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 :مقدمة

 و أيضا، تناقضاهتا و إيديولوجيتها و بثوريتها التارىبية؛ بالسّبورة اعبزائري الروائي اؼبنحُب يرتبط
 سياؽ يف اؼبؤلفْب لرؤى اؼبَبصبة الدالالت ضررب السردية، اؼبساحات امتداد طوؿ على و إليها، ينتهي

 كلها....  أسطورية و أدبية تراثية، قرآنية، متشعبة؛ فكرية إمدادات على اؼبتلقي يقف و األحداث،
 ناتج معريف امتداد و خفي، و علِب حوار وجود عن تكشف فنية، بتقنية النصوص معامل رسم يف تسهم

 .اإلبداعية اؼبفرزات عن

 اغبوات" "الزلزاؿ" "البلز"وطار، الطاىر للمؤلف الروائية النصوص ؾبمع عند وقويف كاف ؛مث من       
 الويل" "الدىاليز و الشمعة" "العشق يف ذبربة" "اغبراشي الزمن يف واؼبوت العشق" "بغل عرس" "والقصر
 أزمنتو امتداد على -ائراعبز – احملدود اعبغرايف للراىن اؼبعرفية الوثائق فهي" الزكي مقامو إىل يعود الطاىر

 مفاىيمها يف ـبتلفة و متتالية زمنية ؼبراحل االفَباضية، و الواقعية اؼبخططات ترسم إذ التارىبية،
 الدولة، معامل وبدد مشروع على تعمل جهود مع توازيا اإلنتاجية، و االستهبلكية معطياهتا و اإليديولوجية

 سبثل أمشل؛ برؤية و اؼبتخيل، و الواقعي و الواقعي، و واقعيال بْب القائم اعبدؿ أبعاد ترسم فهي مث من و
 و األساس األرضية األخّب؛ ىذا باعتبار البلمتناىية، التاريخ مفرازات و ، النص أدبية بْب األزيل اعبدؿ
 اجتماعية، ثقافية، متكاملة؛ بُب إىل لتتفرع األحداث معطيات هبا تَبسب الٍب التحتية الطبقة

 .أيضا أمنية و ةسياسية،اقتصادي

 الويل" إىل" البلز" من بدءا للمؤلف؛ الثمانية الروائية النصوص اكتسبت ذلك؛ كل بفعل و       
 الوقوؼ من سبكنِب أهنا رأيت اإلبداعية، سياقاهتا يف متميزة أنظمة ،"الزكي مقامو إىل يعود الطاىر

 تقنية ربديد يتم مل و تفاعبل، و كشفا و حوارا اإلبداع؛ على البحث تفتح للتأويل،و  دبساحات
 يبيزىا اؼبختارة، النصوص كل بأف االقتناع بعد إال للقراءة وسيلة ،l’intertextualité" التناص"



 اػباصة الشفرات ربمل و ، متباينة مستويات بْب يَباوح بإنتاج العاـ اإلبداعي الكوف إىل اؼبعريف التجاذب
 معرفيا، عوزا اؼبرجعي النص كاف ىل لكن بينها، مهموسا واراح ىبلق كأنو حٌب اؼبؤلف، هبا يتفرد الٍب

 كاف أـ.اإلبداعي القبوؿ بعض النص سبنح فنية ضرورة  أـ النصية، اؼبساحات يف متفاوتة فراغات لسد
 .العاـ اإلبداعي اؼبوروث هبامش عبورىا يف القرائية للذاكرة نتاجا

 إىل تنتهي الٍب التناص، ؼبصطلح التعريفات و راءاآل البحث،كثرة دوف تقف أال كثّبا حرصت و       
 يف التناص تقنية صبلحية سبتد حد أي إىل دقيق؛ سؤاؿ أماـ أقف ووجدتنِب النصوص، خليط و نسيج
 و تضييقها؟ على تعمل أـ القرائية، اؼبمارسة مساحات اتساع يف تساعد ىل و النصوص؟ معامل إجبلء

 ".وطار الطاىر روايات يف التناص" ه،ربديد فكاف البحث، أبعاد بعض انكشفت

 و التارىبية النصوص إىل اؼبؤلف، نصوص زبَبؽ الٍب التأويل و القراءة اقتضت البحث، طبيعة و       
 و الرصد لغائية واحد، مبحث يف السيميائي و التارىبي اؼبنهجاف؛ يلتقي ما كثّبا و... الدينية و األدبية

 .خاسبة و أربعة فصوؿ و مدخل يف احملاور ربددت و االستقصاء،

 أوىل، كإرىاصات العريب األدب يف التناص تقنية ذبذر يف يبحث و التناص، سؤاؿ فيو تناولت  اؼبدخل؛ 
 . اغبديثْب العريب األدب و الغريب األدب يف ماىيتو و

 .التناص تقنية عن تنفصل ال الٍب اآللية بوصفها القراءة فعل إىل خلصت و 

 عتبات Gérard Genette جنيت جّبار ظباىا الٍب اؼبوازية، النصوص عند فيو توقف األوؿ؛ الفصل
 لكل ذبزيئية عناوين بتحديد اتضحت اؼبختلفة، النصية للتفاعبلت واسعة مساحات كانت و النصوص،

 .فالتقدًن اإلىداء إىل العنواف، إىل اؼبؤلف، من بدءا روائي، نص

  ىي؛ ثبلثة مباحث  بإدراج العاؼبي، وروثاؼب مع التناص: فيو تناولت الثاني؛ الفصل



. اؼبيثولوجي النص حضور -1          

. السردية النصوص مع التقاطع -2         

. -الشيوعي– االشَباكي الفكر مع التقاطع -3       

 زمنا اعبرائد، و اجملبلت صفحات على و اعبامعية البحوث يف الستهبلكو، األخّب، اؼببحث يف أسهب ومل
.طويبل  

 :ىي طبسة مباحث فيو أدرجت و العريب، اؼبورث مع التناص فيو تناولت ؛الثالث الفصل

 .القرآين القصص على االنفتاح -1

 .القرآنية النصوص مع التفاعل -2

 .الصوفية النصوص مع التفاعل -3

 .األدبية النصوص مع التفاعل  -4

 .التارىبية الشخصيات استدعاء -5

 مسالكها زبتلف اؼبرجعي إىل العودة روائي؛ألف نص لكل مفتاحية، ناوينع اعتمدت ذلك؛ لتوضيح و
 دوف سبيبل أجد مل و البحث مساحات معظم على أتى الثالث الفصل أف آخر،واتضح إىل نص من

 . للمؤلف اإلبداعي بالرافد واؼبرتبط اؼبمكن الطرح باعتباره ذلك،

 :فيو أدرجت و الذايت، التناص منحنيات على ركز  ؛ الرابع الفصل

 .اؼبناص مستوى على النصوص تفاعل -1

 .اؼبتناصات مستوى على النصوص تفاعل -2

 .اؼبثقف صوت -3

 .اآلخر صوت -4



 اعتمد أنو األوىل؛ اؼببلحظة إىل أيسرىا و البحث، نتائج أضمنها أف حاولت ، خاسبة إىل انتهيت و
 .اؼبختلفة اؼبعطيات من صبلة إىل تنتهي الٍب النصوص لدالالت اؼبعرفية اؼبصادر يف التنقيب

 اكتفيت والٍب للمؤلف، الروائية النصوص يف اؼبتمثلة األساس اؼبصادر فهي اؼبعتمدة؛ العلمية اؼبادة عن أما
 اؼبغلق من الكثّب فتحت الٍب اؼبراجع استثمار مع  التوثيق، أثناء فقط األوىل للمرة معها اؼبؤلف بذكر

 اؼبوروث يف خاصة ـبتلفة، متوف يف حقائقها عن -النصوص– حبثت ما كثّبا إذ النصوص، يف واؼبنغلق
 .العريب

 أعاود أف الضرورة من فأجد ، إليو عدت كلما ينتفي عنو الرضا فاف البحث، صعوبات عند أقف إف و
 . مسبقا اؼبرسومة االفَباضية الصورة دوف جاء -صورتو اكتملت أنو بعد– البحث أف أجـز لدا ، فيو النظر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شكر و ترحم

 مع يصطفيو أف اهلل أسأؿ و زغينة، ؿبمد الدكتور األستاذ اؼبشرؼ؛ روح على أترحم     
 و توجيهو صبيل لو أضبد و أناتو، و صربه فيو أقدر كنت فكم اعبنة، يف عباده من اؼبختارين

 .األطروحة  ىذه إسباـ متابعة على إصراره

 يف األخبلقية و السلوكية و اؼبعرفية قدرتو سعة السبع، نب الرزاؽ عبد للدكتور؛ أقدر و     
 األمر يف النظر حبجة ذلك عن غبظة يتواىن أف دوف األطروحة، ىده على اإلشراؼ تبِب قبوؿ

 دبشاركتو اؼبعرفة، ثقافة و السلوؾ ثقافة لتجسيده االمتناف كل لو أضبل أنا و دراستو، أو
 .قناعاهتم بعض اآلخرين

 اقدر و تقويبها، و األطروحة ىده تقييم على ستشرؼ الٍب اػبرباء، للجنة َبامياح أوجو و     
 .فيها اؼبطروحة األفكار امتلكتها غبظة كل ؽبا

 لكل و األساتذة، لكل و آداهبا، و العربية اللغة قسم إلدارة اػبالص شكري أقدـ و     
 .إليهم بانتسايب أتشرؼ و اؼبوظفْب،

 ىذه اقباز يف فضل ؼبسة لو كانت من لكل و الكبّبة، ائلٍبلع اػبالصة ربيايت و     
 .  األطروحة

     

 

 

 

 



 

 :التنػػػػاص سػػؤاؿ

 ميزة ليحمل الفكري، -اؼبعريف والرصيد واؼبكاف بالزماف مرتبطة الدالالت فيها تتوالد شبكة النص       
 ًً "للعامل صاحبو معرفة ىو ص؛ن أي إنتاج فأساس"األخرى، النصوص مع والتفاعل والتواصل االستمرارية

 الذىن ربريض إىل دالالتو بكل ويسعى اؼبتوقعة، وغّب اؼبتوقعة اؼبفارقات وبمل نسيج إىل ينتهي ألنو ،(1)
 للمؤلف النصية الذاكرة إذ ومتخيلو، وواقعو إيديولوجيتو معامل ويتبْب نها،بي وما فيها خفي ما كشف على

 عن اؼبوروثة القدرة، اؽبائلة العبلمات ضد معركة ىبوض" فهو اؼبعطيات، ىذه عن بالضرورة تنفصل ال
 القارئ، وتلقي اؼبؤلف، إرساؿ ووفق واؼبتخيل، الواقع جغرافيا وفق معاؼبو، بعض ووبدد ، (2) "األسبلؼ

 نصوص على اتكائو أو النص، استقبللية حوؿ القائم اعبدؿ إشكالية لفك الكتابة فعالية تبدأ مث ومن
 تنبعث أـ واحد؟ صوت منو أينبعث ى؟أخر  ذوات إنتاجو يف تشَبؾ أـ واحدة، ذات إنتاج أىو أخرى؛

 .متعددة أصوات ومنو فيو

 مفاىيم العربية، النقدية اؼبباحث يف وردت إذ القدـ، يف فبتدة جذور اؼبطروحة؛ لئلشكالية       
 األدبية، السرقة مفهـو وكاف... التلميح التضمْب، االقتباس،: منها األدبية، بالنصوص التأثر ؼبستويات

 النص على البحث يقتصر االجتبلب،ومل إىل االنتحاؿ إىل االىتداـ من مستوياتو تعددب ورودا، أكثر
 هبعل فبا اغباضر، النص يف الداللية العبلقات إجراء كيفية يف أيضا البحث وإمبا النموذج، أو األصلي

 قاتسر " و للقطربلي،" سباـ أيب سرقات" ذلك ومثاؿ اغبديثة، البحوث عن كثّبا يبعد ال البحث ىذا
 التلقي مستويات وفق للنصوص، النقدية التصنيفات ىذه وتزامنت للنصييب،" سباـ أيب من البحَبي

 . األصلية للنصوص

                                                             
(1)

 321محمد مفتاح؛ تحلٌل الخطاب الشعري )استراتٌجٌة التناص(، المركز الثقافً العربً، بٌروت، لبنان،د ت، ص   
 331، ص 2002،  3ب، سورٌا، طروالن بارت؛ الكتابة فً درجة الصفر، تر؛ محمد ندٌم حشفة، مركز اإلنماء الحضاري، حل (2)



 القدـ، يف ضاربة وأزمنة ـبتلفة ثقافات من متعددة، ذوات انصهار بالضرورة؛ ىو الكتابة؛ ففعل 
 هبذا يقر سلمى بن فزىّب واألداء؛ نتاجاإل ميزيت لتوفّب إليها، النص انتساب أولوية ربمل واحدة، ذات يف

 :قولو يف اؼبعيار

 -وبعده    مكرورا لفطنا من معادا أو            معارا إال نقوؿ أرانا ما                               
 أكيدة عبلقات وفق يبدع بأنو ،-1994 – 1839 البارودي سامي ؿبمود يقر – الزمن من قروف دبضي

 : ـبيلتو أثروا الذين بالشعراء اؼبستويات، تةومتفاو  اغبصوؿ،

 

 يتكلما أف اإلنساف عادة بو    جرت دبا قبلي كاؼباضْب تكلمت                     

  (3)يَبمبا أف األيك البن فبلبد          غافل باإلساءة يعتمدين فبل                     

 

 كمنطلق سابقاهتا، على باتكائها اإلبداعية، اؼبمارسة إقرار يف ذاتو، اؼبنحى النقدية الدراسات وكبت
 بعض تفرض الٍب اإلبداعية السّبورة غبقيقة متأنية بنظرة خلدوف، ابن أورده ما ذلك مثاؿ ؽبا، تأسيسي
 القروبة شحذ و احملفوظ من االمتبلء بعد" مقدمتو؛ للمؤلفْب،يف اؼبعريف الفكري، الرصيد يف االشَباؾ

 شرطو من أف يقاؿ ردبا و ترسخ، و ملكتو تستحكم... النظم على -الشاعر -يقبل اؼبنواؿ على للنسج
 و نسيها فإذا بعينها، استعماؽبا عن صادرة ىي إذ الظاىرة، اغبرفية رسومو لتمحى احملفوظ، ذلك نسياف

 للحفظ فإشارتو ،  (4) " عليو النسج يف يأخذ منواؿ كأنو فيها، األسلوب انتقش هبا، النفس تكيفت قد
 القرائية، اكرةللذ نتاج ألهنا الشاعر من إقرار دوف الشعرية، النصوص تداخل غبتمية يؤسس النسياف و

                                                             
 19، ص3891لمعاصر، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر نسٌب نشاوى؛ المدارس األدبٌة فً الشعر العربً ا (3)
 .  113-113، ص ص 1، م3882عبد الرحمن بن خلدون؛المقدمة، مكتبة لبنان، بٌروت،(4)



 بينها اغبدود بعض يلغي الذي النصوص، بْب اعبدؿ و الَبابط و التعالق ىذا ىو إليو أشار الذي والنسج
 . بعضها على النفتاحها ويبكن

 اجَبار ومستويات النصوص، بْب اؼبوجودة العبلقات مسألة الغربية، األدبية الدراسات وتناولت
 اػبارجية باألطر وارتباطها النص، مادة على الروسية الشكبلنية سةاؼبدر  ركزت إذ والصيغ، األفكار بعض
 .بنيتو تتجاوز النص، معامل إذ ، (5)اػبارجي وسياقو النص حوؿ أسئلة يطرح عنو،

 بواسطة اؼبتبادؿ التأثّب لدرجة يبكن" أنو Bakhtine باختْب ئيلميخا أكد ذاتو، اؼبنحى ويف 
 نستطيع ال اآلخرين، خطاب نقل أشكاؿ ـبتلف ندرس عندما فإننا ؽبذا كبّبة، جد تكوف أف اغبوار
  (6) "اغبواري السياقي تأطّبه طريقة عن اػبطاب ىذا بناء طريقة فصل

 النص داخل واؼبتناقضة واؼبختلفة اؼبتآلفة لؤلصوات تفسّبية فعاليات النقدية القرارات تنشئ مث ومن
 فيها، واتاألص وتعدد ببينها، حوار وجود عن تنبئ ربوالت وفق األدبية، النصوص توالد يؤكد فبا الواحد،

 من سياؽ كل ضمن قادرة مفتوحة، تظل إهنا منتهية، ليست الداخلي، اؼبقنع للكبلـ الداللية البنية"  إذ
 ديناميكيا، يظل فالنص (7)"جديدة داللية إمكانات عن دوما تكتشف أف على اغبوارية اعبديدة سياقاهتا

 اغبوارية السياقات بفعل أخرى، نصوص مع التواصل مسلك وإنشاء االنفتاح، على ةمتجدد قدرة يبتلك
 وقيمو حقيقتو، ألف أخرى، نصوص مع سباشيو ذاتو الوقت ويف وسبيزه، استقبللو تضمن الٍب اؼبشَبكة،
 .بذلك إال تتجلى ال اؼبختلفة

 أوائل يف ،Julia-Kristeva كريستيفا جوليا أوضحتو القيمي، -اؼبعريف الَباكم عند والوقوؼ    
 وإنتاجيتو النص الحتمالية اعتمادىا وفق واؼبتلقي اؼببدع بْب للعبلقة مفهوماً  حددت إذ الستينات،

 العملية أف ترى؛ اذ ،Rousselلروسيل" افريقيا عن انطباعات" يف الداليل التعدد تتتبع وىي واستهبلكو،
                                                             

(3)
 12، ص 3893ٌنظر؛ أنور المرتجً، سٌمٌائٌة النص االدبً، افرٌقٌا الشرق، الدار البضاء، المغرب   

(6)
 303، ص  3893،    3د برادة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزٌع، القاهرة، طمٌخائٌل باختٌن، الخطاب الروائً، ترجمة   محم  

 333مٌخائٌل باختٌن، الخطاب الروائً، ص  (7)



 فاألبعاد ،(8) "معينة داللة وبمل عبثا يظهر ما ذبعل الٍب يفه"احملدودة، للمدلوالت توزيع إعادة احملتملة،
 الٍب االحتمالية، القراءة بفعل وتعدديتها، للنص، الداللية الوحدات وفق تتحدد للنص الداللية اؼبعرفية

 تتقاطع معْب نص فضاء ففي نصي، وتداخل للنصوص، ترحاؿ" فهي مبلئمة، منطقية تقنية ؽبا زبلق
 الذات طرؼ من الكتابية، اؼبمارسة وتستمر ،(2) "أخرى نصوص من مقتطعة عديدة ملفوظات وتتناىف

 حركة" النص؛ ذبعل الٍب النصوص، هبجرة عنو عربت ما وىو الَبحاؿ، ىذا ترصد الكاتبة، -اؼبتكلمة
 .(3) "اؽبدـ عرب ينتج« ؿبمـو« »مرور» إنو تنظيم، إعادة

 مع التواصل ووبقق االنزياح، عرب تتحقق بديلة قيم وإعطاء البناء، وإعادة التهدًن، عرب يبر النص فإنتاج
 اؼبعريف التقاطع من وياتمست وربدد اؼبرجعية، النصوص من تتولد تأويلية، أو رمزية دالالت وفق القارئ،

