مإال ماظػعل مسؾى ماظػوسل مصقفو مؼؼدم ماظيتمال ظعربقي
مأٌهمممممم مظشدة ماظػعل مسؾى مؼؼدعه ماظشوسر مدؾىمطوفمظقفعل مػو مو مبه، ماالػؿؿوم و

مومشؾـه.
مظؿؾكم مرؤؼؿه مسي ماظشوسر مخصوصقي مغالحظ ماظؼصقدة مسـوان مغؿفووز مأن مبعد و

مأنمعـطؾؼوتمعصطػىماظعالضيماظيتمتربطهمبوظورنموممبققطهم اإلجؿؿوسي،مصـفد
بنمإبراػقممتؿؽرسمخصوصقوتفومسؾىماظـقوماظؿوظيم:مماألغوماظػردي،ماٌوضيماٌؾيءم

إنماظؾقظيماآلتقيمسـدماظشوسرمسيممػذهممم-بوىوه،ممتفقدماهلقؿـقيمومماظؼوةم:م
ماظؿداخلمممممممم مذظك مدؾى مو ماٌوضقي، ماظؾقظوت معع معؿـوضضي مو معؿذاخؾي اظؼصقدة

ؿـوضضمؼربزمسيمذظكماظؿغريماٌػوجهماظذيمحدثميوظؿهماظـػلقي،محنيمؼػؿحموماظ
مضصقدتهمبؼوظهم:م

                                                                                                                                   
-
إعومخورجماىزائرمأومإديمعؽونمآخرمداخلماىزائرمم–طلماظشكصقوتماىزائرؼيماظؾورزةمتعرضًمظؾـػيم11
أومظؾلفن،مأومخرجًمعنماظورنمبعدمذعورػومخبطرمؼداػؿومأومرؾؾومظؾعؾم،مومتؾكمػيماظعـوصرماألدودقيمم–

مفومسيمععقشيماظذات...موممدريورتفوماظوجودؼي.سيمتلطقدمعظوػرماظغربيمومتودقعمغطوض
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مضؾيبمتػؽرماألورونموماهلوظيم**مراغيمعفولمعومغقشمسيمحودي

مضؾيبمدبؾلمبوظوحشمدبؾوظهم**مومسالهمؼوحرمومشرؼىمتؾغيمظيممم

عرهم؛مػلمإنمذظكماظؿغريماٌػوجهميوظؿهموظوضعهمػوماظذيمجعؾهمسيمحريةمعنمأ
ماظصدصيمدورام موضعقؿهمغوويمسنمسؾٌمزعينمظعؾًمصقه ايوظيماظيتمآظًمإظقفو
طؾريا،مأممأنمػذهماظوضعقيمتلؾىمظهمصقفومايلودموماظؽورػون،مومخوصيمحنيم
غعرفممأنمحقوةمعصطػىمبنمإبراػقممسيمحذمذاتفومصقفوممطـريمعنماٌواضفماظغربقيم

ومذظكممعومجعؾفوممسـفومومتوضققفوماظيتمملمؼلؿطعمععظمماظؾوحـنيمغػضماظغؾور
مبوظؿوظيمطوغًم ماظزعـقيماظيتمسوذًمصقفو،مو ماظػرتة ذكصقيممتـلممتـقالمحؼقؼقو
مذظكمعومم موظعل مغوائىماظدػر، ماظيتمأغفؽؿفو ماىزائقي مظؾذاتم مايؼقؼي اظـؿوذج

مدصعماظشوسرمإديماظؼولم:

مغوبيمنوظسمذىمغوسمسؼوظيم**مومغؼولمذاماألولمخريممماظؿوظي

مغوبيمغؿػـؽـرمبوٌـوظـــــــــــيم**مومؼـورمجرحماحملـيمومؼربىمظيمممم

ماظؿـوضضماظذيم مذظكم ماظؿـوضضماظذيمؼمملماظشوسر، ماظؾقؿنيمؼربزان إنمػذؼن
مظذظكم ؼؽؿلمآغقهماٌلدووؼيماظيتمسفزمسنمإجيودمتػلريمععؼولمومعؼؾولمهلو،مو

ماظؾغيماظعربقيم)عرةموزفممطؾؿيم)غوبي( مسيم (مومػيمذاتمدالالتماظيتمتؼوبؾفو
وأبعودمغػلقيمشريمخوضعيمظؾؼقدموماظؿدبري،موممظذظك،أؼضوَمندمحوظيمماظشوسرم
ماألولمخريممم مذا مغؼول ماظـؼقض= معن متؿؾدل مو متؿغريم م مطلم)غوبي( مبعد اظـػلقي

ماظؿوظي،مإديماظـؼقض=مؼـورمجرحماحملـيمومؼربىمدي.
صورةماظيتمؼؼولمصقفوم:مومعنماٌالحظوتماٌفؿيمسؾىماظؾقؿنيماظلوبؼنيمظؿؾكماظم
"..مؼـورمجرحماحملـيمومؼربىمظي.."مومػيمصورةمتمطدمسؾىمأنمػـوكمععوغوةممم-

أبدؼيمدائؿيمداخلمذاتماظشوسرمومأغوه،موذظكمعوممغلؿؾكصهمعنمطؾؿيتم"..مؼـورم
ماظذاتمممممم مأشوار مثوبًمسيم م ماظـوران"مؼدلمسؾىمأنمماىرحمطوئنمو جرح.."مألنم"

مظقسمجد مو مطقـوغؿفو ماظذاتماظورـقيمو مميؿحمعنمعرجعقؿي مػذا ؼدا،مطلنماظشوسر

                                                                                                                                   
-
معالعحم12 مو مبينمسوعر مذوسر مإبراػقم معصطػىمبنم مسزة ماظؼودر مسؾد معـالمإديمطؿوبماظدطؿور مسودتـو م سـد

،مومإديمواظؼؾوئلماظوػراغقي،مندهمؼشريمسيمطـريمعنماألحقونمإديمشؿوضمػذهماظشكصقيمومإديمطـرةمعؿـومضضوتف
 يمطوغًممذكصقيمذاتمعزاجمخوصمجدا.طـرةمحلودػو،موممبوظؿوظ

-
غوبي:ممبضمماظـون،متعينمسيماظؾففيماظشعؾقيم)اٌرة(،مومغوبي:مبػؿحماظـونممتعينمسيماظؾغيماظعربقيمايوظيم13

ماظـػلقيموماٌرضقيم)صوجوتهمغوبيمضؾؾقي(.



 جتلوات األنا و الغنب يف اخلطاب...

 11 

اٌؾقؽيمبوىراحمعـلمعومرأؼـومسيماظػؼراتماظلوبؼي،مومإالمصننمحقوةماظشوسرماظػعؾقيم
ماظيتمسوذفومعؾقؽيمبوألصراحمواٌؾذات،موسؾقهمصالمذبولمظؾـوران.

ماألبقو مومشؾـه،موػيمايوظيماظيتمسربتمسـفو معنمعلدووؼيمماألغو تموإغطالضو
األربعيمظؾؼصقدة/معنم"ضؾيبمغػؽرمماألورون"مإديم"جرحماحملـيمومتربىمظي"،مصنغـوم
غضعمأؼدؼـومسؾىمتؾكماٌػورضيماظوجودؼيماٌؿؿـؾيمسيممذظكماظؼؾقموماإلرتؾوكماظذيم
بوتًمتعوغيمعـفؿومذاتماظشوسر،مومعنمػـومتصؾحم"األغقي"محودةمومعزسفيمحؿىم

ومتـطؾقمسيمصضوءموماظزعنمم–ألبقوتماألربعيمبعدمام–سـدعومتـػؾًمعنماظزعنماألتيم
اٌوضيمندػومعومتزالمتعوغيمعنمضغطماألنمومضوته،مسؾىماظرشممعنممذظكماٌوضيم

ماٌؾؽىمبوألذبودموماظعزمواىوهمحلىمعومضولم:م

معنمبعدمعومطـًمسزؼزمسيمحوظــيم**ممعومغقشمبوخسمبلوعؿىمشوظي

مسالشمؼفوىمظيذوويمععماظطؾؾيمذعًممبللظـيم**مومغكعرماىنم

موظلًمضوضيمومسـديمسداظـــيم**مواغػكمبنيمماظشراعمبػضوظيممم

مأسققًمضوؼـدمبطؾــولمزسوظـــــي**مومايؽممؼظؾممعودرتمبوصعوظيممم

ماظوجودم مػذا مسي محيؽؿه ماظشوسر مألن مإسؿؼودغو، محلى مذظك مسي مشرابي وال
يماظغوبرة،ماظًذعورماىؿعيماظذيمحيدهمزعنمتورخييمعمملمجدا،مدواءمسيماألزعـ

محيدثمظؾذاتم مطون مصقؿو ماظؾقٌمأو مػذا معن ماٌرجعقؿه مسي مذظك مبقـو حلىمعو
ماظيتمسوؼـًمضعفم مػيماظػرتة مو ماظشوسر، ماظيتمسوشمصقفو ماظػرتة مسي اىزائرؼي
حؽمماظعـؿوغقنيمسيمآخرؼوتمأؼوعهمطؿومسوؼـًمومضوئعماإلحؿاللماظػرغليمظؾفزائرم