 لدالالتو، استنطاقية كعملية فيو، اػبطاب ؼبرجعية تأكيد و ،(4) "تنظيم إعادة حركة" فالنص معها؛
 النص بْب قائمة مستمرة حركة وفق متعددة، أخرى نصوص امتصاص عملية استجبلء على ووقوؼ
 .واؼبرجع

 -التنظّبية الدراسات يف واسعة مساحات Intertextualité التناص مصطلح أخذ مث ومن       
 اإلبداعي اػبلق معاودة بإمكانيتو النص، يف اؼبعرفية التحوالت ؼبختلف اجتذاب، قوة من لو ؼبا النقدية،

 وشبكة داللتو حقل عن الدليل ونزع أرضها، عن الكلمات نزع" ىو؛ الكتابة فعل أف من انطبلقا لو،
 ببث إبداعو، صور هبدد اؼبؤلف ألف ،Roland- Parthes بارت روالف حدده ،كما(5)"استعماالتو

 ىبوض فبيزا،إذ إبداعيا وئاما بينها ووبدث البلؿبدودة، اؼبعرفية الَباكمات وسط عنها متنوعة،ينبش قيم
 يظل إشكاال يطرح بذلك وىو مر مثلما (1)"األسبلؼ عن اؼبوروثة القدرة، اؽبائلة العبلمات ضد معركة"

                                                             
 41، ص 3883-2جولٌا كرٌستٌفا؛ علم النص، تر؛ فرٌد الزاهً، دار توبقال للنشر، الدار البٌضاء، المغرب، ط (8)
 23م ن، ص  (2)
 34م.ن، ص  (3)
 34ص -م.ن (4)
 9، ص 3889، 3الن بارت؛ لذة النص، تر. فؤاد صفا، الحسٌن سبحاز، دار توبقال للنشر، الدار البٌضاء، المغرب، طرو (5)
    331روالن بارت؛ الكتابة فً درجة الصفر؛ ص  (1
 .12،ص 383893تزفٌطان تودوروف؛الشعرٌة، تر، شكري المبخوت، رجاء بن سالمة،الشركة الشرقٌة للتوزٌع والصحف، ط (2



 يف تبحث تقنية، التناص أصبح مث ومن.اعباىزة بالطروحات تكتفي ال الٍب اإلبداع شبكة حوؿ قائما
 فضاء بصفتو للنص، السيميائي التحليل دقيقة،يف استنطاقية بأدوات وسبسك األديب، العمل مفاصل
 الٍب العناصر من سلسلة إىل باإلستناد يصنع ال اعبديد فالنص"والتحويل، االستيعاب فعل يعتمد لغويا،
 للسياقات بانتمائو أدبيتو، وبقق فالنص ،(2) "نوعية ؾبموعات إىل بالعودة األدب،بل إىل إصباال تنتمي
 االجتماعية السياقات ىذه تستنطق فعالية خلق ىي؛ التناصية القراءة وغائية واؼبتناقضة، اؼبختلفة اؼبعرفية

   ....والتارىبية والثقافية،

تعاليو حيث من إال النص يهمِب ال" - Gerard Génette – جنيت جّبار ويقوؿ          النصي، ًٌ
 عليو أطلق ما ىذا النصوص، من غّبه مع جلية، أـ خفيفة عبلقة، يف هبعلو ما كل أعرؼ أف أي

التعايل  أمباط دبختلف النص تقرف الٍب العبلقة" بالتداخل؛ ويريد (3) " النصي التداخل وأضمنو النصٌي، ًٌ
 تقنيات وربديد النص، نظاـ معرفة يف والفكر اللغة على يركز فهو ،(4) "إليها النص ينتمي الٍب اػبطاب
 اؼبعريف، اؼبنتوج استيعاب على مقدرتو دبستوى تقنيات وربديد النص، نظاـ معرفة على مقدرتو دبستوى

 ىي؛ النصية، للمتعاليات طبسة أشكاال لذلك وحدد وتناقضاتو، باختبلفاتو

 عن نصوص، عدة أو نصْب بْب متزامن حضور عبلقة" وىو ،Intertextualité: التناص -1
 للنص، اؼبعريف السياؽ إذ ،(5) "آخر داخل لنص الفعلي باغبضور األحياف غالب ويف االستحضار، ريقط

 .ذاهتا الغائب النص بنية بإبقاء أو التلميح، أو بالتضمْب االستنطاؽ فبكن يظل

                                                                                                                                                                                                     
 80،ص3893، 2بد الرحمن أٌوب،دار توبقال للنشر،الدار البٌضاء،المغرب، طجٌرارجنٌت؛مدخل لجامع النص،تر؛ع(1)
 83م ن، ص  (1)
، ع 2004جٌرار جنٌت؛ األطراس )األدب فً الدرجة الثانٌة( تر؛ المختار حسٌن، مجلة فكر و نقد، دار النشر العربٌة، الدار البٌضاء،  (5)

  http:/membre/lycos.fr/.abdjabri/n16_11atras.htmعلى الرابط:  33
 .نمى (3)
 8ٌنظر؛ سعٌد ٌقطٌن؛ انفتاح النص الروائً، المركز الثقافً العربً، الدار البٌضاء، المغرب، ص  (3)

 



 الداخلي، العنواف الفرعي، العنواف العنواف،"  ويشمل  Paratexte: اؼبوازي النص -2
 النص، يف انغلق ما تفتح عبلقات حقوؿ وكلها ،(7)باؼبناص يقطْب سعيد وترصبو ،(6)..."التذبيبلت

 .النص عتبات أيضا وتسمى

 بآخر نصا تربط الٍب والتعليق التفسّب عبلقة" وىي  Métatextualité:الواصفة النصية -3
 يف تعمل وتظل ،(2)باؼبيتانص يقطْب سعيد وترصبها ،(1) "استدعائو أو بو االستشهاد دوف عنو، يتحدث

 .النقدية العبلقة إطار

 يسمى الذي -( ب) نصا ذبمع عبلقة كل" وىي -Hypertextualité-:  اؼبتفرعة النصية -4
 يف ويتحدد ،(4)البلحق بالنص يقطْب سعيد وترصبها ،(3) "األصل النص -( أ) سابق بنص ، متفرعا نصا
 النص من اقتباسات أو استشهادات بإيراد لقالتع طريق عن احملاكاة، أو التحويل عبلقة ربديد إطار

 .جديدة إنتاجية إعادة فهي الغائب،

 على -تتقاطع ال حبيث سباما، بكماء بعبلقة وتتعلق -  Architextualité: اعبامعة النصية -5
 ،(6)النص دبعمارية يقطْب سعيد وترصبها ،(5)اؼبوازي النص إشارات من واحدة إشارة مع إال -األكثر
 الذي النص وربت فوؽ مكاف، كل يف حاضر النص؛ جامع أو اعبامعة، النصية بأف جنيت ّبارج ويؤكد

 جنس وبدد فهو ،(7)اعبامع النسيج من الشبكة ىذه على -وىناؾ ىنا -بتعليقو إال خيوطو ينسج ال
 .معاؼبو ورسم معطياتو تتبع وفق النص

 مع ومتفاوتة ـبتلفة وتعلقاتو؛ اتوتعليق ورصد النص، الستنطاؽ جنيت، جّبار تصنيفات كانت تلك
التفاعل نفضل" بقولو؛ النصي التفاعل يف يقطْب سعيد يبحورىا أخرى، نصوص  باألخص، النصٌي، ًٌ

... النصي التفاعل أنواع من واحدا إال ليس جنيت، من فيو تنطلق الذي – ربديدنا يف التناص ًٌ  ألف
عرب أو النصيةٌ  اؼبتعاليات على ونؤثره  ال الٍب الدالالت ببعض يوحي قد التعايل، ومعُب... النصيةٌ  ًٌ

 .(89) "اؼبعُب ضبل يف أعمق نراه الذي" النصي التفاعل" ؼبعُب نضمنها

                                                             
  ، )األدب فً الدرجة الثانٌة( ، مو. نجٌرار جنٌت؛ األطرس (3) 

 83سعٌد ٌقطٌن، انفتاح النص الروائً، ص ص  (2)
 لثانٌة( ، مو. نجٌرار جنٌت؛ األطراس)األدب فً الدرجة ا (1)
 .83ٌنظر؛ سعٌد ٌقطٌن؛ انفتاح النص الروائً، ص  (1)
 ، )األدب فً الدرجة الثانٌة( ، مو. نجٌرار جنٌت؛ األطرس (4)



 أو ربديدىا مع االستنطاقية، بتقنياتو وبتفظ معادلة، مصطلحات من عنو اقبر وما التناص  فمصطلح
 لطبيعة اؼبناسبة اؼبعريف، األداء أوجو كل تستقطب الٍب العملية النصي التفاعل مصطلح ويبثل تقاطعها،

 معرفية ؼبعطيات وذبديدا استمرارية التفاعل يكوف مث ومن ذلك كل يستوعب لغوي، فضاء يى الٍب النص
 .النص يف وذبلى خفي ؼبا تفسّبية فعالية خلق إىل ويهدؼ سابقة،

 فإف يقطْب، سعيد بتعبّب النصي والتفاعل جنيت، بتعبّب النصية للمتعاليات اػبمسة األنواع إىل وإضافة
 :(10)وىي ثبلثة االأشك لو وبدد األخّب ىذا

 .هبا يتميز خاصة، وعوامل ؿبددا أسلوبا اؼبؤلف التزاـ يف ويتمثل: الذايت النصي التفاعل -1
 من يتموقف وىو الكاتب، ىبوضها الٍب الفعلية اؼبمارسة يف ويتمثل: الداخلي النصي التفاعل -2

 .نةمعي ذبربة

 سعيد ترصبة عند ووقوفنا. والتحويل االستيعاب أساس على ويقـو: اػبارجي النصي التفاعل -3
 طبقاتو يف تبحث بآليات النص انفتاح وربطو اإلقناع، مسوغات لتحقيقو كاف للمصطلح، يقطْب

 .أخرى نصوص مع تواصلو شفرات وتفك اؼبعرفية،

 التفاعل، عملية يف األساس الفاعل باعتباره القارئ، تتوقعا مع ومتفقة ـبتلفة توقعات تطرح مث؛ ومن 
 يبدنا" الذي اؼبؤلف لو يهيئ الذي باؼبستوى التفاعل ىذا ويتحقق تلقي،+  إبداع: إىل تنتهي الٍب

 وتشوشاهتا، ربوالهتا لشرح أيضا بل فحسب، العمل يف معينة عناصر حضور لشرح ال باألسس،
 والقارئ، النص بْب والتصاٌف التوافق بعض ضماف يف اؼبؤلف ينجح وعندما ،(11) "اؼبختلفة وتعديبلهتا

 من ربملو وما االفَباضية، القراءات عملية تبدأ عباىزة،ا اؼبعطيات من والتحرر للتفاعل مساحات خبلق
 الداللية؛" ىو النص بأف ربدد حرة فعالية بارت؛ يراىا الٍب القراءة ىذه يف اؼبقبوؿ اإلجراء فيتبْب توقعات،

                                                                                                                                                                                                     
 83ٌنظر؛ سعٌد ٌقطٌن؛ انفتاح النص الروائً، ص  (3)
 32، ص 3888 جٌرار جنٌت؛ مدخل إلى النص الجامع، تر؛ عبد العزٌز شبٌل، المجلس األعلى للثقافة، (3)
 8-82سعٌد ٌقطٌن، انفتاح النص الروائً، ص ص  (9)
 324- 321سعٌد ٌقطٌن، انفتاح النص الروائً، ص ص ٌنظر،  (10)
، تر؛ خٌري دومة، دار شرقٌات للنشر -دراسات فً نظرٌة األنواع األدبٌة المعاصرة -وآخرون؛ القصة الرواٌة المؤلف تودوروف (11)

 203، ص 3883، 3والتوزٌع، القاهرة، مصر، ط



 ينفتح ىو بل استاتيكيا، فضاء ليس بأنو اؼبعاين، إنتاج إىل الوصوؿ أجل من النص يقطعها سّبورة أي
 اختبلؼ مع والقارئ، للمؤلف اؼبعريف للمخزوف معرضا فيكوف ،(12) "لو واؼبعاصرة السابقة صالنصو  على
 يقدـ كبلنبا لكن التواصل، بو وبققاف زبييلي، عامل يف واشَباكهما والتلقي، اإلبداع بْب عندنبا اللغة

 حاسة التأويل" يتوسل إذ والغائب، اغباضر: للنصْب اؼبزدوجة الرؤية ـيقد فالقارئ معرفيا؛ فنيا إنتاجا
 تبلفيف يف السطح عن بعيدا تتسرب والٍب النص، لطبقات التحتية األغوار لتليْب والفعالية، الدقة شديدة

 الذاكرة تشكيل يف تساىم الٍب واالجتماعية الثقافية اؼبعرفية الصدامات من للتقرب ،(13) "النص رحم
 مغامرات يف هبا ويتسلح وسبيزه، فرديتو عربىا وبقق الٍب اإلبداعية، اؼبؤلف لغة وتنظم للمؤلف، اؼبرجعية
 ؾباال وخلقو القرائية استعداداتو لبفع النص، مع مستمرا تفاعبل ذلك كل عرب القارئ ووبقق الكتابة،

 النص القارئ، يصل حْب إال يتم لن للقارئ بالنسبة اؼبعُب فإنتاج" النص، استيعاب على مؤسسا حيويا
 .(14)"للنص التناصية العبلقات يدرؾ وحْب السابقة األخرى بالنصوص اؼبقروء

 لكن فقط، اغبقيقي مؤلفو ربديد أو للنص، الفعلي االنتماء عند الوقوؼ إىل تنتهي ال التناصية فالقراءات
 اؼبؤلف إليو ينتهي ما إىل تتكئ دبصداقية معطياتو فيو يكاثر فضاء ػبلق ذلك، غاية و كيفية عن تنبش

 كل القارئ يستخدـ ذلك بفعل و اؼبرجع، على منفتحا النص هبعل نوأل السؤاؿ، ديبومة على انفتاح من
 كأنو فيو، اؼبعرفية اغبقوؿ حدود لرسم ؿباولة مساحاتو، يف االشتغاؿ سلطة قراءتو يبنح و اؼبعرفية، وسائلو
 .القرائية الذاكرة تعلمها الٍب اإلشارات أساسها إبداعية، مناورة يعتمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 303أنور المرتجً؛ سٌمٌائٌة النص األدبً، ص  (12)
 140، ص 2000جزائر، حبٌب مونسً، فلسفة القراءة واشكالٌات المعنى، دار الغرب للنشر والتوزٌع، وهران، ال (13)
 .23، ص3889المصرٌة للكتاب، مصر، حسن محمد حماد؛ تداخل النصوص فً الرواٌة العربٌة، مطابع الهٌئة (14)



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 الفصـــل األّل



 عتثـــاخ الٌصـــــــْص

 الوؤلــــف :أّال

 انعتثح اإلنزاميح 1

 محطاخ صياوح  2

 انمؤنف يقرأ ذاته  3

 عه انكتاتح  4

 العٌــــْاى ؛ الذاللــح ّ الْظٍفــح :ثاًٍا

 الالز-1                  

 انفاعم انحي -1-1

 اندالنح انمكثفح -1-2

 :السلسال-2                 

 ضرورج انتغيير-2-1

 انزنزال معادل نهثىرج2-2

 :الحْاخ ّ المصر -3

 انمىروث يقارب انىاقع-3-1

3-2- نيانحىاخ معادل نهرسا  

 :عرش تغل-4

 عرس انالاستمرار -4-1

 :العشك ّ الوْخ فً السهي الحراشً-5

 اندالالخ انمثاشرج-5-1                     

 اندالالخ انمحتمهح-5-2                   

 :تجرتح فً العشك-6                   

 اندالنح انهغىيح-6-1

 انقراءج انمحتمهح-6-2

                   7- عح ّ الذُالٍسالشو : 



 دالالخ انتضاد-7-1

 انراهه انمحتمم -7-2

 حىاريح انعىىان و انىص-7-3

 :الْلً الطاُر ٌعْد غلى هماهَ السكً-8

 اندالالخ انمرجعيح-8-1

 انىني و انعىدج -8-2

 اإلُـــــذاء :ثالــثا

 انىجهح انمقصىدج 1

 و انىص  -اإلهداء–حىاريح انمىاص  2

 حضىر انمؤنف 3

تمـذٌــــنال :راتعـا  

 انحياج و اإلستمراريح 1

 انكاتة و اآلخر  2

 تركـٍـــــة

 انثىائياخ انمتضادج  1
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 المؤلف: أوال
 :اإللزاميػػة العتبة -1



 يتموضع إذ ىويتو، اؼبوازية النصوص فيهب كامبل، العلم باظبو الروائية، النصوص يوقع اؼبؤلف إف       
 يكوف ال حٌب اإلىداء، و التقدًن كلمٍب بعد وطار،.ط و،.ط ذكرا؛ و إشارة و ناوين،الع مع كامبل اظبو

 يف صيغتو -األقل على يشخص أو -يكشف أو النص حواؼ على بصماتو يضع و" غفبل، النص
 ما ؾبتمع داخل اػبطاب ىذا وضعيات إىل يشّب و شاملة، و ؿبددة ؾبموعة ظهور عن يعلن و الوجود،

 بعض فتقصي  لنصوصو أخرى فضاءات رسم إعادة يف القارئ يبدأ حيث يقف و (1)"ما ثقافة أو
 يف سَباتيجيةإ مساحة العمل،باحتبلؿ ملكية يف الطبيعية وسلطت على تقـو منهجية، ضرورة حقائقو،
 صاحبو، السم الكتاب يقتُب ما كثّبا إذ خرى؛بأ أو بطريقة اإلشهار، شرعية لو زبوؿ الغبلؼ، صفحة

 .الناشر مع التجاوبية العبلقة اؼبؤلف اسم حضور يضمن كما

 مرحلية وبقق ال ألنو اؼبربرات كل يفتقد موتو أو اؼبؤلف غياب عن اغبديث أف إىل ينتهي ذلك؛ كل
 وفق- أخرى مرة اؼبؤلف إىل القارئ إىل النص إىل اؼبؤلف من تبدأ ىي و التلقي؛ إىل التأليف من اإلبداع

 و إبداعا اؼبختلف، أو اؼبماثل لئلنتاج فرصا ىبلق كثّبة أحياف يف فهو ،-معينة ضرورات و سياقات
 موقعو ربليل و الفردي، منظوره حتمية و سّبتو، خبلؿ من)... باألسس،" القارئ فيمد نقدا،

 عملية نتيجة نشأت اؼبؤلف، فوظيفة  مث من و ،(2)("األساسي تصميمو عن الكشف و االجتماعي،
 و معرفية قيمة ربمل عبلمة ألنو.(3)واقعيا وجودا يعطوه أف النقاد وباوؿ معينا، عقليا وجودا تصور معقدة،
 . النص امتبلؾ سلطتو يف اؼبؤلف تفرد إىل ربيل معنوية

 

 :حياتو في محطات -2

 ،مداوروش قرية من قريبا 1936 عاـ لد و األمازيغية، اللهجة تتكلم بربرية ةأسر  من البادية، أبناء من ىو
 العربية اللغة يتعلم مل و اؼبسلمْب العلماء صبعية أسستها مدرسة يف درس اعبزائري، بالشرؽ أىراس سوؽب