ماظش مصوره مدعور م مذظكمعنمدبرؼىمو معوخؾػه مسيمضصقدةمو مبنماظشوػد وسرمربؿد
مؼؼولمصقفوم:م

 ؾشرظام**مدرىمصقكمرسىمأممرطـًمإدي أعنمصوظيماألسداءممدورماىزائر

مرة**مومسّؿًمبوادؼكماظػؿونمبالمحصرــّدماٌلــظؾلًمدوادمايزنمبع

 و**مصلصؾحمصلسماهلدممؼـؾهمبوظغدرـوغوحمسؾىماألدواقمرريمخرباتفمممممم

مذفد مغػلفو ماظػرتة مأن ماألبطولمطؿو معن مطـري مبؼقودة ماظشعؾقي ماٌؼووعي ت
 اىزائرؼني،مػذهماٌؼووعيماظيتمطونممثـفومشوظقومجدا.
غزاحمسنمصردؼؿهمومأغوهممهًماواغطالضومعنمطّلمذظكمغالحظ،مومطلنماظّشوسرم
 تؾكماٌرجعقيمومذظكمايؿلمحنيمندهمؼؼولم:
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مظيأػؾيمومغوديمسيماظّشوممرّجوظيم**مأذقولمعنمورنمػداوهمخو

 **موماظؼوطمطؿقيموماظلرمصقالظيم  رطوبممماظؾعدمؼؾونمذّعوظيأمممم

ميم**مذّؾونمتـطحمسيماظّشومممبشوظيـبورودمخيرجمممجعىمؼـؼوظمممم

إنم)األغو(ماىؿعيمسيمػذهماالبقوتماظـالثيمبورزمبؼّوة،مممومؼّدلمسؾىمادؿقوظيم
ممقيماظّذاتماىزائرؼيماغػصولم)ماألغو(ماظػرديماغػصوالمطؾقومسنماألغوماىؿعيمسيمبـ

ومعرجعقؿفومسؾىماظّرشممعنمطّلماظظروفماظيتمسوذؿفومػذهماظّذاتمسؾىمعرماٌراحلم
مذظكم اظّزعـقيمهًمتلثريمومهرؼضماظّذاتماألجـؾقي معنمطّل ظؽنمسؾىماظّرشم

مطونماإلظؿؽوممععماظّذاتماظورـقيماىؿوسقيمحيدثمبعؿقمومبنضؿـوعمطوعل.
م مغؼطي مأّطدغو مأغـو مومبو ماآلغي ماظّزعن مػي ماظؼصقدة مػذه مسي اظؾقظيم[االرتؽوز

اظيتمتؿقؽممسيمبـقيتماظشوسر؛ماظػؽرؼيموماظعورػقي،مومػيماظيتمتـؿٍ،م ]ايوضرة
ماألبقوتم مبعد منده ماظغربي مجرح مأسؿوضه مسي متدعي مو ماٌلدوة معالعح مرؤؼؿه حول

 اظـّالثيماظّلوبؼيمؼؼول:

 وماضققًمزواظيذوصواماظّدغقومؼومغوسمبّداظيم**مخّؾقًمورينم

ماٌوضفماظذيموضػهمطـريمعنم ماظظؾم،موػو مو ماظّزعنمبوظؼلوة ماظّشوسر حقٌمؼلم
م»ػقدجر« م»عرػوف«ومم»شبرو«وم» برجلون«اظػالدػيموماظػـّوغنيمعنماظّزعنمعـل

معنم مو ماظّزعن مسرب مؼؿفّلدان مسؿؼفو مو ماإلغلوغقي ماٌلدوة معالعح مبلن مرأوا ممماظذؼن
أّنمذوسرماٌؾقونمضدموضعمؼدهمصعالمسؾىماحملورمم،مومذظكمدظقلمضويمسؾىخالظه

األدوديمظؾؽقونماإلغلوغيمسيمدريورتهماظوجودؼيماٌعربةمسنماًربةماظيتمتـطقمعنم
ماٌـؾـقيمسربمجزئقوتماظزعنماظـّػليممبكؿؾفمعراحؾه،مثمم األحودقسماظشكصقي
عنممتؿدمسبومسوملماألذقوءمواٌوضوسوتموماألحداثماًورجقيمضصدمهؼققمضربوم

اظؿوازنمبنيمروضوتماإلغلونمعنمجفي،مومبنيماظظروفمايقوؼيماظيتمهقطمبهمعنم
  جفيمأخرى..

                                                                                                                                   
ماظشلنمأنماظّذاتماألجـؾقيمحووظًمأنمتػصلماظذاتماظػردؼيمسنماظذاتم مؼالحظمسيمػذا اىؿوسقيمممو

وذظكمبنشراءماظورـقنيماىزائرؼنيمسنمررؼقمعـفففممعـوصىمعفؿيمعؼوبلماًضوعمهلومعـلمعومحدثمععم
م مو ماظوضًماظذيمطونمماألعريؼوشرري مسي معـظؿي مذيوسقي ماظيتمطوغًماغطالضؿفو ماظؿقرؼر مثورة مسي ماظؼودر سؾد

  .عمأذالئفومبعدمذظكومأنماظذاتماىزائرؼيمؼلؿققلمذي االدؿعؿورمؼعؿؼدمأنماظوئومماىؿوسي

ومأجزائهمؼراجعم"..اظّزعنمسيماظرواؼيماىزائرؼي.."مأضلوعهظؿؾقونمسالضيماظذاتماىزائرؼيمبوظزعنمسيمطّلم 
 ػومسؾورةمسنمردوظيمغوظًمبفومدرجيماظدطؿوراهمعنمجوععيمسنيممشس،مبوظؼوػرة. زبطوط.مو

 .م11.صم-.دارمعصرمظؾطؾوسيم-.صؾلػيماظػنمسيماظػؽرماظعربيماٌعوصرم:زطرؼومإبراػقمم
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ومضصدماظؿكػقفمعنمضغطماظؾقظيماآلغقيمومتروحيفومسنماظـّػسماظيتمأصؾقًم
ريماالؼؼوعماٌودقؼيمظؼصقدتهمصقؿومقتّؽنمهًمآالعفوماٌربحي،مؼلرعماظشوسرمإديمتغ

 ومبؼوظهم:ؼعرفمبم"اهّلدة"ماظيتمبدأػ

 ونم**ماظزػورمومرطوبماًقلــــــضؾيبمتػّؽرمظور

مونم**مخوداتمسيميراجممتقلــــــارسقيتموماظػرد

مونم**مذؾونمؼؾغومبؽققلــــعؿقزعنيمظؾػؿقممممممممممممم

مدانم**مضاللمومضصىمتلوؼلــصىماٌقـإذاماغؿممممممممممممم

مولماظؾقلقوانم**مومصراؼحمبطــوصرموماظغــوأتؼممممممممممممم

مدؾليمومطقفماظدخونم**مدفرانمبضيمضـودؼلم

 ونم**معوصوتممماظزػورمضؾقلـــورماظعدؼــغؼمأعشيمممممممممممم

مذقؽنيم مسؾقفو ماألبقوتماظيتمؼالحظ ماًػقفماظّراضصمم-ثـني:اوػي اإلؼؼوع
اٌفقؿنمسؾىمعودقؼوػومضصدمخؾقمػّزاتمومتوتراتمراضصيمسيمغػسماظّشوسرمداخلم

ماٌ ماآلغقي ماظّؾغويمػذه مععفؿفو مسي مؼؿفؾى ماظـوغي ماظّشيء ماظؼوتؾي، ماظّرتقؾي لدووؼي
مواظلعودة ماظػرح معضوعني محيؿل مععفؿو مطؾه مطون ماظّزػور،م اظذي معـل= واظـّشوة

رطوبماًقل،ممثقل،مظؾػؿون،مضالل،مضصى،متؼوصر،مصراؼح،مدؾلي،مدفرات،م
غوؼرامٌومػومطوئنمسيماظّزػو،مإديمآخرمػذاماٌعفمماظذيمحوولماظّشوسرمأنمؼـؼلمسوٌومع

ماظؼصقدةم؛مومػيميظيماالبؿعودمسنماظورنم .مممم]اظغربي[اظؾقظيماظيتمغظممػــــذه
ومبلؾىمذظكمندمػـوكمتداخالمضوؼو،معّرةمأخرى،مبنيمزعـقيمآغقيمعؾقؽيمبوظغنبم
ماظػرحم معظوػر معن مذبؿوسي موّؾؾفو معوضقي مزعـقي مبني مو مواآلالم، ماٌلدوة ممممممممممو

ومذظكمطّؾهمؼـطؾقمعنمذطرؼوتماظّشوسرماظيتمضدمثؾعًمسيمغػلهمضؾلومموماظّلعودة،
ماألع مبوظـعن ماظشعور م".. مػو مذيوظي مبنحلوس متزوده مأو ماظؾـل، مأو ذةمـرضو
 .".. ؿؿوعـأواالد

ماظؿـوضضم مسـوصر مصقفو متؿفّؾى ماّظيت ماظّؾوحي مػذه مأعوم مضؾقال ماظوضوف وسـد
ومػيم المإ؛م وػـومضضقيمعفّؿياظوجوديمسيمأضصىمجدلمومأرضىمتداخل،متؾػًماغؿؾ