                                                             
(1)

 205تود وروف و آخرون؛ القصة الرواٌة المؤلف، ص   
(2)

 207م.ن، ص   
(3)

 206م.ن، ص   
 



 إال الكهرباء أر مل بادية ابن أنا" يقوؿ نفسو ىو و ،(1)-عاما عشر الرابعة حوايل– متأخرة سن يف إال
 باديس بن يداغبم عبد الشريعة معهد يف درس و .(2)"زمن بعد إال العربية أتكلم مل و سنوات بعد
 كفن حديثة بفنوف تعرؼ و عامْب، مدة هبا درس و تونس إىل رحل و اغبديث، األدب اكتشف حيث–

 مضان و ،1956 عاـ الوطن أرض إىل عاد (3)ىناؾ نشرىا و األوىل ؿباوالتو كتب و القصّبة، القصة
 و األحرار، جريدة 1962 عاـ أسس و الوطِب التحرير جبهة صفوؼ يف عضوا مضان و الثورة، لصفوؼ

 .اعبزائرية لئلذاعة مديرا عْب

 الذي الصراع نتيجة تعد الٍب ،(4) "بلزال" األوىل بروايتو 1974 عاـ الطبع مع الروائي التأليف بدأ      
 أخرى أدبية أجناس إىل إضافة ،روائية أعماؿ عشرة ذباوز أف إىل إبداعو استمر و.... الثورة داخل بدأ
 .صحفية مقاالت و مسرح و قصّبة قصة من

1977 عاـ الوطِب التحرير جبهة من عضويتو سحب      
 دبقر 1989 عاـ اعباحظية عيةصب أسس و ،(5)

 أصبحت و فاعلية،  اتذ ثقافية مؤسسة إىل االشَباكي، النظاـ أياـ الغذائية، للمواد قدًن ـبزف من حولو
 و هبا؛ الثقافية اللقاءات تنظيم على وبرص و ،(6) العاصمة زيارة عند الرحاؿ إليها تشد الٍب األماكن من

 و اإلعبلـ و ارةالنج يف اغبديثة للتقنيات متقن فهو ذلك؛ إىل إضافة ،(7)بيتو يف ينظمها قبل من كاف
 ".القصيدة" و" التبيْب" ؾبلٍب رأسي ،(8)الرصافة

 :ذاتو يقرأ المؤلف -3

                                                             
(1)

 ، 2005، أفرٌل  103هر وطار، شعارنا ال إكراه فً الرأي، المجلة الثقافٌة؛ عمحمود أبو بكر؛ الكاتب و الروائً الطاٌنظر؛   
 http://www.Aljazirah.com.cultureعلى الرابط:  

(2)
 2001-04-16، مقر محافظة باتنة من تصرٌحاته فً الندوة األدبٌة المسائٌة  

(3)
 اهر وطار، شعارنا ال إكراه فً الرأي، مو.نمحمود أبو بكر؛ الكاتب و الروائً الطٌنظر؛   

(4)
 ن، موٌنظر؛ م، ن،   

(5)
 2001-04-16فً الندوة األدبٌة المسائٌة، مقر محافظة باتنة من تصرٌحاته   

(6)
 خٌر شوار؛ الطاهر وطار؛ راهب فً دٌر الجاحظ، نادي القلم اللٌبً ال ٌنظر؛  

 .ttp://www.libyanwritersclub.com/arab على الرابط:   
(7)

 ن، موم، ن،   
(8)

 2001-04-16من تصرٌحاته فً الندوة األدبٌة المسائٌة، مقر محافظة باتنة   



 أو إسبلميْب اؼبؤمنْب، مع عداوة أي يل ليست" و ،(1)"بوجوده أقر و معو، اختلفت مهما باآلخر منؤ أ"
 (3)"الثالث العامل واقعية االشَباكية إىل أضفنا واقعي، فأنا ،(2)"العاملة الطبقة ىي قضيٍب إسبلميْب، غّب

 ،"بغل عرس"روايٍب يف قلتو ما يل يؤكد كفناف حسي"و (4)"موسكو يف طبقت دبا االشَباكية عنيِبت ال" و
 مث من و (5)"غنية بورجوازية طرؼ من خيانتها سبت العاملة الطبقة و عقيمة، أعراسا نقيم أننا من

 تبدأ فالثورة.... ذاتو مع الصدؽ يف استمراره مدى و وضعو على الثائر اإلنساف صدؽ مدى موضوعيف"
 اإلرباد يف ذلك حاولوا معينة، مواصفات حسب ؾبتمعا تصنع ال األجياؿ و... اإلنساف وبتاجها عندما

 الٍب اغبركات لكل و لئلسبلـ، بالذات للتاريخ، جيد قارئ" فأنا ،(6)"التجربة فشلت و السوفيايت
 من عاما عشرين قبل ،للعنف اؼبتطرفة اإلسبلمية اغبركات عبوء و العنف بظاىرة نشأت و... ظهرت

 إلغاء إجراء رفضت سياسي، كمناضل و كديبقراطي إنِب...  قلت فقد إطبلقا، اصمت مل" ،(7)"فاآل
 ضد فاعل طرؼ أنا" ،(8)"الشباب حق يف التعسف أرفض و اإلسبلميوف، هبا فاز الٍب االنتخابات

 .(9)"العربية أو الفرنسية يستعملوف أكانوا اؼبتعصبْب و الرجعيْب

 :الكتابة عن -4

 و الزوج وطار الطاىر إىل أسيئ ردبا اكتشفت... بيٍب يف واحدا حرفا أكتب مل رجس، شبو الكتابة"   
 كتابايت، بلغتها الٍب العاؼبية شبو" أف حٌب ،(10)"الرجس عن بعيدا يضل أف هبب اعبو، ىذا األب،
 إبداعو  بصدد أنا الذي النص قراءة أستطيع ىل أسأؿ؛ كنت أف فبعد جديدا، عبئا كاىلي على أضفت

 كل" أنا و ،(1)"اؽبند أو كوريا أو فيتناـ يف طفل أخبلؽ ىذا نصي يفسد أمل: أتساءؿ صرت ابنٍب، على
                                                             

(1)
 http://www.aww.dam.org/esbonعلى الرابط:  2006، 1007سهٌل الشعار؛ زاوٌة منفرجة، جرٌدة األسبوع األدبً، ع  

(2)
  2008كمال الرباحً؛ الطاهر وطار: ال رغبة لً فً الحدٌث عن تجربتً، مجلة دٌوان العرب،   

 http://www.diwanalarab.com/spip.phpعلى الرابط:    
(3)

 2001-04-16من تصرٌحاته فً الندوة األدبٌة المسائٌة، مقر محافظة باتنة   
(4)

 م.ن  
(5)

 ، الكوٌت 1996، 446الطاهر وطار؛ من حسن حظ الكاتب العربً أن له امتداد تارٌخً، مجلة العربً، ع  
 http://www.al-jazirah.com.cultureعلى الرابط:     
(6)

 2005، 103عارنا ال إكراه فً الرأي، المجلة الثقافٌة؛ عمحمود أبو بكر؛ الكاتب و الروائً الطاهر وطار، ش  
 http://www.Al.jazirah.com.cultureعلى الرابط:     
(7)

 مو.ن  
(8)

 الطاهر وطار؛ من حسن حظ الكاتب العربً أن له امتداد تارٌخً، مجلة العربً، مو.ن  
(9)

 /http://www.khayma.com/watterكلمة الطاهر وطار و هو ٌتسلم جائزة الشارقة للثقافة العربٌة على الرابط:   
(10)

 2001-04-16من تصرٌحاته فً الندوة األدبٌة المسائٌة، مقر محافظة باتنة   
(1)

 احمد خضر؛ الطاهر وطار: لن ألتزم بالوصفة التً ٌتوجب علٌنا تقدٌمها للقارئ الفرنسً ، مو.ن.  



 فالعملية ،(2)"اإلبداعي عملي و العادي مليع بْب أفرؽ ال و أصدقائي، أبطايل معظم ذىنيا، اكتب يـو
 للواقع الفنية ترصبٍب ىي بالتايل و أنا، تأليفي من ىي سردا و حوارا حركات، و لغة ؾبملها يف اإلبداعية

 أىاجم مل و فكرى، ىو ما حديث أذبنب ال إيديولوجيا، فكرا، سياسة، أكتب" ،(3)"هبرين الذي
 ال و... اآلخرين كتابات عن و كتابايت نع أرضى ال" ذلك من الرغم على و ،(4)"مرة ال و اإلسبلـ

 و أشعر" ،و(5)"األوىل النسخة أتلقى عندما و أكتب و أجلس عندما: حالْب يف إال كاتبا نفسي أعترب
 أف منو الغاية الفراعنة، بقبور شبيها قربا أعد أنِب-اإللكَبوين اؼبوقع– اؼبزار ىذا إعداد يف أهنمك أنا
 ىبات إحدى فأنا"  ،(6)"الكوف مع ألتوحد ذلك، أفعل أكتب عندما إنِب... اآلخرين مع صلاأتو 

 .(7)"البلد ؽبذا التاريخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العنػػػواف:ثانيا

                                                             
(2)

 2001-04-16من تصرٌحاته فً الندوة األدبٌة المسائٌة، مقر محافظة باتنة   
(3)

 لتزم بالوصفة التً ٌتوجب علٌنا تقدٌمها للقارئ الفرنسً،  مو.ناحمد خضر؛ الطاهر وطار: لن أ  
(4)

 2001-04-16من تصرٌحاته فً الندوة األدبٌة المسائٌة، مقر محافظة باتنة   
(5)

 م.ن  
(6)

 /http://www.khayma.com/watter على الرابط: ،كلمة إفتتح بها موقعه اإللكترونً  
(7)

 2001-04-16من تصرٌحاته فً الندوة األدبٌة المسائٌة، مقر محافظة باتنة   
 



 :الوظيفة و الداللة

 الوجدانّية العوامل وتتناقض الّرؤى، تتداخل اجملاالت،و وتتشّكل األبعاد فيها تتعانق داللة ىو
 أوائلها وهبمع الّنّصّية، اؼبساحات زبتصر اّلٍب دالالهتا ؽبا دبفارقات يوحي واؼبفتوحة،فبّا اؼبغلقة واؼبعرفّية،

 للّتفاعل،ومساحة للتوتّر،ومركز بؤرة ىو واؼبقّدس،فإذا واألسطوري اػبيايل مع الواقعيّ  يتماىى بأواخرىا،أين
 (1)."العبلقات منظومة يف وجوده دبوقع قيمتو تتحّدد عنصر"للّتأّمل،و

 للّنص، موضوعّية،واستقراء بأبعاد اػبارجي، اؼبناص أو احمليط الّنص نضم يندرج ىندسي، تصميم إنّو
 يف بتقليبو إالّ  اؽبويّة عن يكشف وال (2)"ومفروضة معّينة نصّية حدود ضمن والّتفسّب الّتأويل يبيح"و

 مضّمنة مسكوكة رسائل"فهو ،...واؼبرجعّية واالنفعالّية اعبمالّية وظائفو ربّدد متناىية، وال متناىية سياقات
 منو هبعل الشفرات ففكّ  مثّ  ومن (3)."اإلوبائي الطّابع عليها يغلب العامل، برؤية مشبعة دالّة، بعبلمات

 .عليو ووبيل الّروائي،يرادفو للّنص موازيا نّصا

 وفق ؿبتمبلً، واقعا تقّدـ اّلٍب الّروائّية الّنصوص وؿباورة ،(4)والّتأويل بالّتفسّب العناوين دراسة وتتمّ        
 من فيو معمارا ىبلق فالعنواف مثّ  ومن وفكريا، اجتماعّيا فبّيزة عبلقات يؤّسس إيديولوجي، معريف معيار،

 وىي االجتماعي، والّلساف اؼبرسلة بْب القائمة العبلقات ؾبموع يبّثل" إذ اؼبرجعي، حضور يستلـز ما البناء
 من أو جنسو، من أخرى عوامل إىل النص انتماء إمكانية يفتح حّيا وسطّا منو ذبعل ،(5)."تناص عبلقات

 العنواف كاف مث من و. اؼبعرفية الذاكرة بامتداد متداؼب و القراءة بتجدد اؼبتجدد االنتماء ولو اؼبعريف، احمليط
 كانت سواء العبلمات، ؾبموع تنظيم و توزيع تعيد حٌب فعلي اتصاؿ يف تدخل إف ما الٍب العبلمة"تلك

                                                             
 32 ص.1985 لبنان، بيروت، الجديدة، اآلفاق دار منشورات النص، معرفة في العيد؛ يمنى (1)

إضاءة ألكثر من خمسٌن تٌارا ومصطلحا نقدٌا معاصرا، المركز الثاقافً العربً،  -ً؛ دلٌل الناقد األدبًسعدالبازعمٌجان الروٌلً،  (2)
 393، ص 2000، 2نان، طبٌروت، لب

 300، ص 3889، 1، ع24والعنونة؛ مجلة عالم الفكر، م  جمٌل حمداوي؛ السٌمٌوطٌقا (1)
 41-13دلٌل الناقد األدبً، ص ص ، سعد البازعً، ٌنظر؛ مٌجان الروٌلً (1)
 14، ص 383889، القاهرة، مصر، طللكتابلهٌئة المصرٌة العامة امحمد فكري الجزار؛ العنوان وسٌمٌوطٌقا االتصال االدبً،  (4)



 ضرورة،... االجتماعية و الفنية و اللغوية الدالالت عند الوقوؼ فكاف ،(6)"مرسبلت يف مركبة أو منفردة
 .الروائي النص يف اؼبعرفية مفاصلها ببعض اإلمساؾ و الفنية، التجربة من االقَباب اولةحمل

 :الػػالز -1

 :الحي الفاعل - 1-1

 استدعى فبّا االجتماعي، اغبضور ةىوي ففقد ،(1)اعتباطي قرار بفعل ظهر الّنص، يف الفاعل ىو 
 يستوعب ال الذي البطل ىو مث ،(2)اللعب أوراؽ يف اؼبفرد كالعدد وحيدة، و فريدة متمردة، ذاتا فيو

 .(3)قومو لغة غّب لغة يف كاملة الداللة اظبو يستوعب و حقيقتو، اآلخروف

 :فةالمكث الداللة -1-2

 بأعماؿ القياـ على بالقدرة شعور يرافقو االجتماعية بالّدونية فالّشعور"للّتساؤؿ زوايا البّلز يشّكل 
 ما و كاف ما بْب مفارقة إىل تدفعو اؼبعاناة، من مثقلة ضبولة منو ذبعل وجوده، مشروعية فبل ،(4)"باىرة

 الٍب حياتو يف التوازف بعض خلق إىل اقبذابو عمق عن فيكشف مألوفة، ال سلوكات دبمارستو عليو، ىو
 أحد ال إذ الثوري، االجتماعي اغبضور ماىية يف اإلغراؽ و اؼبتكّرر، باؼبوت طافحة حركة إىل ربولت

 .للنصّ  احتوائّيا مناّصا العنواف يشكل مث من و طريقة، بأي لشخصو اػبيانة هتمة توجيو يستطيع

 :(5)الزلزاؿ - 2

 :التغيير ضرورة -2-1

                                                             
 319ن، ص  ،م (3)
 164 ص.1984 ،4 ط الجزائر، التوزيع، و للنشر الوطنية الشركة الالز، وطار، الطاهر ينظر؛ (1)

 310ٌنظر؛ م، ن، ص   (2)
 310ٌنظر؛ م، ن، ص   (1)
 31، ص 3891؛ 3جان برٌنسن؛ المخٌلة، تر؛ خلٌل الجر، مؤسسة نوفل، بٌروت، لبنان، ط  (1)



 اؼبخططات أوجدتو ؼبا ربوؿ رغبة ىو؛ و (6) البلية و الشدة ىو و الشديد، االرذباج و العظيمة اغبركة ىو
 .منطقو يفتقد سؤاؿ إثارة و منفعية، دواع بفعل اإليديولوجية،

 للثورة معادؿ الزلزاؿ -2-2

 صورة كاف مث حضوره، إرذباجات يف و عقلو يف و وجدانو يف يعاين لفاعل نقلي معادؿ ىو 
 شفرة إنو. القرآنية التصويرية الدالالت بإسقاط للمجتمع، العامة البنية تشكبلت لتداعي مرتقبة، زبييلية

 إيديولوجية؛ وشفرة اآلخر، قمع رغبة إىل االنزالؽ دائمة و مستهلكة اعتباطية، متناقضة، لعبلقات
 الراىن صّبورة و. الفناءو  النماء جدلية فتنشأ اإلسبلمي؛ بتأطّبه اغباضر و دبوروثو، اؼباضي فيها يتقاطع

 لدى اؼبفاىيم ارذباج يَبجم و النص، مغاليق يفتح مناص فالزلزاؿ.الفاعل طرؼ من مرفوض مآؿ إىل
 .الفاعل

 : (1)القصر و الحوات  -3

 :الواقع يقارب الموروث- 3-1

 و ،(2)مراوغتو و حولو، اغبـو و الشيء، على الطائر حوتانا، و حوتا حات، الفعل من: اغبوات 
 .للصيد اؼبمتهن الرجل ىو

 ىو و ،(3)دىرا اؼبعذب و اإلنسانية خادـ بروميثيوس ىو و الصفر، غبظة دوما اؼبنطلق سيزيف ىو؛ و
 اؼباضي ىو؛ مث ،(5)للناس الشفاء دـاؼبق و الراحل و الواعظ -السبلـ عليو-عيسى ىو و ،(4)الناصح النيبّ 

 .بو آمن لنظاـ اؼبمكن الّرسايل و ،(6)الليل بسمة و العصر ظبة اؼبستقبل، و اغباضر و

                                                                                                                                                                                                     
 .1984 ،3 ط الجزائر، التوزيع، و للنشر الوطنية الشركة ،الزلزال وطار، الطاهر (5)

 42، ص 1م دار مكتبة الحٌاة، بٌروت، لبنان، د ت،منشورات  محمد رضا؛ معجم متن اللغة، ؛ٌنظر  (3)
 1984 ،2 ط الجزائر، للكتاب، الوطنية المؤسسة القصر، و الحوات وطار، الطاهر 1)

 392، ص 2ٌنظر محمد رضا؛ معجم متن اللغة، م  (2)



 ةالرابط:و 
 تذعن الذي جوبتّب ويبثل القطيعة، بسياج احملاط و اغبكم، أسرار على اؼبغلق اؼبكاف ىو؛ القصر 

 .(7)بروميثيوس على عقابو الفارض و اجملمع، آؽبة إلرادتو
 :الرسالي معادؿ الحوات -3-2

 عاـ خطر موضوع"بروميثيوس كنار أسطوري، سحري حوت ىي؛ سطةوا و مقصد و ذات 
 يف الّتكامل و الّتعارض تعكس صوفية، أسطورية، بفعاليات موازيا، نصا ىبلق الرؤى بكل و ،(8)"مبدئيا
 و العنواف، كهوفية عن تكشف و األفقّية، دالالهتا من اإلشارات فتحّرر ّتواصل،ال و القطيعة الّنص،
 .الفاعل عن منفصلة تكوف تكاد ؾبّردة أفكار يف متناىية بشوارد اكتنازه