تراطؿوتهمم صعوبيماظػصلماظؿوممبنيم)أغو(ماظشوسرمومذاتقؿه،مومبنيم)األغو(ماىؿعيمو

                                                                                                                                   
 .م11.صم-.م.سم-.صؾلػيماظػنمسيماظػؽرماٌعوصر
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مسيم مهؿل مطوغً ماظّشوسر مذات مطون مػو مو مبلقط؛ مظلؾى مذظك مو اظّؿورخيقي،
ـقيموماظػقزؼوظوجقيمطـريامعنمعالعحماظػرتةماظزعـقيماّظيتمـخصوصقؿفوماظـػلقيموماظػ

مبوا مزحػفومّتلؿً متواصل ماظػرغلقي ماىقوش مطوغً محني ماظّؿراجقدي، ظؿـوضض
متؼوىم مو متشؿد ماظورـقي ماظيتمطوغًماٌؼووعي مبـػسماظّؼوة ماىزائري ماظعؿق داخل

م معن ماظعدؼد مضقودة مصقؿومماألبطولهً مصؿربز ماظرتاجدؼي ماظـؼطي مأعو اىزائرؼني،
ماىزائرؼ مواظؼؾوئل ماظشكصقوت مبعض متعوون معن ماظؿورؼخ مطؿى مععمذطرته ي

االدؿعؿورماظػرغليمسيمتلفقلمتؼدعهمداخلمسؿقماظرتابماظورين،مومػيماظؼضقيم
متـشرمعظوػرماظعؾـقيموماظلكرؼيمصوقمأدؼمم متورةمو محودا موجودؼو اظيتمتؾعٌمضؾؼو

اظيتمماظلريورةاظزعـقيماظيتمالمترحممومالمتؿوضفمتورةمأخرى،مومػيمتؾكمماظلريورة
سيمعـووذوتمبعدمععوػدةمرـفيماظيتمأرشؿًممأدخؾًماظؼؾوئلماظوػراغقيموماٌغوربقي

م مسؾىمعطوردة ماظررين معواليمسؾد مثممماألعرياظلؾطون معنمطلمجفي، ماظؼودر سؾد
،موظعلمذظكمؼعؿربماغؿفًمبنخراجهمعنماٌغربمومادؿلالعهمسيمضؾضيماظػرغلني

 اظيتمجعؾًماظشوسرمؼؼولم:ماألدودقيماألدؾوبعنم

 ومومبوضواظياديم**معؾؽوهمعومالمؼرضمبالصيمومأخؾى

 بعدمأنمطونمضدمضولم=مارسقيتموماظػردونم=موم:مذؾونمؼؾغوامبؽققل
ومػيماظصورةماظيتمؼػؿكرمصقفومبلػؾهمومأصدضوئهمورجالتهمسؿوعو،مطؿومجعؾـوم
مسنماظػصلمسيمذظكماظّؿـوضضمايوصلمسيم معنمأعرغو،محنيمسفزغو سبنمسيمحرية

اظذؼنمضّده،مممومحعلمتصـقفمأصدضوءمومرجولماظشوسر،موممتقزماظذؼنمععهمسنم
 )األغو(ماظشوسرةمػيماٌفقؿـيمسؾىماظـصمسيمسؿوعهمومخوصيمحنيمؼضقفمضوئالم:

 ؾيم**مػّلقًمعنمورينمأؼوممومظقوظيـصوبرمومدػوؼينمراحمأسققًم

ماظوحشمومايىمصرضيمرجوظيم اربونمضؾيبمطيمجوتمعؿوصؾيم**مممممممم

 بوتمحيؾىمظيوماظّضقكمبعضماظـو وؼؾيم**مـغوبوتمصوحيمومأؼوعيمض

 واشمؼـّليمذاكماظـّّدمعنمبوظيم **م  غوبيمعغّقممومدعوسيمدوؼؾيم

ترتؽزمسيمبعدػوماظدالظيمسؾىمذيؾؿنيمإثـؿنيمػؿو؛ماسققًمماألربعيإنماألبقوتم
متدالنمسؾىمأنمشربيماظشوسر،مسؾىماظرشممني"صوبر"موم"مػّلقًمعنمورين.."،ماظؾؿ

                                                                                                                                   
ائر،ماظشرطيمراىم-بنمإبراػقم،معصطػىمذوسرمبينمسوعرمومعداحماظؼؾوئلماظوػراغقي،مد.سؾدماظؼودرمسّزة.

 .م72.صم-.اظورـقيمظؾـشرموماظؿوزؼع
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أنمذظكماظّـّػيمميـلمغؼطيمسيمحبرمشريممعنمأغفومدبؿصرمحولمغػقهمإديماٌغرب
اظـػيماظوجوديماظذيمتعوغيمعـهماظذاتماىزائرؼيمهًمورلةماالخر،مألنمذيؾيم
م"..ػلقًمعنم متدلمذيؾي مطؿو ماظغنب، مو ماٌعوغوة مسؾىمرول متدل "سققًمصوبر"

مسؾىمذظكم مأنماىؿؾؿنيمماالرتؾوطورين.." مطؿو مبنيماظورن. مو اظؼويمبنيماظّشوسر
مريوظ مسؾى مووسقهمتشؿؿالن ماظّشوسر مععرصي مسـفؿو متػّؿؼً مخرباتقي مو موجودؼي ي

مػذام مزل ماٌرتؼىمسي مبوٌصري مو ماىزائر مسي ماظورـقي مظؾذات ماظؿورخيقي بوٌرجعقي
اظؿقرشماٌلؿؿرمسربماظؿورؼخمعنماظطرفماألخر،مومهلذامسربماظشوسرمسنمػذاماهّلمم

مسؾىم ماظداظؿون ماظؽؾؿؿون مػؿو مو م)ػّلقً( مو م)سققً( ماظؿداولممرارؼياالدؿؿبؼوظه و
مطؽلم ماىزائرؼي ماظذات مسؾى متـلقى ماظيت ماظدالظي موػي ماظّزعـقي، مايؼى مممممسرب

مظقسمسؾىمذاتمعصطػىمبن مأنممبراػقممو ماظّؿورخيقي ماظيتمتـؾًماٌصودر وحدػو
محقوتهمطوغًمممؾوءةمبوىوهمومزاخرةممبظوػرماظشفرةموماظؼقودة.

تماظشوسرموبنيماظورنمسيمضضقيموممومزادمسيمحّدةمذظكماالرتؾوطماظؼويمبنيمذا
عومحوممحولمذكصقيماظشوسرمعنمآراءممةاظؿالزمماٌلدوويموماظشعورمبوظغنبموماٌعوغو

متػلريم مإجيود مسن مغعفز محني ماالدطوري؛ ماٌلؿوى مإدي مترضى متؽود محوادث و
عـطؼيمومسؼؾيمهلو،مومعنمأػمماألحداثماٌرتؾطيمبشكصقؿهمذظكماظؿلثريماظؼويم

ىماٌرأةمسيمذظكماظوضًمحيتمطـرتمسشقؼوتهمومتعددت،مسؾىماظذيمطونمظؾشوسرمسؾ
اظرشممعنمأغهمطونمالمؼؿوصرمسؾىمضدرمطؾريمعنماىؿول،مممومجعلمسؾدماظؼودرمسزةم

سـدم ومايؼقؼيمأنمذفرتهمطػـونمخالبمظؾـلوءم)دونمجوان(مطوغًمثوبؿي " ؼؼولم:
لمخورجيمسنم.."،مطؿومتذطرمبعضماٌصودرمبلغهمضدمأتىمبلسؿوماًوصموماظعوم

 . غطوقماٌعؼولموماظّؿصدؼقمبػضلماألسؿولماظّلقرؼيماظيتمطونمؼؿؼنمضواغقـفو
متؾكماىؿؾؿنيم مسـدموووز سؾىمترطقىمآخرمغشرفمم]مػّلقً-و-أسقؾً[و

.."ماآلنوماظّشوسرم"..ؿوماظؼؾقماظؾذؼنمطونمؼشعرمبفماالضطرابؼّدلمدالظيمضوؼيمسؾىم

                                                                                                                                   
نمؼؼولمبلغهمػربمبعدمأنمبذرمأعوالماظضرائىمظؼدماخؿؾؼًماظرواؼوتمحولمدؾىمػذاماظـػيم؛مػـوكمع

أحدمايؽوممسيماٌؽؿىمماطؿشفاظيتمذيعفومسيمإحدىماظؾقوظيماظالػقي،مومػـوكمعنمؼؼولمبلغهمغػيمبعدمأنم
اظعربيمسالضيمعشؾوػيمبنيمزوجؿهمومبنيماظشوسر،مظإلرالعمسؾىمخؾػقوتماظؼضقيمأطـرمميؽنمعراجعيمطؿوبم

 "عصطػىمبنمإبراػقم"مم.س.م
 .م74.ص -.س م.:معصطػىم بنمإبراػقم،

ضؾلمماذؿفرحقٌمؼؼولمسؾدماظؼودرمسزةم"مثممطىمسؾىمزبوظطيماظطؾؾيمربرتصوم"اظقؼشي"م)اظرضؾي(مومضدم
  .79س،مص أضصوئهم"طقؼوش"مومغلىمإظقهمبعضماًوارقم"مم.
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ماظرتطقىمػ مذظك مو مطؽل؛ ماظوجود مووه مجبؿعمو مو"..غوبي.." م"غوبوت" مطؾؿي و
اظؿؽلريمسيماألولمومبوإلصرادمسيماظـوغي،محقٌمغالحظمسيماألولمػقؿـيمأؼومم)غوبوت(م
مػذهم مظؽن ماظغنب، مو مايزن م"ؼوم"غوبي" معع معؼورغي مطـرتفو مو ماظّلعودة مو األصراح