 (9):بغػػل عرس  -4

 الَباكمات و اؼبواقف و اغباالت لكل تقييمو يف اؼبصيب عرسال ىو: البلاستمرار عرس-4-1
 و الرغبة بْب صريح تناقض ذلك و الفرح، بعض إبدائهم من الرغم على الفاعلْب، لكل االنفعالية
 انتفاضة العرس فكاف "العنابية" األوىل الفاعلة اسَبجاعات يف بعمق تنفذ اغبسرة أف حٌب اؼبوجود،

 إىل ينتهي الذي العطاء عرس إنو وجودىا، عن الّدفاع تريد ذوات نكوص مَبصبا آخر موتا و عقيمة
 .العقم

 :الحراشي الزمن في الموت و العشق -5

 الفكرة عشػق 5-1

                                                                                                                                                                                                     
ص ص  وداللته على عقائد الٌونان ونظامهم االجتماعً،دار المعارف، مصر، د ت األدب الٌونانً القدٌم،عبد الواحدوافً، ٌنظر؛علً (1)

393 - 399 
 3883، 3نشر، بٌروت، لبنان، ط ٌنظر، جبران خلٌل جبران، حدٌقة النبً، مجموعة دور  (1)
 142 - 109ٌنظر، عبد الوهاب النجار، قصص األنبٌاء، دار الفكر للطباعة والنشر، بٌروت، لبنان، ص ص   (4)
   382ص ، ٌنظر؛ ،الحوات والقصر (3)
 399-393ص ص   ٌنظر؛ علً عبد الواحد وافً، األدب الٌونانً القدٌم، (3)
  31، ص 3891، 3غاستون باشالر؛ النار فً التحلٌل النفسً، تر؛ نهاد خٌاطة، دار األندلس، ط (9)



 ذات يف ربليق ىو؛ و بتجذرىا، توحي بكيفية فبارستها و إيديولوجية، مبادئ اعتناؽ ىو: العشق 
 العشق و العشق، القضية" ىو؛ و". ماي"ىي؛ رىأخ ذات يف سباه و ،"البلز" ىي؛ هتويبية ترميزية
 (1)."اغبراشي الزمن من االنتقاؿ و...اؼبوت

 اؼبوت ىو؛ و ،(2)"األذى مطلق بل اػبلق، أذى ربمل ىو"و األسود؛ اؼبوت منو و: اؼبوت 
 (3).األكرب اؼبوت يقابلو النـو انتقاؿ يعِب و األصغر،

 لبلحتواء: يف 
 عامل يف تتابع أو معية، أي نعي أف نستطيع ال"ألننا اؼبواقف، و االنطباعات تواصل ىو: الزمن 

 خبلؿ من إال يدرؾ ال التغيّب و...ما، زماف يف إال العقلية حاالتنا يف أو اػبارجي، األشياء
 القائم اؿاغب و مستقبل، أو ماضي إىل نظر دوف اغباضر اآلين اغبكائي؛ اؼببُب يف احملدد(4)".الزمن

 .(5)استعداده حبسب باإلنساف
 اؼبقرونة الصفة ىو و الظهر، يف األثر بو بعضهم خص و األثر، ىو و اغبريش من: اغبراشي 

 تسمى حدود يف الوجود يكثف ألنو كبوه تنجذب"بذاتو، قائما مكانا لتكوف بالزمن،
 يعكس التصرؼ، تناقضات و الثوري، العمل ربوالت من فيو دبا اغبراشي فالزمن ،(6)."باغبماية

 لوجود اؼبوازي اػبط فهو فيها، اؼبختلف القيم إسقاطات و اؼبتأصلة، الشعبية الذاكرة عمق
 .ربركاهتم ؾباؿ أيضا ىو و (7)."الطلبة

 :المحتملة الدالالت -5-2 

                                                                                                                                                                                                     
 3892الطاهر وطار؛ عرس بغل، الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع، الجزائر،  (8)
 181 ص ،1984 ،2 ط التوزيع، و للنشر الوطنية الشركة الحراشي، الزمن في والموت لعشقوطار؛ا الطاهر (1)

 1131 ص ،1981 ،1 ط بيروت، النشر، و للطباعة دندرة الصوفي، المعجم يم؛الحك سعاد(2)

 3012ٌنظر؛ م، ن، ص  (1)
 116 ت،ص د مصر، اإلسكندرية، المعارف، منشأة فلسفية، قضايا وآخرون؛ غالي زكي ميالد(4)

 3224ٌنظر؛ سعاد الحكٌم؛ المعجم الصوفً، ص  (4)
 31 ص،1987 ،3 ط التوزيع، و النشر و للدراسات الجامعية المؤسسة ا،لسه غالب تر، المكان، جماليات باشالر؛ استونغ (6)

 311ٌنظر؛ العشق والموت فً الزمن الحراشً، ص  (3)



 إصرار من قيمية؛ دبتناقضات مشحوف لعامل مؤلفة إشارات اغبراشي؛ الزمن يف واؼبوت العشق إف        
 مؤطرة ساحة يف اؼبطروحة اؼبعتقدية، القناعات أفق قضي إىل إضافة قربه، على إصرار و اؼببدأ، ربقيق على

 بقناعة ؼباي، صامت حب ثنائية، وبمل مواز، نص ىو؛ اؼبكثف، اغبضور ؽبا يكفل دبا ؾبهزة و فكريا،
 اؼبكاف"ذبعل الٍب اؼبكاف و الزمن ثنائية تستقطبهما حكما، و فبكنا وبمل و غّب، ال مشَبكة رؤية بقائو

 .(1)" اؼبكاف على داللة الزماف لذبع و للزماف، انطبلقا

 متفاوتة بقناعات إيديولوجية، مبادئ تأصيل إىل فيو الفاعلوف يسعى واقع، على اؼبفتوحة الَبكيبية البنية إنو
 .آنية و

 :(2)العشق في ربةتج -6

 :اللغوية الداللة -6-1

 (3) جرهبا و األمور عرؼ أي ؾبرب و أحدا، اخترب أي جرب من: ذبربة. 
: مصدراف ؽبا يكوف ما عادة و مبلحظاهتا أو أحداث يف اؼبشاركة من تكتسب الٍب اػبربة و اؼبهارة وىي

 .(4)والتقصي اؼبعاينة

 االحتواء أداة: يف. 
 من يذبل من العاشق؛ و نقيضو، و اغبب عفاؼ يف يكوف باحملبوب، احملب عجب ىو: العشق 

 .(5)تصفر و تدؽ مث زبضر شجرة والعشقة اؽبوى، شدة

 :المحتملة القراءة 2- 6
                                                             

(
3

 .98، ص 3889، 3منذر عٌاشً ؛الكتابة الثانٌة و فاتحة المتعة،المركز الثقافً العربً، الدار البٌضاء، المغرب،ط  (
(

2
 .3898الطاهر وطار؛ تجربة فً العشق، المؤسسة الوطنٌة للفنون المطبعٌة ، الرغاٌة،   (

 111 ص  ،11ج.ت د ،1 ط لبنان، بيروت، صادر، دار العرب، لسان منظور، ابن ينظر؛  (3)

 35،ص1984البيضاء،المغرب، الجامعية،الدار المكتبة منشورات المعاصرة، األدبية المصطلحات علوش، ينظر؛سعيد(4)

 161 ص ،11ج العرب، لسان منظور، ابن ينظر؛  (5)



 اؼبمكن عبث : 

 العيِب الوجود النص وبدد إذ اعتباطية؛ إشارة أيضا ىو التخييلية، الصوفية بامتداداتو العنواف إف       
 العاطفي إمداده إمكانية و للعاشق، اؼبمكنة الذىنية الصورة عن ينقب القارئ يظل و -اؼبعشوؽ-للمثّب

 غياب و الفكري، اؼبوروث قالب على اعتمادا العشق، ؾباؿ يف فبيزة مفارقة ىبلق اؼبؤلف إف. للمعشوؽ
 .النص يف سبثلو

 ؼالمألو  خرؽ: 

 يسرؽ الذي الشهم اعبزائري ىي الفاعل فذات ؾباؿ؛ و مثّب و ذات العشق؛ يف ذبربة      

 و عينها، اغبياة ىو ردبا حي، رجبلف، و يداف و عيناف لو ودـ، غبم من خاص، كائن"يقابلو ،(1)القدرة 
 (2)"العاشق روح روحي، ىو ردبا...مصدرىا ىو ردبا

 اإلنساين، النموذج عن السقوط إنو باؼبثّب، (3)."خالص تفرد و تاـ توحد" و عشق جنوف اجملاؿ؛ و
 .اجملاؿ يف اغبياة تبث بفاعلية اؼبثّب، على -اإلنساين النموذج-إسقاطو ؾباؿ يف ليتحرؾ

 العقبلنية، الروابط بتحدي الفكر، فوضى يف ليقرب فهي اعبنوف، يف لتجربة أيضا موازية العشق؛ يف وذبربة
 .الرفض و القبوؿ على مفتوح حضور إنو حضوره، حالة يف الشعور على الضغط و

 : (4)الدىاليز و الشمعة-7

 التضاد دالالت-7-1

 و اؼبنّبة، احملَبقة اؼبادة ىي و ،(5)ضحك و طرب مزح، و لعب عة؛مشم و مشوع من: الشمعة 
 .النور خيط ىي

                                                             
 43ٌنظر، تجربة فً العشق ،ص  (3)
(

2
)

 .38م، ن، ص   
 341، ص م، ن م1)
 ، منشورات التبٌٌن، الجاحظٌة، الجزائر، دت.؛ الشمعة والدهالٌزالطاهر وطار؛ (1)



 ىو"دورىا؛ و. (9)التوىج و (8)النذر و ،(7)االنطفاء و ،(6)النور ىي؛: الروائي النص يف الشمعة 
 10) ).." اؼبوت و..اإلضاءة..اإلضاءة

 الواصلة األداة:الواو 
 تعمو و اؼبنافذ، فيو تنعدـ الدار و الباب بْب يفصل اغبيز، يف الرواؽ يقارب ما: الدىليز: الدىاليز 

 .عليها داللة أصبح حٌب الظلمة،

 دبا النقدية، الرؤى ترضي بدائل ثنائيتْب،زبتزناف بْب اعبامعة دالالتو لو العنواف: احملتمل الراىن-7-2
 يضحي و يسعى -الشاعر-فالفاعل الروائي، للنص النصية اؼبساحات يف متواصل حضور من ؽبا

 .اؼبنافذ كل إغبلؽ إىل األخرى ىي تسعى قوى، رباصره و تتكاثر الذي نفسو اآلف يف وحيدا،

 اؼبفتقد الراىن و التنويري اؼبسعى بْب الظبلـ، و النور بْب األبدية اعبدلية ىو ،"الدىاليز و الشمعة"
  واغتيالو للفتاة الشاعر خطبة أمل بْب اعبدلية العبلقة ىذه ؛ىو(1)الواقع و اإلسبلـ بْب للموجو،

 تعاقب و زمِب، تواتر فيو ،(2)"اغباضر أو اؼباضي يف سواء اؼبظلم، التاريخ لصورة رمز"وىو االنتظار غبظة
 . باالغتياؿ الدىاليز مثلتو و اآلمل، باالنتظار الشمعة مثلتو مأساوي، فعلي

 :النص و العنواف حوارية -7-3

 بْب الطرح مفارقة ةإشكالي يطرح و الَبميزية، طاقاتو يكثف األفقية، داللتو من العنواف انعتاؽ إف
 الظبلـ؟ أـ النور أسبق؛ أيهما األولية؛ اؼبعطيات تداخل و التأخّب، و التقدًن حيث من النص و العنواف

                                                                                                                                                                                                     
 133، ص 1، م3830ٌنظر؛ محمد رضا؛ معجم متن اللغة العربٌة، منشورات دار مكتبة الحٌاة، بٌروت لبنان،   (4)
 211-211ٌنظر؛ الالز، ص ص  (3)
 229ٌنظر؛ الحوات والقصر، ص  (3)
(

9
 311- 311وٌنظر؛ الزلزال، ص ص  99 – 91ٌنظر؛ العشق والموت فً الزمن الحراشً، ص ص  (

 34ٌنظر؛ تجربة فً العشق، ص  (8)
(10)

 2ز، ص و ٌنظر؛ الشمعة والدهالٌ 211الالز؛ ص   

 
 209ٌنظر؛ الشمعة والدهالٌز، ص  (3)
 331، ص2000، 3منشورات االختالف، ط -رٌة بالسلطة السٌاسٌةفً الرواٌة الجزائ–عالل سنقوفة؛ المتخٌل و السلطة  (2)



 و للفناء القابل اعبزء بْب هبمع الذي التقابل حيث من و االستمرار؟ يقْب وبمل الذي أيهما و
 ".الدىليز"تنارةاالس و االنفتاح على اؼبستعصي اؼبمتد و ،"الشمعة"التناىي

 :(3)الزكي مقامو إلى يعود الطاىر الولي-8

 :المرجعية الدالالت-8-1

 الصوفيين عند/ الولي: 
 بو يقع الذي وجوال على إياه، اغبق بإخبار مآلو فعرؼ حالو، يف ربو من بينة على كاف" من ىو

 و اعبوارح، حفظ عبلماتو من و.(4) ."فصل حكمو و صدؽ، قولو و حق، بشارتو و عنده، التصديق
 .(5)منو إال يرجو ال و إليو، إال يرغب فبل خلواتو، و ؾبلسو يف اهلل غّب اأحد ذكره عدـ

 الشعبية األوساط في و: 
   و ،(7)ـبتلفة ىيئات يف يظهر و ،(6)مزايا و خوارؽ من الناس عامة يبتلكو ؼبا اؼبمتلك ىو الويل

 .وليا العامة رأي يف اؼبشعوذ يصبح قد إذ درجات الوالية تنزؿ

 على الدالة الصفة ىو و االحتماؿ، قائمة شخصية على الداؿ بذاتو، القائم االسم: الطاىر 
 .الطهر و النقاء

 رحلة بعد أوديسيوس عودة الشعري؛ اؼبتخيل و اؼبقدس و األسطوري فيها يتقاطع وعودتو:يعود 
 ضبار و الشاعر عودة و ،(2)ظباوية رحلة بعد زرادشت عودة و ،(1)زوجتو عن أبعدتو حبرية

 .اإلخصاب مضارب إىل معاناة بعد الوحش،
                                                             

 .3888الطاهر وطار؛ الولً الطاهر ٌعود إلى مقامه الزكً، منشورات التبٌٌن الجاحظٌة،  (1)
  وٌنظر، صابر طعمٌة، الصوفٌة معتقدا وسلوكا، دار عالم الكتب للنشر والتوزٌع،  3213سعاد الحكٌم؛ المعجم الصوفً، ص (1)

 .30-82، ص ص 3894، 2الرٌاض، ط  
 133-132،ص ص 3،م3843وخالن الوفاء، دار صادر ودار بٌروت للطباعة والنشر، بٌروت،  ءٌنظر؛ رسائل إخوان الصفا (4)
  312 -311ٌنظر؛ الطاهر وطار، الزلزال، ص ص  3)
 خٌزران، ٌنظر؛ الشمعة والدهالٌز.مثال ذلك؛ صورة سٌدي بولزمان الحاضرة فً مخٌلة أم ال (3)

 
 



 توصيل أداة: إىل 

 مقاـ ىو و ،(3)اعبماعية الذاكرة ـباطبة على قدرة ملوب الذي اؼبعماري الشكل ىو اؼبقاـ: مقامو 
 (4)." فيها يكونوا أف بعد النار من ىبرج من بو اهلل ىبرج الذي"-سلم و عليو اهلل صلى-وؿالرس

 و العبادات من فيو يقاـ فيما-جل و عز-اهلل يدي بْب العبد مقاـ:"ىو الصوفيْب؛ وعند 
 (5)" أظباؤه تباركت اهلل إىل االنقطاع و الرياضات، و اجملاىدات

 للتربؾ الناس من العامة بعض يقصده الذي اؼبزار ىو: الشعبية األوساط ويف. 
 حياتنا، ىو و ،(6)" اإلحساسات و التجربة طريق عن يدرؾ الذي افاؼبك" ىو: الفِب اؼبتخيل يف 

 ال و اػبياؿ، كبوه ينجذب الذي اؼبكاف" ىو و ،(7)"إليها بنا تفضي أبواب" فيها األحداث و
 (8) ."مباليا ال مكانا يبقى أف يبكن

 الدنايا كل عن بو تسمو و تنزىو اعبغرايف، للفضاء اؼببلزمة الصفة: الزكي. 
 :العودة و الويل  8-2

 الصويف؛ للتأمل ىبضع ال فهو يلية؛تضل مفارقات أماـ القارئ يضع مواز، نص ىو: اؼبرجع تعدد 
 متباينة إشارات اؼبطروحة التأويبلت كل من يأخذ بل للعنواف، األفقية الداللة من يستنطق الذي

 و اغباضرة، الداللة يف اؼبعقوؿ بْب هبمع و ،(1)اإليديولوجي و التارىبي و الصويف بْب باالنتقاؿ
 .باألصوات اؼبثخنة الذاكرة يف باغبفر صّبورهتا، يف البلمعقوؿ

 الراىن مرآة: 

                                                                                                                                                                                                     
 92 صر، صامهم االجتماعً، دارالمعارف مان ونظالٌون على عقائد وداللته ٌنظر؛علً عبدالواحدوافً،األدب الٌونانً القدٌم،(3)
  90ٌنظر؛فالح مهدي، البحث عن منقذ، دراسة بٌن ثمانً دٌانات، ص  (2)
  مجلة؛ -ثنائٌة الثقافة والتارٌخ فً العمارة الخلٌجٌة المعاصرة –ٌنظر؛ مشاري عبد هللا النعٌم؛ تحوالت الهوٌة العمرانٌة  (1)

 . ، مركز دراسات الوحدة العربٌة، بٌروت، لبنان2003، ٌناٌر 231المستقبل العربً، ع   
 42، 43؛ ص ص 1، ج3893مسلم؛ صحٌح مسلم بشرح المووي، دار الفكر، بٌروت، لبنان،  (1)
 .333، ص 2زكً مبارك، التصوف االسالمً فً األدب واالخالق، المكتبة العصرٌة للطباعة والنشر، بٌروت، لبنان، ج (4)
 .338، ص 3889مٌالد زكً غالً وآخرون؛ قضاٌا فلسفة، منشأة المعارف، االسكندرٌة، مصر،  (3)
(

3
 .30الولً الطاهر ٌعود إلى مقامه الزكً، ص  (

 .13غاستون باشالر؛ جمالٌات المكان، تر؛ غالب هلسا ص  (9)
 
 ت األدبٌة المعاصرة،االٌدٌولوجٌا؛ األحكام واالعتقادات الخاصة بمجتمع فً فترة ما، ٌنظر؛ سعٌد علوش؛ المصطلحا (1)

 .24، ص3891منشورات المكتبة الجامعٌة، الدار البٌضاء، المغرب،    



 عن خرجوا و ثاروا الذين ىؤالء بعدىا عاد السوداء، بعشريتة الراىن وجو مقامو، إىل الويل عودة
 .ـبتلفة بصور حياهتم يبارسوف الواقع، إىل-السياسي اؼبفروض-قانوف