م مظدى مدبؾق مال ماظيت مبوظعؿوعقي مؼصػفو منده ماٌػرحي تلثريامماظؼورئ)اظـوبوت(
مدضقؼوربّدد مو ماظوصفمعنمػذام]ؼوعيمضوؼؾيأ[ما مطػى؛مو ؛مؼعينمأّؼوممسيممشسمو

سنمسفزمسيممؼـؾهشريمربّددمومشريمعمثر،مومذظكمعومماغطؾوسه و  اظـوعمؼصؾحمتلثريه
ذظكمعوم وسقهمومالمذعوره،مومدضقؼومومربّددامسيمالموردممأؼومماظػرحموماظلعودةموصػ

واظّضقكمم[صؼولماإلرالقلماظعؿوممومبدماحرتازجعلماظشطرماظـوغيمعنماظؾقًمصقهم
ماظضقكمم]بعضماّظـوبوتمحيؾىمظي مٌوذا مغطرحماظلمالماظؿوظيم: مجيعؾـو ذظكمعو

  !بعضم)اظـوبوت(مصؼطمومملمؼؽنمدائؿو؟
ماظغنبمصـقلىمسؾقهمهّؽؿهمسيم مسّرجماظّشعرمسؾىم)غوبي(مايزنمو مسـدعو أعو

المذعورهمؼؼصدانمإديمتردقخمماظّصورةمهّؽؿومصـقومومراضقو،موطلنمالموسيماظّشوسرمو
م مذاطرة مسي ماظّدعوع مو ماظغم مو مايزن مصورة متلطقد مبؼوظهإماظؼورئو ماألبد واشم [دي

اٌؼطعماظذيمؼعؾقمصقهمغلقونمصورةمايزنموماظؾمسمسؾىم ]ؼؿـّلىمذاماظـلمعنمبوظي
مداظيمسؾىماالدؿقوظي.مادؿػفوعقيصقغيم

موم)ػّلقً( مبنيم)اسققً( مدؾقمندمتالزعو م)غوبي(مموغؿقفيمٌو مو م)غوبوت( و
معع مسي متّدل متؾكمظاظيت مو مذاته، مو ماظشوسر م)أغو( مسي موجودؼي مخؾكؾي مسؾى ؿفو

مغوبعيمأدودومعنميظيمزعـقيمآغقيمتغذؼفوم اًؾكؾيمومذظكماظغنبمومتؾكماٌعوغوة
 عرجعقيمتورخيقي/متصودعقيمععمأغواتماآلخر.

ماظؿـوضضمايوصلمبنيمخال مو مذظكماظؿصودم متؾنيمظؾشوسر مأن مبعد ماظؽونمو ؼو
م مػقوطلم[اظوجودؼي مو مإديم] األغو/اآلخر[ممـؾيمسيماظشكوصمطلجلوم ماظّشوسر اضّطر

مصـفدهمؼؼولم: ]..سوملماٌعـوؼوت/األخالق[اهلروبمسبومسوملماٌوػقي

 شوبمايقوموماٌـوقم**معنمغوسمجقؾيماظؼشور

 وقم**مومعشوومذوكماظطقورـاصـومومغوسماظعشمممممممممممم

 حقٌمؼؼولم:م-2-شمإديمآخرمأبقوتمصرا

 حصراهموؼنماظّؿؾالقم**مخرييمتؾّدلمبشرور

محقٌماٌعفمم معن مدواء ماظضعفماظػـّي معن مذيء ماألبقوتماظيتمؼـؿوبفو وػي
مسنم ماالبؿعود ماظّشوسر مإديمربووظي مذظكمؼعود مظعّل ماظػـقي،مو مسيماظصورة اظؾغويمأو
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م موايدؼٌمسن مأغوه مو موأسدائه) اآلخرؼنذاته م (سنمحّلوده مغػله مسيمصوجد تغرق
  .اظوسظقيموماظـّصوئح

 (مصؿفدهمؼؼول:-8-أعومسيماٌؼطعماألخريمعنماظؼصقدةم)ػّدة

 بعدمايصونموماظؼوعونمتشوظيم**مذواشمومخؾػواتمسؿوظي

 إديمأنمؼؼولم:

 ضوظوامسؾىمصػىمؼوظؼّواظيم**مذوصومطقفمرخصمبعدعومطونمشوظي

 ألبقوتمػي:صـفدمأربعيمأبقوتمػيماٌشؽؾيمظعؿودماظؼطعيمومربورػو،موما

 ورينمزصقػزفموماػؾيمبـىمتوظيم**مايؽممسيمبؾعؾوسمؼفوىمظي

موبؾيم**ماظّشربمبعدمعوعرمحيؾىمظيــضفوةمومطرسموماظـّوسمعؿؼمممم

 وظيم**مومضؾقلمعنمؼعرفمظغيماضواظيـــوظقًمسوذرذيمغوسمجفمممم

 وظيم**وماظراسمسرؼونمتؼولمػؾوظيـــؼفدموماظؼرقمومؼؾؾلوماظـعمممم

واظؿؼوبلمم]سوبؾعؾوسمومص[غفوماسؿؿدتمأدؾوبماٌؼورغيمبنيمعؽوغؿنيمومذظكمظؽو
ومغؿقفيمظؿؾكماٌؼورغيمومذظكم،م]دؽونمبؾعؾوسمومدؽونمصوس[بنيممنطنيمعنماظؾشر

ماظعوداتمو مسي ماظلؾوطوتمو مسي مذدؼدا ماخؿالصو مغالحظ مذظكمم اظؿؼوبل ماظّؾؾوس، سي
ماظ ماظّؿؾوؼن مأضؾؼموأزسفمنذؼّؾاالخؿالفمو مو محنيمهواظّشوسر مرؾقعي، مأعر مذظك ،و

ماىدؼد مبنيماٌؽون مو مبنيماظّشوسر ماظؿؽوعل مو ماالغلفوم اظذيمبوتمم]سوص[اغعدام
عػروضومسؾقهمأنمؼعقشمصقه،مسؾىماسؿؾورمأنمتؾكماظعالضيمايؿقؿقيمايؿؿقيمبنيم
مسؾىم مبـقً مخوصي مغغؿقي محقوته مسي مطوغً مسوذفو معؽوغقي مردوم موبني اظشوسر

ماظداخؾقي محقوته موأدودفو مرػًم ، ماظغربي مدؼور مسي ماظردوم متؾك مبفؿً سـدعو
عالعحماظؿـوصرمواظؿـوضضمسؾىموجدانماظشوسرمسيمتؾكماظؾقظيماآلغقي،مممومأدىمبهم

 =>إديمردممظوحؿنيمعؿـوضضؿني؛مظوحيمايقوةمسيمدقديمبؾعؾوسمزصقزف

 ورينمزصقزفمومأػؾيمبينمتوظيم**مايؽممسيمبؾعؾوسمؼفوىمظي   

 ؼوبؾيم**موماظّشربمبعدعومعّرمحيؾىمظيضفوةمومطرديموماظـّوسمعؿ

                                                                                                                                   
مظؾالشودؿونمبوذم-ذيوظقوتماٌؽون ماظـشرمر،مترذييم:مشوظىمػوظلؿور،ماٌمدليماىوععقي درادوتمو
 .87.،مص7611واظؿوزؼع،مرؾعيمثوظـي،م
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وػيمظوحيمميؿزجمصقفوماظػرحموماظلعودةمععماالدؿؼرارموماألعونموماالظؿؽوممععم
  => عرجعقيماٌؽونماظذيمغؾًمومترّبىمصقه،مثممظوحيمايقوةمسيماظغربي

 وظقًمسوذرمذيمغوسمجّفوظيم**مومضؾقلمعنمؼعرفمظغيمأضواظي

 وظيم**موماظراسمسرؼونمتؼولمػؾوظيؼفدواماظؼرقمومؼؾؾلوماظـّعممممم

ماظذيم ماىدؼد ماٌؽون معع ماظؿؽوعه مسدم مو ماظّشوسر مضؾق ماظيتمتربز ماظّؾوحي وػي
متؼولمبلنماظلؾطونمدقديمربؿدمضدم ماٌصودر مإظقه،مسؾىماظرشممعنمأنمطّل ػوجر

مو مذفرؼو مراتؾو مسّقنمظه مو مضّربهمعنمحوذّقه مو مصودته مو ظهمدؾلماظعقشمموصرمأطرم
أنماظّشوسرمطونمعرتؾطومإرتؾورومضوؼوممبرجعقؿهماظورـقيمومأغوه،موهلذاممشريماظّلعقد

عنماظغربيمومعنمسدمماالرتقوحمإديماآلخرمحؿىمومظوممةاظلؾى،مغؾقظممسوتماٌعوغو
م..طونمذؼقؼومأومجورا.

                                                                                                                                   
  .71-79.ص.صم-.ذوسرمبـىمسوعر،مم.س:معصطػىم،ميؽنمعراجعيم:مبنمإبراػقم