 االنتفاء و الحضور: 
 انفتاح و بَبكيبو (2)"اإليديولوجية و الفكرية أبعاده و النص، لتشابكات الفعلي اؼبولد" ىو الطاىر الويل

 ليولد حضوره، ينتفي و وبضر، فهو اؼبختلفة، اؼبرجعيات يف العائمة بإشاراتو مراميو تشعب و دالالتو
 .احملرؾ قطبو ىو يكوف آخر، راىن

 :اإلىػػػػػػداء:ثالثا

 :المقصودة الوجهة -1

 ؿبدودا ال امتدادا منو ذبعل مواقف، على فتوحم ألنّو الّنصوص الستقراء ؿبّفزة، عتبة اإلىداء يبثل 
 يستوعب إىداءاتو، كل يف فهو اؼبؤّلف، بذات رغبة الكائن الّتواصل ىاجس تعلن و هناياتو، و بداياتو يف

 :اؼبستقبل و اؼباضي بْب االمتداد طبيعة

 اإلىداء نصّ  جاء الاّلز في: 
 (3)"الشهداء..صبيع..ذكرى إىل"                 

 الّزلزاؿ في: 
 يف مسهما اعبزائر، يف الّزراعية الثورة يبِب و بُب من كل إىل و العمالّيْب، اؼبناضلْب كل إىل "

 (4)" .متقدـ ديبقراطي جملتمع صحيحة أسس وضع

 الّدىاليز و الّشمعة في: 

                                                             
 303، ص3889، 1، ع 24جمٌل حمداوي؛ السٌسٌولوجٌاو العنونة، مجلة عالم الفكر، م (2)
 4ز؛ ص الال (1)
 3م، ن، ص  (1)



  (5) "حدوثو قبل هبري، ما بكل أيتنبّ  كاف الذي سيّب، يوسف الباحث و الّشاعر روح إىل"      

 الزّكي مقامو إلى يعود الطّاىر الوليّ  في : 

 العامل أمْب ؿبمود الدكتور و مروة حسْب الدّكتور اؼبرحـو اؼبعاصر العريب الفكر عمبلقي إىل"        
 لن لكن و مرّتْب، فيو نستحم و بركة، يف إفّ  و ماءه، فنحصر الّنهر، على نتحايل قد عمره اهلل أطاؿ

)" .مرّتْب الواحدة الّشمعة بنور االستضاءة نستطيع
1)          

 من كثّبة إمكانات ربمل الٍب الذّكرى، و الّشهداء بْب الرّابطة حّرؾ" البّلز" ففي       
 .الّثوري الفعل استمراريّة تْبسب على ىؤالء إقداـ بفعل الّدالالت،

 داللة يبِب، بُب،: البناء فعل حضور بتكثيف الزراعّية، الّثورة تطّور و تواجد سبب استثمر ؛"الّزلزاؿ" يف و
 .االشَباكي العمل إيديولوجية تثبيت و الستمرارية

 حسّ  ضبلت ضاأي فهي إليها، اؼبهدى للّشخصّية الفكري البعد انعكس ؛"الّدىاليز و الّشمعة" يف و
 الّرؤية عن تنأى الٍب االستكشافّية، الّصورة اؼباضية؛ دالالهتا بكل" كاف" حضور فكاف االستمراريّة،

 .النص ىذا يف الواقع، قيود من متحّرر اوبائي فكري موّلد فالّتنبؤ اآلنية،

 بفناء يفُب ال فهو ،البشري الفكر يف اؼبثلى السمة أبرز": الزّكي مقامو إىل يعود الطّاىر الويّل " يف و
 أمْب: الدّكتور و مروة، حسْب: الدكتور اؼبرحـو حاضر، و غائب بْب ذبمع الفكرة و األشخاص،

 الّتواصل دبنطق اآلخر، ىباطب معتقديّة، دالالت دائرتو يف تتحرؾ مبدأ، و فكرة صاحب كبلنبا و.العامل
 .الّتغّّب  و

 :والنص -اإلىداء - المناص حواريّة -2
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 الطاهر ٌعود إلى مقامه الزكً،الولً   (



 النصّ  ىبَبؽ فهو دالالهتا، باستثمار الّنص، مع اغبوار من سبكنو شفرة، اإلىداء ملوب       
 .اؼبكّثفة بإشاراتو

 الثورّيْب؛ بعض حبياة أودت الٍب بالّتحوالت النصّ  مثلو الّتواصل، من نسق ؛"بالبّلز" اػباصّ  اإلىداء ففي
 لرسالتهم؛ اؼبكّمل و لذكراىم، اغبافظ ؛"البّلز" ذلك على الّشاىد باستمراريّة و ،.."معو من و زيداف"

 النصّ  من القارئ هبا يقَبب ثانية كعتبة فعالّيتو، ذبلي اؼبناص، فغائّية

 ميولو يعّزز لذلك، معيارا يؤّسس و البطل، مع العدائّية يعلن و اؼبألوؼ، اؼبؤّلف ىبرؽ": الّزلزاؿ" يف و
 األيديولوجية أنصار و البطل بْب النّص، يف اؼبتفّرعة الّصراع لثنائّية ظل فاإلىداء مثّ  من و اإليديولوجي،

" اغبرّاشي الّزمن يف اؼبوت و العشق" الّروائي للنصّ  أيضا استكشافّية عتبة النص ىذا كأفّ  االشَباكّية،
 .أعمالو لتواصل القارئ باستيعاب اعتقاد عن ردّبا اإلىداء، عن اؼبؤّلف فيو سكت الذي

 افَباض إىل يبيل النّص، و اػبارجي اؼبناصّ  بْب الّتآلف يف دقيق نسق يوجد ؛"الّدىاليز و الّشمعة" ويف
 نّصا أملى الذي اؼبتنّبئ الّشاعر فحسّ  -البطل– الّشخصّية و إليها، اؼبهدى الّشخصّية بْب اؼبطابقة
 يف اتوذ اؼبنحى يف إسقاطات توازيو اإليديولوجية، االجتماعّية للّدالالت متعّددة إمكانات وبمل موازيا،
 .احملتملة و اآلنية الّتطّورات ذبلي النّص،

 نستطيع لن" النصّ  يف اإليديولوجي الّتحّوؿ حتمّية ترد": الزكي مقامو إىل يعود الطّاىر الويلّ " ويف
 دبفرزاهتا التارىبية اؼبراحل بْب ناؼبعل باإلنفصاؿ اعبـز ىو و (1)"مرّتْب الواحدة الّشمعة بنور االستضاءة

 .الواقعية
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 من ىبلو ال اإلسبلمية اإليديولوجية سبّكن جعلت الٍب ترّسباتو لو االشَباكّية لبليديولوجية الّدوري فالّتفاعل
 ترصبت معتقديّة، دالالت وفق لو، الويلّ  سبثيل يف النصّ  على أسقط ما ذلك و اؼبنهج، و الّرؤية يف توتّر

 .ـبتلفة بتصّورات ؽبا، الفعلّية اؼبمارسة ّجوتو  برغبات

 :الموازي المؤّلف حضور -3

 الّتقدًن كلمٍبّ  وطّار،بعد.و،ط.ط ذكرا؛ و إشارة اظبو يتموضع إذ ىويّتو، اؼبوازي النصّ  يهب اؼبؤّلف إف
 يشّخص أو-يكشف أو النّص، حواؼّ  على بصماتو يضع و" غفبل النص يكوف ال حٌّب  اإلىداء، و

 ىذا وضعّيات إىل يشّب و شاملة، و ؿبّددة ؾبموعة ظهور عن ويعلن الوجود، يف صيغتو -قلّ األ على
 (2) . "ما ثقافة و ما ؾبتمع داخل اػبطاب

 اؼبتلّقي، مع قتوعبل تؤّمن باسَباتيجية حضوره، مساحة يبؤل أف يريد كأنّو للّتأويل، أبوابا يفتح مثّ  من و
 عملّية لو لتهّيئ ،(3)"أخرى نصوص عن يبّيزىا و...معا الّنصوص من معّينا عددا هبمع أف" إىل فيضطرّه

  .ذلك دوف حائبل اؼبناصّ  يقف أف دوف االكتشاؼ،

 خاّصة رؤية ىلإ اؼبفضّية و اؼبتداخلة دالالتو لو روائي، نصّ  غبضور إعبلف بتوقيعو، اؼبؤّلف فحضور
 .للرّاىن

 التقديػػم: رابعا

 :االستمراريّة و..اغبياد -1
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 نصّ  صورة يف ،(3)منها البدّ  كلمة و ،(2)تقدًن و ،(1)اؼبؤّلف بكلمة أعمالو لبعض اؼبؤلف يقدـ 
 يفتح و األحداث، مؤّشرات هبلى و اسَباتيجيتو، معامل يرسم و ما، حدّ  إىل بو وبيط الّروائي، للنصّ  مواز
 الّتواصل يف يدخل وسيطا، دورا نفسو؛ من اؼبؤلف هبعل بالّتقدًن و. للقارئ االحتماالت و تالتوّقعا أفق
 ،(4)"للعامل رؤيتو"الكاتب هبا ينفرد الٍب للحقيقة حاملة إرسالية طريق عن القارئ، و الكاتب ذاتْب؛ بْب

 يقف إمّبا أفقها، بتحديد رؤاه، على رقيبا يسّلط ال و القارئ، يوّجو ال فهو تلك، سلطتو شرعّية مع و
 مواز، نصّ  خبلؿ من متفاوتة، سرديّة بتقنّيات تكامل، و تعارض من فيها دبا االنطبلؽ؛ آلّيات عند معو

 "الزّكي مقامو ىلإ يعود الطّاىر الويلّ " إىل ،"الّدىاليز و الّشمعة" إىل" الزّلزاؿ" إىل" رّمانة" من بدءا تقديبي؛

 و كتب، عناوين تعددت كثّبة،مهما روايات يكتب ال...اؽبادؼ الّروائي"أفّ  يؤّكد واحد تقدًن إنّو
 إىل ينظر إنّو... ينتهي أف إىل يؤلّفها حياتو طواؿ يظلّ  واحدة، رواية يكتب إمّبا إنتاجو، مضامْب

 (5)".متغّّبة حراريّة بطاقات ضاأي و متعّددة، ضوئّية بدرجات و الّزوايا، ـبتلف من موضوعو،

 خاضع، حضاري، تفاعل نتاج أعمالو؛ كل إف األنساؽ، تباينت مهما الغائّية وحدة على الّتأكيد فهو
 مث من و ،(6)اؼبوت بذور زبّلف و اغبياة، بذور تأخذ أحيانا و اغبياة، بذور حينا ربمل الٍب العصر لريح

 صراع دينامّية و بشفراتو، الّروائي عامل على الّتعّرؼ الّتواصل؛ و التعّرؼ بدافع القارئ يشرؾ فالكاتب
 .النص يف إلجبلئها الّتوقعات إمكانية و اغبياة، بؤر مع الّتواصل و فيو، القيم

 :اآلخر و الكاتب -2

                                                             
(

3
وٌنظر؛ الطاهر وطار،  4، ص 3893وٌنظر؛ الطاهر وطار، رمانة، الشركة الوطنٌة للنشر والتزٌع، الجزائر،   4الزلزال، ص   (

 8، ص3892، 2والتوزٌع، طدخان من قلبً، الشركة الوطنٌة للنشر 
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 4الشمعة و  الدهالٌز، ص   (

(
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 4لطاهر ٌعود إلى مقامه الزكً، ص الولً ا  (
(

1
 33أنور المرتجً، سٌمٌائٌة النص األدبً، ص   (

(
4

 3رمانة، ص   (
(

3
 4ٌنظر؛ الزلزال، ص   (



 أو ذباىلو إىل تنتهي شٌب، بدوافع العمل تقييم يف الّنقد دور اؼبؤلف يتناوؿ آخر، منحى يف و 
 من لّبى عنقو، إطالة عناء نفسو يكّلف ال" الذي؛ اؼبشرؽ يف العريب الّناقد طرؼ من ذباىلو إقصائو؛

 إّنو (2)"الكاتب أو العمل الّناقد يلغي قلم فبجرّة" تقدير، سوء عن بإقصائو و (1)" األظباء بعض ىناؾ
 لكسر اؼبختلفة، الّتقييمّية اؼبعايّب بتجاوز اإليديولوجي، و اعبغرايف اغبصار فك إىل يسعى بذلك

 الّسياسّية، الكتابة يف كقطب ، النقديّة لسلطتو يبكن فهو اإلبداعي، دبخزوهنا اؼبتباينة، الّرؤى إمكانّيات
 الواقع ربويل بسوء أو رأي، إىل باالكبياز قصورىا مواطن بياف و ،أفوؽبا منتهى و إشعاعاهتا، دبدى عارؼ

 .(3)التارىبي و اعبغرايف حقليو عن مفصوال العمل تناوؿ أو فِّب، واقع إىل الّتارىبي،

 إعاقة دوف بوعي، اؼبرجعي الّنص يف الّنظر القارئ من هبا يريد للكاتب، النقديّة الّرؤية حدود إهّنا       
 إىل حباجة يكن مل مثّ  من و.الّداللّية تشّكبلهتا و النصّية، اؼبعرفّية البُب خبلؿ من الّروائي، اؼبتخّيل مسار
 غّب كبلما"أو ،(4)"الفنّية بالعملّية ال و الفِّب  بالعمل أصبل لو صلة ال"بعمل -تقديبو-كلمتو نعت

 آخر منحى. مفاتيحو بعض من يبكن و بو وبيط الّروائي، للنصّ  مصاحب نص ذلك ألفّ  ،(5)"إبداعي
 الكاتب يعتـز ما إىل القارئ منها يطلّ  الّروائّية، للّنصوص داللّية لفضاءات مؤّشرات بو الّتقدًن، من

 يبكن ،(6)"اػبيط رأس على العثور يف" تساعد ـبتلفة، منطلقات شبكة وفق قناعات، من بو اإلدالء
 تقنية امتبلكها و اؼبرجعي، مع الّتفاعل لدينامّية النصّية، اؼبساحات استيعاب مدى يف الّنظر للقارئ

 معو يقرأ و االنطبلؽ، خطّ  على وقوفو يف للقارئ دليبل وعي، عن نفسو ينّصب بذلك ىو و اإلشارات،
 .أخرى بقراءات النصّ 

 معينة خبلفيات إال اؼبتلّقي، إلسقاطات موّجهة غّب لكّنها كاشفة إطبللّية عتبة كاف اؼبؤلف عند فاؼبناصّ 
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 :تركيػػػب

 من اؼبتلّقي سبّكن منغلقات فتح يف يسهم للّنصوص، اؼبعرفّية القراءة إطار يف اؼبناّصات اشتعاؿ إف 
 الويلّ  يتناصّ  فلم طرحهما، معاودة بعد اؼبوقف، و الفكرة زببط عن تبعد الٍب النصّية البُب إخصاب

 مثّ  من و االىتزازات، فيو تغلب راىن، لتضاريس ثاقبة بقراءة إمّبا اعتباطا، أوديسيوس مع -مثبل-الطّاىر
 :إىل تنتهي إذ الباحث؛ اؼبتلّقي عند اؼبنتظر ىو و اؼبألوؼ، اؼبناّصات خرقت

 :العناوين في المتضاّدة الثنائّيات  -1

 من قصديّة عن النّص، معطيات إىل تفضي ةمتناقض لدالالت شفرات -العناوين- اؼبناّصات تعد 
 و الّشمعة" ،"اغبرّاشي الّزمن يف اؼبوت و العشق" ،"بغل عرس" ،"القصر و كاغبّوات" الكاتب؛
 تلقائّيا، تنبثق كأهّنا تغّّباتو، و متطّلباتو يف الرّاىن مواكبة اآلخر، الفعل و للفعل احتواء فكّلها ،"الّدىاليز

 ينتهي ما كثّبا اجتماعّيا، و إيديولوجّيا جدال فكانت الّرؤية، لتكتمل نقيضو، فيها طرؼ يستدعي و منو
 ".الّدىليز و الّشمعة" يف كما اإلقصاء و االستيبلب إىل

 الّتوازف بعض زبلق الٍب اؼبتناقضات، مبوّ  يف يساعد ؾباال منو هبعل و الّروائي، النصّ  يصاحب ىنا فاؼبناصّ 
 الغياب و اغبضور عبلقات وبّرؾ و الّسؤاؿ فيو يثّب و للمتلّقي؛ اؼبعريف زوفاؼبخ يهّيئ إذ اغبدث، مسار يف

 .اؼبواقف و الّشخصّيات، بْب

 ،"كالبّلز" اآلخر؛ الّطرؼ فيو يغيب الذي ذلك أّما جاىزا، الّتضاد فيو يكوف الذي اؼبناصّ  يف ىذا       
 وبّفز مل الّصراع فمجاؿ يدركو، اؼبعرفّية ببديهتو يفاؼبتلقّ  ،"الزّكي مقامو إىل يعود الطّاىر الويلّ " ،"الزلزاؿ"

 ففي قيمو، بسطوة ماض وجود عن تكشف الٍب الّشفرة، بكفاية الّتسليم كأنّو يَبصبو، ألف الكاتب
 طرفو، من اؼبرفوض االيديولوجي الّنهج بتحقق إال -بواألرواح-الفاعل حضور يتحقق مل مثبل" الزّلزاؿ"



 النصّ  عوامل إىل للّدخوؿ هتيئة -العنواف- اؼبناصّ  كاف مثّ  من و اآلخر، واجدت الكتماؿ مشروط فكبلنبا
 .الّروائي

 :-التقديم و اإلىداء- المناصّ  سؤاؿ -2

 و هبا آمن بقضايا اآلخر، لدى رضاىا عن يبحث كأنّو ؽبا، يقدـ و أعمالو بعض الكاتب يهدي      
 قد اآلخر؛ لتصّورات معانقة -الّتقدًن و اإلىداء- ؼبوازيا النص فكاف تبنّيها، يشاركو من وبتاج و تبّناىا،
  قناعات يطرح و توجيهو، يفرض ال لكن ؽبا، رافضة تكوف قد و العتقاداتو فباثلة تكوف

 دوف زبييبلهتا استثمار و ؽبا، االمتثاؿ ينتظر ؿبتشمة، سلطة يبلي أو اؼبواقف، و األفكار من غبشد
 تطّور و بتغّّب  تتطّور، و تتغّّب  تشكيبلت إمّبا أقنعة، ليست فهي مة،الكل أو اغبرؼ مستوى عند التوّقف
 يعود الطّاىر الويلّ " نصّ  يف كما التوّقعات، تكّثف و النّص، زبصب الٍب ىي التلّقي فاعلّية و الرّاىن،

 إف ،-ًنالّتقد أو اإلىداء-اؼبوازي بالنصّ  إالّ  أحيانا يكوف ال النّص، يف شيء فاكتشاؼ "الزّكي مقامو إىل
 من ىبلو ال اإلسبلمية اإليديولوجية سبكن جعلت الٍب ترسباتو لو االشَباكية لئليديولوجية الدوري التفاعل

 ترصبت معتقدية، دالالت وفق لو، الويل سبثيل يف النص على أسقط ما ذلك و اؼبنهج، و الرؤية يف توتر
 .ـبتلفة بتصورات ؽبا، الفعلية اؼبمارسة توجو  برغبات
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 :الزكي مقامه إلى يعود الطاهر الطاهر الولي في -4     

 .الراهن أودٌسٌوس -4-1            

 .البحث خٌبة -4-2            

 .المنقذ دور -4-3            
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 .السردية النصوص مع التقاطع :ثانيا

 -الشيوعي– االشتراكي الفكر مع التقاطع :ثالثا

 .تركيب

 الميثولوجي النص حضور: أوال

 :الػػػالز-1

 :والحضور الغياب سؤاؿ -1-1    

 يف والبحث السؤاؿ، مثّبة الروائي، النص مساحات على ،سبتد البلز شخصية مبلمح استعارات       
 يا تستيقظ عندما": الربيعي وبدثو اآلخرين، عن وسبيزه األوىل، إعفاءاتو من يبدأ اؼبعريف، الداليل الَباكم



 تزاؿ ما ألنك بشيء، ربس ى ألنك البلز، يا صبيعا فضلناأ اآلف إنك... التفاصيل كل لك أروي البلز،
 . (15)".الثورة تعيش

 و الواقعي، التخيلي حبضوره ،"البلز" األوؿ النص توازي أخرى، رحلة وىي الغياب؛ إشكالية وتطرح
 الشخصية، ىيكل لبناء إمداد منها لكل متباينة، مرجعية نصوص على تنفتح الٍب األحداث، تراصف

 على اعتمادا ، (16").النص خارج دبرجع تتحقق رؤيتها لكن بنص، تقدـ الروائية الشخصيات" ألف؛
 لتشك: "اغبضور أسطورية على أساسا والقائمة الشخصية، ألبعاد اؼبشكلة النصية اؼبساحات شفرات
 مل كذلك فيو، التحديق العْب تستطيع ال مشعا، نورانيا اعبسم كاف واختفى، وتكور تكور جسم،
 (17)."ظهر ذلك إثر ‹ البلز› فيو اختفى الذي اؼبكاف أو أخذه الذي االذباه حصر أحد يستطع

 زبيلية، فراغات خلفتها وهتويبات، ميزات تر تقطبتس ذلك، من أكثر على تقـو البلز شخصية إف      
 األمرين، ومن وعانوا وشبابو، البلز طفولة كل وشهدوا مريانة عرفوا الذين حٌب" الشك؛ منبت إىل عبأت

 .الثاين النص إىل لو اؼبوازي اػبط حضوره يف الشك يبقى و (18)."ومنبتو البلز أصل يف يتشككوف وابدأ

  :آخر منفذ الالز المولد؛ -1-2

 ووبمل إقبازه، مدى على الصامت والرقيب دببادئو اؼبلتـز اؼبنقذ صور عودتو يف ربمل البلز إف 
 يف أمو على القادر عبد سيدي خرج" ؛أين خلوده، من بدءا منابتها، متشعبة وأسطورة تارىبا حضوره
 األولياء صبيع وأـ أمي أنت: فيها ىتف مث مرات، ثبلث ذلك فعل. بالنـو أمرىا مث أيقضها الليل،

                                                             
 .277الالز، ص (  15)
 .43ٌمنى العٌد؛ فن الرواٌة العربٌة، بٌن خصوصٌة الحكاٌة وتمٌز الخطاب،  ص  (16)
 .13العشق والموت فً الزمن الحراشً، ص  (17)
  .  12م، ن، ص  (18)

 
 



 وخرج بطنها ودخل ي،أم أنت: القادر عبد سيدي ؽبا قاؿ... ولدتو حٌب الوقت هبا يطل مل والصاغبْب،
 (19)."يبتسم رضيعا

 بواسطة" ذبسد الذي ،(2)بوذا مولد يف األسطوري، اؼبقدس إىل وإحالة تكثيفا األكثر اإلشارة إهنا 
 وما .(4)ءعذرا أـ من الىية دبعجزة مت الذي زرادشت، ومولد ،(3)"ماريا العذراء على مقدسة روح حلوؿ
 سحابة كأنو لبياض،ا ناصع نورانيا ضخما عظيما فيبل" رؤيتها؛ يف ير و مها أـ حلم يف ذلك، يقارب
 يكوف أف اؼبتلقي يستبعد فبل للفاعل، متميزا حضورا يستقطب اؼبتخيل اؼبولد ىذا إف ،(5)."هبا دخل فضية
 .فريدة بطريقة اغبياة إىل خروجو فعبل لفت قد ما ىالة

 

 

 : آخر براىما الالز؛-1-3

 خاصة، دبعايّب لوجوده وترميزا القداسة، من ثقبل وبمل و فبيزا، زبيليا وجودا لقىب البلز، يولد      
 غبيتو كثافة يف برىانا؛ منو هبعل أف يتواىن ال اؼبؤلف االحتماالت؛ و للتأويبلت وفقا مفاىيمها تتجذر

 إرادهتم، ربوا الذين وفقرائها اؽبند برانبة" أحد أو (6)ووجوده، أصلو حوؿ اؼبنسوجة القصص نوتباي
  (8) .الربد تقيو ال تآكلت، بذلة غّب لكيب ال البلز كاف إذ (7)".أجسادىم على أرواحهم وتغلبت

                                                             
 .12، ص العشق والموت فً الزمن الحراشً(19)

(
2

 148-141ٌنظر، أحمد شلبً، مقارنة األدٌان األربعة. )أدٌان الهند الكبرى (، ص ص   (
(
3

  146فالح المهدي؛ البحث عن منقذ، دراسة مقارنة بٌن ثمانً دٌانات، ص  (
(
4

  72ٌنظر م، ن، ص  (
(
5

 .     66م، ن، ص  (
 220، ص 1بنظر؛ إمام عبد الفتاح إمام، ٌنظر معجم دٌانات و أساطٌر العالم، م (6)
  409عبد الوهاب النجار، قصص األنبٌاء، ص  (7)
 19ٌنظر؛ العشق و الموت فً الزمن الحراشً، ص  (8)



 كائن كائن، وغّب كائن البلز" ؛دوالبلؿبدو  احملدود التماىي فيكوف ذىنيا، وجودا لو يرسم الفكر ويَبؾ
 النموذج إف ؛(9)."معْب فرد يف نشخصو أف نستطيع ال ألننا كائن وغّب... وجوىنا وولينا حللنا حيثما

 لو، شكل وال شكل، لو شكبلف؛" فتحدده، براىا، لشكل الواصفة األوىل اؼبرجعية اؼبتوف يف على قائم
 . (10)."والبعيد القريب واؼبتحرؾ، لثابتا واػبالد، الفاين

 اؼبقدس فيو يستدعي مبوذجا ويقيم الباحث لدى ىيوليا، وقبوال وفكريا، روحيا مسارا لبلز يهيئ فاؼبؤلف
 .فاعليتو لبعث ؿبلولة األسطوري

 :لمنقذا عودة -1-4

 و العشق"الثاين النص يف اغبياتية وعودتو ،"البلز" األوؿ النص يف إغفاءتو ؛الروائية العودة وتكوف      
 فيهم، ؼبداه؛يهتف حصر ال زمن بعد" واغبضور، الغياب إشكالية تطرح وىذه ؛"اغبراشي الزمن يف اؼبوت

 التعساء ربن إلينا جسده، إىل يعود مث الظلمة، غّب الظلمة يف يبقى ما جاره،ح غّب الوادي يف يبقى ما
 (1)".األشقياء

 يف يبقى" ما البلزمة؛ ولعل ،(3)كرشنا وعودة ،(2)غفوتو بعد زرادشت عودة ؛-اإلنقاذ– العودة إهنا      
 البلز، على ،اؼبؤلف يضفيها الٍب الرؤية وصفاء الوعي، غبدة اػبصيب، اؼبرعى ىي ،"جارهح غّب الوادي
 طبقة قبل من الصارخ للتحدي استجابة والعودة التجسد" ،لفكرة موازاة وسبثيلها حركيتها ؼبد ويسعى

 .ناهتابل بتخّب النموذج، الشخصية ىيكل تشكيل سبن اؼبتجددة، تالدالال إهنا ،(4)".الكهنوت
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 27ٌنظر؛ م، ن، ص  (
 42باسمة كٌال؛ أصل اإلنسان و سر الوجود، فلسفة الروح، ص  (10)
   ، 3والنحل،تحقٌق محمد سٌد كٌالنً،دارالمعرفة بٌرؤت،دت، جالملل ا الفتح محمد بن عبد الكرٌم الشهر ستانً،و ٌنظر؛ أبو    

 711ص      
 

 .13العشق والموت فً الزمن الحراشً، ص   (1)
 .80دراسة مقارنة بٌن ثمانً دٌانات، ص  -فالح مهدي، البحث عن منقذٌنظر؛  (2)
 .145ٌنظر؛ م.ن، ص   (3)
 .58م، ن، ص   (4)



 ،(5)سوءتو ييوار  ما إال يلبس ال اغبياة، زخارؼ عن عازفا متزىدا آخر ايرانب كأنو. البلز ويعود      
 الطبلؽ، على وأشرفت ربمل، مل امرأة من فكم الزائرات، النسوة اعتقاد يف ر،للعواق األبناء واىبا ويعود

 األجناس صبيع أف" اؽبند يف الروايات بعض تدعي إذ ؛آخر برانبا إنو ،(6)والربكة الغوث سيد فأغاثها
 (8).البشري للخلق األزيل اعبوىر فهو ،(7)".برانبا اإللو جسم من ـبلوقة

 التقاء يف اجملسد إلثراء سبيل اؼبعادؿ، االحتماؿ عن والبحث اػبلق، وىم لكنو ،خالقا ليس البلز إف
 وجهو ليويل عصرية، بذلة ويرتدي باألضبر، اؼبزيفة القشابية ينزع البلز إذ النموذجْب، لكبل النهائي اؼبلمح

 ويقبل موأيا أواخر يف أضبر لباسا يلبس لذيا برانبا عليو يسقط اتبالك كأف (9).أمو ذكرى حيث إىل
  (10).البتة أحدا يصاحب وال الفكر على

 قداؼبعت إشباع إىل يهدؼ الفكري، واألسطوري والراىن، التخيلي بْب التداخل هبذا ؤلففاؼب
 أنو القراء يعتقد فيما اوإمب بالواقع، األديب العمل عبلقة يف ليست فاالحتمالية" الفِب،-الفكري
 (20.")حقيقة

 اؼببُب واستمرارية قياـ تعضد النص، لقياـ دعامة وىو الذىِب، الوجود يف الواقعي احملتمل ىو والبلز
 .معا الشخصي داينجالو  واؼببُب اإليديولوجي

 : المصلوب كرشنا الالز؛-1-5

                                                             
 707ص 3ٌنظر، أبو الفتح محمد بن عبد الكرٌم الشهر ستلنً، الملل والنحل، ج (5)
 88-87ص –ٌنظر؛ العشق والموت فً الزمن الحراشً  (6)
 .53ص–دراسة مقارنة بٌن ثمانً دٌانات  -البحث عن منقذ فالح مهدي، (7)

  42 - 40فلسفة الروح، ص ص –أصل اإلنسان وسر الوجود  -وٌنظر؛ باسمة كٌال    
 706ص-3ٌنظر؛ أبو الفتح محمد بن عبد الكرٌم الشهر ستانً، الملل والنحل، ج (8)
 .219-217ص-ٌنظر؛ العشق والموت فً الزمن الحراشً،  (9)

 .708ص-3ٌنظر؛ أبو الفتح محمد بن عبد الكرٌم الشهر ستانً، الملل والنحل، ج (10)
 .34أنور المرتجً؛ سٌمٌائٌة النص األدبً، ص  (20)



 ىي إذف ،(21)"شيء ال يف مبحلقا مصلوبا ينتصب" صورىا؛ أغلب يف مصلوبة وعودتو البلز يعود      
 اؼبقَبف الوجود ىذا -دهوجو  مصداقية إلثبات طالت ثورة حصيلة الوالدة، منذ اؼبأساة اجَبار حصيلة
 واؽبامس ،(22)اؽبنود كتاب يف اؼبصلوب لكرشنا صورة إنو والشعور، الفكر فوضى حصيلة -باػبطيئة

 ـبلص يا... فخلصِب باإلمث، أمي وضبلتِب شريرة، وطبيعٍب اػبطيئة، ومرتكب مذنب إين" دبناجاهتم؛
 (23)".والذنوب اآلثاـ من ئْباػباط

 والعجز والصدر الرأس مع تشكبلف منفرجتاف، ذراعاه" و الصامتة، مناجاتو يف اؼببحر البلز ىو      
 ومثالية اقع،الو  أسس من نسيجا منو جعل ذلك كل معارؾ، وكثرة ترحاؿ، طوؿ بعد ،(24)"كبّبا صليبا

 رواسب من التطهر واالنعتاؽ، التطهر ىو مث اعبغرايف، الفضاء حدود من للمجسد وربريرا اؼبفروض،
 رائعة بداية" إذف؛ فصلبو اػبّب، ألجل والتطوع اػبّب مبادئ فيو تتحقق مثايل، أفق كبو واالنعتاؽ اؼباضي،

 تفكّب على الرقيب وىو التطوعية، اغبملة بدأت معو إذ ،(25)".هبا احمليطة الشرور كل من البشرية إلنقاذ
 مصداقيتها ويشهد األوىل، بدايتها وعى ما يديولوجية،ا تعاليم تطبيق على الصامت، واغبريص ىؤالء،
 يف الفاعل حضور على اغبكم يف يثالَب  من نوعا يشيع للمرجعي، اؼبكثف اغبضور ىذا و .الواقعية

 بفرادة االقتناع طريق عن اؼبتلقي استقطاب تستوجب والراىن اؼبتخيل عن الكتابة فعل ألف النصْب،
 بصمت يراقب و األوؿ، النص يف زيداف أبيو مسار يستوعب مل إذا السؤاؿ يطرح ما ىو و الفكرة،
 .الرضا ىذا كل وبوز ىو مث رعيا،ش ال البلز وجود بدأ ؼباذا الثاين، النص يف نتائجو

 ":القصر و الحوات" في -2

 : الرسالي بروميثيوس -2-1

                                                             
 .12العشق والموت فً الزمن الحراشً، ص  -(21)
 .432ص –ٌنظر؛ عبد الوهاب النجار، قصص األنبٌاء  -(22)
 .433م، ن، ص  -(23)
 . 33العشق والموت فً الزمن الحراشً، ص  -(24)
 . 137دي؛ البحث عن منقذ دراسة مقارنة بٌن ثمانً دٌانات، ص فالح مه -(25)



 ألجل الطويلة واؼبغامرة الناس، ونبـو اىتماـ ذبذب لذات االمتثاؿ كبو االستقطاب، فاعلية ىي      
 خدماتو لتقدًن حياتو الراىن اؼبعذب، اإللو و اإلنسانية خادـ ؛بروميثيوس إنو اآلخرين، ألجل و اغبقيقة،
 النجاة غبظة ربْب أف إىل اؼبتجدد، للعذاب عرضة بذلك فكاف اغبضارة، وإؽبامهم اإلنساف، لبِب التنويرية

 .(26)اغبياة ومعاودتو ،ىيراكليس يد على

 متجددة، متواصلة دبعاناة ىاجملاز  الرسايل، اغبوات لعلي معادؿ اؼبعذب، النار سارؽ بروميثيوس 
 ظبكتو وبمل الداخلي، ىاتفو يصمت أو أعماقو، تقهر أف دوف الرؤية، إجبلء يف رغبة األعضاء، ببَب

 باالستمرارية؛ صاحبها اىدةاؼبع الناطقة، اؼبقدسة؛ السمكة ،-القصر إىل األداة-السحرية الطوباوية،
 بتقديبها وتفخر ،"فرهبا" "لواإل"و ،"بوزيدوف" واإللو ،"أوفروديت" ؽبةاإل عند األوىل مكانتها ربفظ كأهنا
 الطوفاف من األوؿ اإلنساف إلنقاذ ،"فشن" لولئل ذبسيدىا وتَبجم ،"وزسب" لوواإل "عشتار" ؽبةلئل قربانا

 .أيضا فداءا اؼبقدمة و لو اؼبغرية و اؼبرافقة اغبوات مع ىي و ،(27)

 : الجيني الفيلسوؼ -2-2

 فيو ويتواجد يغّبه بالعامل، ليتحكم" اغبوات؛ علي استعملها للغاية، احملقق الوسيط ىي السمكة إف      
 جعلو ي،و حي دبنطق ومربراتو، أىدافو وفبتنا متعلقاهتا وفاربا القرى، ركود ؿبركا ، (28)."نشيطة بصورة

 يأخذ وأال يكذب، وأال حيا، كائنا يقتل أال: عهود طبسة" نفسو، على آخذا ،(29)جينية فلسفة صاحب
 (30.")عنو اػبارجة باألشياء استمتاعو ينبذ وأف عفتو، يصوف وأف يعط، مل ما

                                                             
 . 188 إلى186ٌنظر؛ علً عبد الواحد وافً، األدب الٌونانً القدٌم، وداللته على عقائد الٌونان ونظامهم االجتماعً، ص ص  -(26)
 .385، ص 1ودٌانات وأساطٌر العالم، م إمام عبد الفتاح إمام؛ معجم -(27)
 40، ص 1993، 1، تر، عبد الرحٌم حزل، دار تٌمنل للطباعة و النشر، مراكش، ط40رة السٌمٌولوجٌة، ص روالن بارت؛ المغام -(28)
  .67 ، ص-دراسة مقارنة بٌن ثمانً دٌانات-فالح مهدي؛ البحث عن منقذ،  -(29)
 .226-225، ص ص 1ٌنظر؛ إمام عبد الفتاح إمام، معجم أساطٌر ودٌانات العرب ، م -(30)

 
 



 الفكري، ـبزوهنا بفعل ويتحرؾ وتستمر، تتجدد هنائية، ال فاعلية ولذات تكوف ألف يسعى اغبوات علي
 االجتماعي، التعامل لبُب يؤسس وعهدا، ميثاقا مث القرى، أىل وبْب بينو التعامل قاعدة غدا الذي

 .للهزيبة يركن أف دوف إليها، سعى ما وىو السلطة، بعروض االىتماـ مستقطبا

 

 :آخر بوذا الحوات؛ -2-3

 وللتخلص الشقاء، سبب الشهرة: مثل اغبقائق، مبادئ تطبيق معرب سلوؾ يف ،"بوذا" اغبوات ليتمث      
 اعبهد وبذؿ الطيب، والقوؿ النبيلة، واألغراض السليم، بالفهم الشهرة، على التغلب وجب منو،

 العشرة الرذائل باجتناب ،(31).السليم الذىِب والَبكيز باليأس، الشعور دوف العمل يف واالنغماس الصادؽ،
 ذات" للمألوؼ، اػبارقة العجائبية اغبوات لشخصية اؼبؤلفة اإلشارات إهنا ،واإلنباؿ واالدعاء اؼبقت منها

 شفافية إنتاج كبو ؽبا وتوجيها اغبكائي، للربنامج اختزاال نتكا لو كما تشتغل اغبكائية، الكفاءة
 بإهباد متباينة، ألنظمة واالنقبلبات، التحوالت من سلسلة عرب تغّبية، رسالية ؼبهمة وإقبازا ،(32)"معينة
 .واحد جملتمع القرى تشكيل يبيز بديل، نسق

 اؼبوت أماـ اؼبستعصي التخييلي النموذج منو ذبعل اغبوات، اوبمله الٍب الفكر لبلورة اؼبكثفة اؼبتناصات إف
 .أواهنا حْب إىل ترجأ الٍب اؼبستقبلية الرؤية أيضا وىو اؼبتجددة، االنفعالية البطاقات اؼبستسلم غّبو 

 :العشق في تجربة -3

 :الموقف وعبء بروميثيوس المستشار؛-3-1

                                                             
 . 256وي؛ بنٌة الشكل الروائً،)الفضاء،الزمن، الشخصٌة(، المركز الثقافً العربً، الدار البٌضاء، د ت، ص حسن البحرا - (31)
 256م.ن، ص  -(32)



 عوامل رىينة وىي الشخصية، يستنطق ،وؿاأل الفاعل للمستشار، أيضا ادؿاؼبع ىو ميثيوس؛و بر 
 اإللو ىذا أو اإللو، اإلنساف ىذا بروميثيوس،" بو؛ التحاما أكثر يضحي يفتأ فبل مسبباهتا، ـبتلفة نفسية

 كيف أنا، سوى ليس أنو الشك... فعلوا ما بو فعلوا ؼبا إال و عاشقا، كاف بدوره أنو شك ال اإلنساف،
   .(3)" الليل يف إليو ويعاد نهار،ال يف ينهش وكيده ذلك، يكوف ال

 ؽبا توفر ما لكن العمود، مع عشق لعبلقة مولدة مهمة تلك و ىؤالء، خفايا كشف مهمة رب ،والفاعل
 وبكل ومكانتو، مركزه يف ىدد إذ األخبار، سيولة استقصاء على حرصو من الرغم على االستمرار، سبب
 بروميثيوس" قائمة، واؼبعادلة إقصاء، جزاءه واؼببلقي اإلنساف، بِب ألجل اجملازؼ، وسبروميثي يباثل ذلك
 .(4)"القدرة سرؽ واعبزائري النار، سرؽ

 بلحظة والوقوؼ واؼبسعى، الدافع يف التشابو ملمح وفق الطرفْب، رسالية يبْب اؼبهمتْب؛ بْب التقارب إنو
 التواجد صعوبة إىل اؼبؤلف بو يرمي اؼبقصود، النصي فالتفاعل مث ومن ،الهنداـا تولد الٍب اإلقصاء قرار
 .متناقضة رؤى ربكمها ساحة يف عليالف

 :الزكي مقامو إلى يعود الطاىر الولي-4

 : الراىن أوديسيوس-4-1

 ذبسدىا ،متفاعلة بعبلقات سبويهي، سياؽ يف أوديسيوس، أسطورة إىل اإلحاالت أوىل تتحرؾ      
 ىستّبيا فيها تغلب ديبومة أحد، مدتو يعلم ال غياب بعد الطاىر، الويل فعودة ومتناقضة، ـبتلفة والتضب
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 الويل شيخكم، أنا واؼبريدات، اؼبريدين معشر يا أنتم ىناؾ، من يا ىنا، من يا" الزكي؛ اؼبقاـ عن البحث
 (33)"بعوديت أعلمكم الزكي اؼبقاـ صاحب الطاىر

 البحث جعل اغبلم، وانزالؽ الرؤى، انتكاس وبعد جديد، من الذاكرة غياب وخوؼ الغياب، طوؿ إف
 يفضي مدخل دوف مقاـ لكنو ،(34)الزكي اؼبقاـ أماـ نفسو الويل وجد أف بعد توارى ىاجسا، اؼبقاـ عن

 .واؼبوت الدـ بوابة لتنفتح ،(3) اؽبشة اؼبقاـ جدراف ىدـ إىل الويل دفع الذي اؼبنغلق إنو إليو،

 الكم الويل فبل قدسيتهما، -اؼبقاـ -والوسيط -الويل-الفاعل على عن زبلع الٍب اؼبشؤومة العودة فهي
، يأيت ىل يدري ال" و ،بعد واقعو يبلمس ؼبا ألنو القيمي، حضوره لرصيد  عادية، حياة إىل فيو يعود يـو

 إيديولوجية لسياقات إوباءات وتلك اؼبعرفية، دالالتو هبسد ـااؼبق وال ،(4)".نفسو عن فيها عيداف
 على قادر عاـز عودة كانت األىواؿ، ومبلقاتو اؼبدبر، غيابو بعد ،سأوديسيو  عودة أف حْب يف.اجتماعية
 (5).ابوغي يف استبيح ما واستعاد زوجتو خلص الغياب، لطوؿ معادلة عودة باألمور، اإلمساؾ

 بتكثيف ،(6)"اجملتمع كيةيدينام لفهم ـبتلفة ومنطلقات أمورا يستقطب"اؼبرجعي إىل بعودتو اؼبؤلف إف
 فيما إياه متمثبل اؼبفقود، عن دوما الباحثة الويل شخصية تتبلور عربىا الٍب اغبية، األدوار إىل اإلشارات

 .يشاهبو

 :البحث خيبػة-4-2

                                                             
  36الى مقامه الزكً، ص  الولً الطاهر ٌعود – (33) 
 .21ٌنظر؛ م.ن، ص  - (34) 
 .141-124ٌنظر؛م،ن، ص ص  - (3) 
 .140م،ن، ص   -(4) 
 .  84 -80نظر؛ علً عبد الواحد وافً، األدب الٌونانً القدٌم، وداللته على عقائد الٌونان ونظامهم االجتماعً ص ص ٌ - (5)
 . 68 ص ،.البٌادر،دت شركة -التجلٌات كتاب فً تناصٌة قراءة الروابً، النص شعرٌة القمري؛ بشٌر -(6)

 



 ـ،ااؼبق على العثور يف األمل خيبة من آخر، إىل منغلق من ىبرج د،جدي من البحث يعيد ىو مث       
 ويـو طريقو، على يعثر فبل السنْب، مئات الفيف هبوب اؼبقاـ، عن متجدد حبث إىل متجدد، أمل إىل

 بلوى تعاوده عودة كل يف فإنو ،"االرباد" قضية يف ببلرة عصى وقد أما (35).البداية من يبدأ عنو يعثر
  (36).يبحث عما يدري أف دوف جديد، من عنها البحث

 قمة إىل صخرة حبمل اآلؽبة عاقبتو الذي اؼبلك، سيزيف أسطورة تستدعي منتهي، البل اجملرى لولبية إهنا
 الشخصية دور زبصب معطيات فهي ،(37)حملاولةا فيجدد بالفشل، القمة عند اوالتوؿب وتنتهي اعببل،

 ودور اؼبوقف، حقيقة عن تساؤلية فراغات وزبلق الغائب، اؼبتوقع ؼبكابدة اإلوبائية، طاقتها وسبنحها
 األسطوري، معانقة ألف ببلرة، دور إىل مضافا األخّب ىذا ودور اؼبقاـ، من الويل موقف حقيقة الوسيط،

 .الواقعي اؼبتخيل جانب من امتداده، يعادؿ استفهاما وراءه ىبلف وإغراء، تدادام من فيو دبا

 :المنقذ دور-4-3

 أخلص. القصر أًف أف ىديف" اؼبنقذ؛ بأنو منو صدر قرار بفعل التقزًن، يقبل ال لدور الويل سبثيل إف      
 الطاىر اهلل ويل يا تعاؿ" النجدة؛ طلبها يف رةببل مدلولو تَبجم قرار ،(38)"اؼبقاـ وأستعيد اعبميع،
 يعادؿ يكاد منقذا بصفتو التميز، إىل الويل يؤىل معياري، ؼبنطق زبضع الدالالت ىذه ،(39)"إلنقاذي

 حواؼبسي وكرشنا كزرادشت اؼبنقذين، وجود التخيلية، األحداث يف اإلنقاذ، مهمة كبو أفعالو وتدرج قراره،
 . (40)-السبلـ عليو-

                                                             
    .119ٌنظر؛ الولً الطاهر ٌعود إلى مقامه الزكً، ص  (35)
 .120ٌنظر؛ م.ن، ص (  36)
 .92م.ن، ص   (37)
 .143م ، ن، ص   (38)
 .145-142م، ن ، ص ص   (39)
 171-69ٌنظر؛ فالح مهدي، البحث عن منقذ، دراسة مقارنة بٌن ثمانً دٌانات. ص ص (  40)



 فجوات يف سقوط أيضا وفيو اإلنقاذي، الفعل بؤرة على وتركيز ربويل فيو ىؤالء، من جامع تركيب إنو
 عن فيها يدافع عادية ياةح إىل فيو يعود يـو يأيت ىل" يدري، ال فهو ومهمتو، الفاعل بْب تباعد
 رؤيتها بسموؽ جاذبة، شخصية منها جعل ،الويل مسّبة يف األسطورية لروافدا تعدد مث، ومن ،(41)"نفسو

 نسق نسج إىل اؼبرجعي، استحضار ؾبرد مستوى عن فعتتر  أف اؼبؤلف أرادىا لغائية سلوكياهتا، وتناقضات
 .للراىن معادؿ رسم يف ما حد إىل يفلح زبيلي،

 :بالموقػػف المفارقػػة-4-4

 اؼبفاىيم ذباذبتو ؾبتمع ساحة إىل للمواجهة، اعببل اختاروا الذين ىؤالء عودة فرض الذي الراىن إف
 يف وأجرمت األسر، مست الٍب التقتيلية اؼبصادمات بفعل ورفض، قبوؿ ومقاطعة، تأييد بْب واؼبقاييس

 استقطبتها ىادفة، ال عودة الويل؛ عودة كانت مث ومن ،اؼبواطن حق ويف اعبّبة، حق ويف القرابة، حق
 زبيليا معادال بصفتو الفاعل زبدـ النص يف اؼبكثفة اؼبتناصات و واحدة، رؤية توجهها ومل الرؤى، من كثّب

 واغبضور الوعي راتانشطا تتجاذهبا احتماالت ىبلق كمثّب الزيتوف، شجرة ؤلفاؼب ويوظف. للراىن
 .(42)"كلو الفيف ىذا يف الفريدة الزيتونة عند الرملية، التلة فوؽ العضباء توقفت" ،-الويل -للفاعل

 بذاءة على اؼبرة، الثمار ذات الربي، الزيتوف شجرة داللة يف األسطوري، اؼبرجعي مع يتفاعل بذلك وىو
 .(2) نفسو الزيتوف إىل تطرقت اغبديث، يف أسلوبو فخشونة اغبوريات، من يسخر الذي الراعي لساف
 ووقف اغبوار، مرارة شهد راىن؛ خبلصة فيها يبْب غائية على ينفتح األسطورة، دائرة يف الكاتب وربرؾ
 إىل بدالالتو الزج الرؤية؛ بتلك متجاوزا واالستبلب، الفقد من مرة شبار غّب أشبر فما اؼبوت، مقصلة على
 بفعل لؤلمانة مؤىل غّب راعي آخر بوجو الويل كأنو يقطع، أف دوف يوصل خطاب إشبار يف راىن عقم

 .اؼبقاـ وذباه ببلرة ذباه االستبلبية تصرفاتو

                                                             
 .140الولً الطاهر ٌعود إلى مقامه الزكً، ص   (41)

 
 .11م،ن ، ص ( 42)



 لمن؟ عقاب الذباب؛ -4-5

 أغافبنوف مقتل يف األسطوري، اؼبرجعي دبكاشفة السلطة، فبارسة للمكاف تكيف طريقة عن اؼبؤلف يبحث
 جثة صورة منهم كل رأس يف و صبيع، صمت و ألجلو، اؼبدينة تتحرؾ مل و طيبا، رجبل كاف الذي

 سوى ليس: عنو يقوؿ الذباب، من حشدا -اؼبوت و الذباب إلو- جوبيتّب اإللو فسلط الوجو، مهشمة
 وظف الضفادع جحيم يف عاما عشر طبسة بعد ستصبح و عاما، عشر طبسة منذ جيفة جذبتها ذبابات

 الشعب بو عوقب الذي العقاب إىل بو رامزا (3)"الذباب" مسرحية يف األسطورة، موضوع سارتر بوؿ جوف
 .الفرنسي حتبلؿاال أياـ الفرنسي

 نشط، صغّب أزرؽ ذباب خرج اين من أدري ال": "الزكي مقامو إىل يعود الطاىر الويل" يف الوارد النص و
 ما على ذباهبا، و جثة كل غّبىا، آخر بشيء آبو غّب اعبثة، عن يبتعد ال و فوؽ، إىل رأسو يرفع ال

 .أخرى جثة على تعتدي أو موقعها، عن تتخلى واحدة فبل يبدو،

 (1) اؼبوت عند إال يرى ال الذي الذباب ىذا يأيت أين من و

 قد اؼبؤلف كاف إف و حٌب منطقي، لسبب فاقدة واقعة نتيجة يبوضع و فاعلة، حقيقة تتماىى لفعل يؤشر
 ذلك فإف الزمن، مع تتأصل و ليتهافعا ربقق اإلسبلمي، التيار يف تتمثل بديلة جديدة سلطة غبلوؿ ىيأ

 .ذلك إىل وبيل ال النص يف اؼبتخيل ألف أيضا، فبوىة لعبلقة توليد
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 السردية النصوص مع التقاطع :اػيػثان

 وينتهي واؽبامشية، النموذجية صورىا ويلتقط حياة، أدب يكتب ولو، الواقع من ،اؼبؤلف يكتب 
 واقعيا، خطابو كاف مث ومن واحدا، إبداعيا وجها منها فيخلف واغبداثة، الَباث بْب اؼبزاوجة إىل أحيانا
 هبعل ما اؼبوضوعية، الرؤية وحرص الذات إسقاط من فيها بنظرة لو ويؤسس الواقع، مفاصل من ينطلق
 تأرىبا منو هبعل ذلك كوف الرؤية، استعجلت وإف ـبتلفة، مرجعية نصوص فيو تلتقي خصيبا، النص

 األدب مع يلتقي فهو مث ومن األرض، ىذه يف اإلنسانية ؿبنة تتبع أنو عنو ينفي ال ذلك فإف مرحليا،
 اؼبتخيل حدود رسم يستطيع للنص، اعبمالية التجربة اختبار بصدد وىو ياؼبتلق أف حٌب العاؼبي، الواقعي

 مع السلبية أفعالو ردود ويتتبع ،"الزلزاؿ" يف "األرواح بو" للفاعل؛ البخل منطق عند فيقف ،-غالبا–
 القرائية الذاكرة إىل تتداعى مث ومن عنده، العظمة بوىم يوحي الذي اإلهبايب، اغبوار عن عجزيو  اآلخرين،

 .لموليير "البخل" من تصويرية ومشاىد ،غوغوؿ الروسي للكاتب "اؼبيتة األرواح" شخصيات بعض

 أفعاؿ، ردود ىعل اغبفاظ ؿباوالت وأدواهتا؛ الواقع، مصدرىا اجتماعية، تشكيبلت بصدد فاؼبؤلف
 شخصيات... "بغل عرس" يف كياف واغباج "والقصر اغبوات" يف اغبوات فعلي اؼبعرفة، سلطة هبا تكسب

 وتتموقف الواقع، من تنطلق دائما لكنها األسطورة، صنع وؿباولة اغبياة، منطق غرابة فيها عوامل ربمل
 يف اؼبكثف باغبس اؼبضنية، اغبوات، لةلرح اؼبتلقي فتتبع واعية، باسَباتيجية حقائقو، بعض وتعرض منو،

 بعض يستحضر رسالة، وبمل الذي اؼبخطط وسياسة اؼبنطق، حذر إعمالو دوف الطوارئ، مع تفاعلو
 الصانعة الروائية الشخصية يف اؼبتماىية التحوالت من وتلك ،لدوستويفسكي "األبلو" أفعاؿ ردود صور

 النص احتفاظ مع النصوص، بْب الدالالت من شَبؾاؼب اغبشد هبلي التقاطع، من النوع وىذا للحدث،
 .االجتماعية الواقعية للمعرفة ميدانا يكوف أف لو زبوؿ بسلطة -اؼبقروء-

 تقبلها سهل فبا الداخل، من نابغة ضرورة أهنا تبْب ام" سرعاف الٍب االشَباكية، الواقعية أما 
 انسجامها من الثالث العامل يف يويتهاح تستمد إذ األصالة، طابع وإعطائها الناس، طرؼ من تدرهبيا



 نسيج منها حيك إذ اعبمالية، التجربة عن دبنأى تكن مل خطوطها فإف ،(43)"الوطنية اؽبوية مع الكامل
 موسعة بنود كأهنا منها واسعة مساحات يف و ،"اغبراشي الزمن يف واؼبوت العشق"و" البلز" يف النص،

 تتقاطع "البلز" يف األحداث ؾبريات كانت مث ومن ،(44)االشَباكي االذباه تعميم يف السياسية للقرارات
 من األسبانية، اغبرب تعرض الٍب ،(45)ىمنغواي ألرنست "األجراس تقرع ؼبن" اؼبرجعي يف األحداث مع

 سقاطبإ بنضاؽبا، لئليباف تنظيمها، يف عنها خارجة عناصر وتطوع القيادة، يف التكتبلت تعدد جانب
 يف التصدع بوادر وتلمس التحدي، بؤر إىل واإلشارة اؽبزيبة زوايا عرض يف اؼبؤلف شخصية جوانب بعض

 وتفكّبىم الثوريْب، بْب اغبوار يتتبع وىو للمتلقي، القرائية الذاكرة إىل تتداعى األمور ىذه كل القيادة،
 من الشيوعي، اغبزب باستهداؼ صريحالت ويتم... األحزاب سبثل أفبية، عبنة بتشكيل موقفهم، توحيد يف

 وتلك وصباعتو، زيداف بإعداـ إال ينقطع ومل ،(46)ومبادئ ؼبخالفتو حقدا، لو يضمر لذيا الشيخ، قبل
 تقرع ؼبن -ىل" :السؤاؿ إىل وتنتهي ،"األجراس تدؽ ؼبن" يف مثيبلهتا مع تتقاطع درامية مشاىد

 آخر حٌب متحمسا اؼبتطوع األمريكي وىو -روبرتو-صور ؼباذا... ادؽ؟ص تقدمي بكاء -األجراس
 حاؿ بعض وتلك ،(47)"اؼبعنويات؟ واهنيار اليأس مظهر يف اإلسبانيْب األبطاؿ معظم أظهر بينما غبظة،

 .اعبزائريْب اؼبناضلْب

 اؼبقننة، وغّب اؼبشروعة، غّب السلطة فبارسة عدـ يف االشَباكية، الواقعية فلسفة مصداقية وتكمن 
 عن بو وينأى النص، واقع يدعم السياؽ ىذا يف اؼبتخيل صناعة على اؼبؤلف وحرص اآلخر، وضد مع

 تقاطعوب رؤية، وبعد عاطبل سعة من الثوريْب ؽبؤالء ما يستكشف اؼبتلقي هبعل إذ الفنية، اؼبتابعة خيبة
 لدى اؼبكثف الثوري اغبس ؼبربرات بو يؤسس الذي ،مورياؾ لفرانسوا" كّبو تّبيزدي" نص مع القصدي

 السياسية األحداث" فامتداد انفعاالهتم فيهم سبتلك الٍب واػبوؼ والقلق الشك ونوبات ىؤالء،
                                                             

 .8مطبعة الثورة اإلفرٌقٌة د.ت، ص  -من نصوص المٌثاق؛ ملخص لألفكار الرئٌسٌة للمشروع التمهٌدي للمٌثاق الوطنً -(43)
 ٌنظر؛ من نصوص المٌثاق،فً الالز و العشق والموت فً الزمن الحراشً.-(44)
 1983، 4أرنست همنفواي؛ لمن تقرع األجراس، تر، خٌري حماد، منشورات دار مكتبة الحٌاة، بٌروت، لبنان، ط -(45)
 .254ٌنظر، الالز، ص  -(46)
 . 247ص -م، ن -(47)



 بْب الطريق منتصف يف الواقعيْب النساخ من جديدا مبطا أنتج قد األديب الشعور حقل إىل االجتماعية
، الفرد عن مثالية صورة اغبزيب اؼبناضل من الناسخ ىذا استمد وقد. والكاتب اغبزيب اؼبناضل  اؼبلتـز
 .(48)"فعل ىو اؼبكتوب العمل أف فكرة الكاتب من واستمد

 التصارع بعض فينشأ الفكرية، األبعاد تعدد والوقف، الرؤية يف اغباضرة اغبرجة اللحظات معانقة كأف
 تّبيزدي زيداف وبذىن بالنص علقت فلماذا معينة، قيم عن بالضرورة يعرب وال أيضا، االنصياعو 

 انعداـ مثلت أو معْب، شيء إىل يهدؼ مل النص ومؤلف برجوازية، ؾبرد كانت وإذا ،(49)كّبو؟
 ليكشف اؼبرجعي استدعاء اعتمد اؼبؤلف فإف ،(50)تريد ماذا معرفة حقيقة يعوزىا كاف وما الشخصية،

 اؼبرجعي، النص منحى على حبفاظو واحد، آف يف واختبلفها اإلنسانية النفس تقدير يف الواقع سباثل سر
 إليو وستصل... تريد ماذا بغريزهتا حٌب تعرؼ" ألهنا كّبو، تّبيزدي غّب الشعب صباىّب أف إىل لينتهي

 . الراىن إجابة وتلك ،(51)"قصر أو الزماف طاؿ

 العشق:»الثاين اعبزء يف اؼبستمرة النضالية التجربة من تكثف امكانات ػبلق اؼبؤلف تصورات وسبتد 
 ويف -اؼبقروء-النص يف الشخصيات بْب واؼبصاغبة التآلف من نوعا وربقق ،«اغبراشي الزمن يف واؼبوت
 مدينة حوؿ الصراع صوري يذال اؼبعادؿ ،مالرو ألندريو "اإلنساف قدر" رواية تفكان اؼبرجعي، النص

 رافق وما اغبكوميْب، ضد الشعيب، الوطِب للحزب االنتصار ربقيق يف الشيوعيْب ودور ،"شنغهاي"
 .اؼبائعة للمواقف الرافضْب من "ماي" وزوجتو "كيو" وكاف أخطاء، من النصر ربقيق ؿباوالت

 زمن كل يف النضالية الظروؼ اغبقيقية، ماي وأنا اغبقيقي، كيو ىو اؼبسكْب ادمر :»جليا بدا واإلسقاط
 . (52)«مايو  كيو تصنع الٍب ىي

                                                             
 . 36-35روالن بارت، الكتابة فً درجة الصفر ، ص ص  -(48)
 .246ٌنظر؛ الالز ص  -(49)
 .253-246ص ص  –ٌنظر؛ م، ن  -(50)
 .253ص  -الالز -(51)
 .149-148العشق والموت فً الزمن الحراشً؛ ص ص  -(52)



 دورا يلعب األفيوف إف: ؼباي كيو قاؿ" ؛االستمرارية وتّبة تلزمها الٍب التحوالت صبلة اؼبؤلف ويكشف
 الٍب القوى بعض يربز أنو أـ حياتو؟ وبدد الذي ىو األفيوف ىل نفسي؛ أسائل ولكنِب أيب، حياة يف كبّبا

 وردود للمواقف جاىزة تفسّبية احتماالت اؼبتلقي يعطي بذلك كأنو ،(53)"نفسو يف القلق تبعث
 يف العبلقات شبكة تتشكل مث ومن اؼبعرفية، تجاربال أيضا وزبلقو اؼبكاف ىبلقو الوعي ألف األفعاؿ،

 اؼبعريف اؼبخزوف كأف األحداث، يف مكثف ترتيب إىل بينها اغبوار ينتهي نصوص الستيعاب قابلة النص،
 حلقات لوصل ،تولستوي أللكسي مساحات فيبقى دائما، التكثيف قصد الكلمات، بْب يتدفق للمؤلف
 وشخصيات صبيلة لوضع اؼبربر وىو ،(54)"اغبياة حث عدـ حالة الرمادية اغبالة" الفكري، التواصل
 .ؽبا اغبيوي النضايل للمعيار أيضا واؼبربر أخرى،

 :-الشيوعي -االشتراكي الفكر مع التقاطع :ثالثا

 فكها، يسهل شفرات، تتضمن قد معينة، فكرية رؤى عن تعرب الٍب البُب من صبلة إىل اللغة ترتكز 
 الكشف وىي الطرؽ أيسر اعتمد الشيوعي االشَباكي الفكر مع تقاطعو يف واؼبؤلف اؼبتسارع، ؽبالتداو 

 مع النص تآلف سبب ويكمن الفكرية، للمعطيات كحامل الشخصية باعتماد أو بالنص اؼبباشر
 نهابي والعبلقات ...أجّب صانع، حر، مزارع:ـبتلفة أشكاؿ يف اؼبنتج يظهر أنو خطو؛ واحتذاء اؼبرجعي،

 .والصانع اؼبعلم بْب واغبر، اغبر بْب واإلنساف، اإلنساف بْب ىي بل واؼبادة، اإلنساف بْب رابطا ليست

 عبلقات ىي اؼبادية فالعبلقات مث ومن اإلنساف، يف االجتماعي اعبانب على تطلق اؼبادية وكلمة     
 اؼببدع، تغري تقنيات وتلك (55)غبياةا يف ويستمر اإلنساف يعيش هبا الٍب اؼبواد إنتاج حوؿ تدور إنسانية،

 مكشوفة، مساحات منها، للمرجعي يفرد وأف وفقها، إبداعو يبنهج ألف واالقتصادي السياسي كما
 اغبراشي، الزمن إليها آؿ الٍب التارىبية الصّبورة يف لرؤيتو يعطي ،"اغبراشي الزمن يف واؼبوت العشق"ففي

                                                             
(53)

 .150العشق والموت فً الزمن الحراشً؛ ص   
(54)

 .118م،ن، ص   
(55)

 . 63-62ص ص -1999-6ط–المركز الثقافً العربً  -ٌنظر، عبد هللا العروي، مفهوم اإلٌدٌولوجٌا 



 يعْب الذي ىو الناس، إدراؾ ليس" :يقوؿ إذ والنتيجة، للسبب ماركس تنظّب وفق مشروعة، مصداقية
 األساس تغّب ومع إدراكهم، تعْب الٍب ىي االجتماعية، معيشتهم ذلك، من العكس، على بل معيشتهم،

 بعض يعطي مقبوؿ، وبشكل ،(56)"االنقبلب ووبدث االجتماعية، الثورة عهد ينفتح االقتصادي،
 لينتهي اؼبتوالية، الضغوط بفعل الكثّب، لدى اؼبغيمة الرؤية يف اؼبتمثلة الواقع إشكالية تغطي الٍب القناعة،

 ،(57)التغيّب ىذا باذباه العامة للمعطيات اطبق يتنبأ فأل العامل وعي وجوب إىل "والدىاليز الشمعة" يف
 يعرب وىو حٌب الراىن، ؼبتغّبات استشرافا حسا امتبلكو و اؼبؤلف، إطبلع سعة عن ينبئ اؼبعطى وىذا
 لكن الشيوعي، اغبزب دور يربز السياسية، التنظيمات جبدوى "البلز" يف الثورية الشخصيات قناعة عن

 االعتقاد بْب اؼبفارقة عن الكاشفة واإليديولوجية، اغبيوية األبعاد فيو تتشابك منزلق إىل ينتهوف مناضليو،
 عن وبالتايل ،عنو التخلي يستطيع ال لكن ،اغبزب باسم يأت مل بأنو الشيخ أماـ يقرأ فزيداف واؼبوقف؛

 كاف وأحدىم ،(58) الرفقاء عند ـالند عضوب ترددا القرار ؽبذا االنصياع وبمل ،نفسو الوقت ويف عقيدتو
 . (59)؟ال أـ يساند ىل ال؟ أـ مبدئيا ي،اعبزائر  الشيوعي اغبزب موقف كاف إف السؤاؿ؛ بعمق تساءؿ قد

 وجد" ماثفحي ،ماركسل اؼبمنهج التفكّب لطبيعة معرفيا حامبل "والدىاليز الشمعة" يف الشاعر وكاف
 التغيّب ىذا باذباه العامة للمعطيات طبقا يتنبأ أف العامل وعلى التغيّب، إىل تطلع فهناؾ وعماؿ، شباب
 .(60)"طبقتو لصاٌف التغيّب ىذا جعل إمكانية اكتشاؼ عينيو نصب هبعل أف اؼبناضل وعلى

 ضد معارؾ خوض أفراده وقابلية واستعداداتو، اجملتمع طبيعة عن نفصلي ال االقتصادي -الفكري فالتغيّب
 .عليهم اؼبفروض

                                                             
(56)

 .145ص –العشق والموت فً الزمن الحراشً   
 . 141ص  -ٌنظر، الشمعة والدهالٌز -(57)
 . 271-270ٌنظر، الالز، ص ص  -(58)
 .254ص -م، ن -ٌنظر -(59)
 .141ص  -الشمعة والدهالٌز -(60)



 الراىن، معطيات تثري فنية مساحة للمتخيل ليخلق الصراع، تعبئة إىل يلجأ بذلك اؼبؤلف إف       
 االذباه، ىذا مفاىيم انتشار يشيع إذ تصاعدي، بياين منحى وفق فكري منحى يف النص ويوجو
 اغبمرة أف رغم ألواهنا، تتعدد" زاىية مناديل رؤوسهن تغطي الطالبات أين الدراسة، مقاعد إىل دىاوامتدا
 وما ببلدنا، يف حدث" فما الدالالت، ومَباكم متماسك دبنطق ذلك ويربز. (61)"معظمها على تغلب
 غبركات ظواىر إال األفراد، حركات وما التاريخ، غبركة وإمبا ،األفراد غبركات ىبضع ال أيضا اآلف وبدث
 القناعات يف مقنعة فكرة مضي كيفية تبْب اؼبمنطقة، التاريخ لصّبورة الصائبة الرؤية يهف (62)"اجملتمع
 .ومؤسسات عبماعات مسّبة تصبح مث ومن العامة، الفكرية

 الوجو مغيب معينا، تكتبل أو إسبلمية صباعة ؛اآلخر قبل من اؼبمارس القائم العنف مفصل ويف 
 الٍب األداة تلك ىو العنف" أف من الشيوعي االذباه يراه ما وفق سياقاتو تربير يف يتقاطع فإنو الفعلي،

 فهذه ،(63)"اؼبتحجرة السياسية األشكاؿ وربطم الطريق لنفسها بواسطتها االجتماعية اغبركة تشق
 وىي والشيوعيْب، االشَباكيْب للمفكرين متأنية متابعات نتيجة كانت للراىن، التفسّبية اؼبعطيات
 إىل ،"بالبلز" بدءا الروائي النص واقع يف اعبزائري، اجملتمع أزمة أطراؼ يبسك أف هبا استطاع متابعات

 .ثقة عن ىويتو بأطراؼ اإلمساؾ إىل اجملتمع ىذا افتقاد إىل فينتهي "كيالز  مقامو إىل يعود الطاىر الويل"

 يتفادى أـ بأخرى، أو بصورة لو موثقا يكوف ال وأف راىنو، يتجاوز أف اؼبؤلف على كاف وسواء
 تصنعو، الٍب ىي وتعقيداهتا ،تشكيبلهتا بكل اغبياة إىل ىبلص النص فإف اغبقيقة، بامتبلؾ الشعور غلواء

 االشَباكي الواقعي االذباه طبيعة ألف مسارىا، يعطل أف دوف مفاصلها يف ويتمركز يتفهمها، يالذ ىو و
 تلك بكل اؼبؤلف وقناعة الواقع، ؼبنعطفات الكامل واؼبسح اؼبتابعة عند التوقف دوف اغبل، الرؤية يقدـ أف

 باػبيبة تصبو مل لكنها األصل، أرضها يف سقطت حينما سقطت الروائي، بواخط صنعت الٍب القيم

                                                             
 .36ص –العشق والموت فً الزمن الحراشً  -(61)
 .199ص  -م، ن -(62)
 .197ص ، 2د ت، ج -موسكو -لتقدمدار ا -لٌنٌن؛ مختارات  -(63)



 ما... يتفسخ شيء" فكل البديلْب، االذباه أو اغبركة عن الراىن ىذا مفاصل يف يبحث بقي إذ اؼبعرفية،
... اؼباركسية اللينينية والقيم اؼبثل من بوابل يبطرؾ الذي اإلنساف ينهار حٌب األفق يف واحد دوالر يلوح أف

 .(64)"زنجي بسرواؿ أصبع والعامل الوطن اعويب... اػبضراء بالورقة واقبلز وماركس لينْب يباع

 أشبو يتفكك، الفكر" تداعياهتا؛ اؼبؤلف استقطب األرض، جغرافيا يف التارىبية الصّبورة تقاطع إف       
 وتلك ،(65)"ومهمل مغلق دىليز يف ربَبؽ ومشعة أسفل، إىل فوؽ من تتدحرج خيط بكبة يكوف ما

 أيضا، آنية مصاٌف لبت آنية الشيوعية االشَباكية بواقع وقناعات كانت مث ومن بشموليتها، السقوط أوضاع
 .الواقع ربكي الٍب النصية اؼبساحات ببعض إال بو مصرح غّب بديبل اإلسبلمي الفكري التيار يأيت

 :بػتركي

 اؼبوروث يف األصل النص إىل العودة يف واحد تملؿب إىل ينتهي ال للتأويل، مفتوح نسيج اؼبتخيل إف      
 يثبت فبا موارده، دبختلف اؼبرجعي، المتصاص الفرصة يبنح مساراهتا، وربوالت األحداث فتواتر ،العاؼبي

 تسهم متحرؾ، فضاء ىو بل عليو، النصوص عرض يتم جاىز بشكل ثابتا، إطارا ليس التوقعات أفق" أف
 على تنفتح عبلقات شبكة تنتج مث ومن. (66)"مستمرة ديناميكية ريقةبط بنائو يف ذاهتا النصوص ىذه

 الواقع خطاب مصداقية لتكتسب علة،الفا الشخصية هبا تتهيأ واألسطوري، يبئوالعجا السحري
 الفعل كثافة يفقدىا ما الرؤى وتناقض التناوؿ سطحية من فيها دبستويات

 أبطاؿ إىل كثّبا أو قليبل وتشّب أسطورية، -تارىبية بقصص تربطها" الٍب اؼبعقدة التداعيات عند أما      
 مساحات، على االنفتاح من تتمكن حٌب ،(67)"واؼبكاف الزماف يف متباعدة ثقافات إىل تنتمي وأماكن

                                                             
 .161ص  -الشمعة والدهالٌز  (64)
 .160ص -م.ن  (65)

 
 
  صالح فضل؛ شفرات النص، دراسة سٌمٌولوجٌة فً شعرٌة القص والقصٌدة، عٌن للدراسات و البحوث اإلنسانٌة و  (66)

 .156ص  1995، 2االجتماعٌة، القاهرة، ط     
    . 65ص  -استراتٌجٌة التناص -مد مفتاح؛ تحلٌل الخطاب الشعريمح -(67)

 



 ومتآلفة، متشاهبة بسياقات ترد قد الواقع حكاية أف اؼبتلقي وليكتشف الرؤية، بعد من شيئا منها تكتسب
 لتوقعات ،اؼبكثف التأويل من منحى كذا ئيةالقرا الذاكرة احتماؿ إىل إضافة اؼبعاناة، بؤر يف اللتقائها
 اؼبؤلف العتماد القارئ، على تتعسر شفرتو عادت ما الذي االنتماء ىذا خاصة، الفكري االنتماء

 .      ونصا وتلميحا إشارة اؼبباشر االستدعاء

 منافذ فتكو  قد حلوؿ يف التفكّب و اؽبزيبة يف اإلنساين االشَباؾ عن معظمو يف ىبرج ال ذلك؛ كل لكن
 .ذلك عن اإلفضاء بعض ربمل قد إبداعية معادالت أو للنجاة،
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 القرآني القصص على فتاحاالن: أوال

 ":الزلزاؿ" و بواألرواح -1

 :المدينة أىل بإفناء يدعو بواألرواح؛-1-1

... مسيد سيدي يا" يتهددىا، الذي اػبطر من غبمايتها قسنطينة، أولياء أحد بواألرواح يدعو
... يدنسوهنا الذين الرعاع من أرحها و... فوقها الذين الصاغبْب اهلل بعباد و عليها، الذين باألبرياء إرأؼ
 (68)."سجيل من حبجارة ترميهم أبابيل طّبا" عليهم سلط

 إذ هبا، البيت ىدـ ؿباولة و اؼبكرمة، ؼبكة اعبغرايف للفضاء اؼبرجعي، النموذج على ينفتح الدعاء ىذا إف
 أراد الذي اغبراـ فالبيت و،خبلل من اؼبكثف اؼبدينة غبضور التارىبية األبعاد استكشاؼ عملية فيولد ينزاح

 على-حرمو أىل اهلل هبا غمر نعمة ىي و أىلكو، ما الطّب من عليو اهلل أرسل ىدمو، أبرىة جيش
 استدعاء و الواقعية، التارىبية معاؼبو بكثافة اؼبرجعي فاستحضار مث؛ من و ،(69)للبيت حفظا -وثنيتهم

 تأميم نْبقوا إلغاء يف الرغبة ردود لبواألرواح؛ االنفعالية الردود ترصبة وبقق ،(70)القرآين القصص من نصو
 وجودا يهدموف تطبيقها إىل يسعوف و القوانْب سنوا الذين ىؤالء فكأف االشَباكي، التسيّب وفق األراضي

 .األولياء إرادة تكوف ال مل خارقة؛ قوى تدخل غّب مسعاىم لكف سبيل من ليس و مسو؛ عليهم ؿبرما

 :طوفاف..االشتراكية االيديولوجيا -1-2
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 وما بعدها.  3974، ص 6، م1291986ٌنظر؛  سٌد قطب، فً ظالل القرآن،دار الشرق ،بٌروت، لبنان،ط   (69)

 242، 241ص ص  28غً، تفسٌر المراغً،دار إحٌاء التراث العربً،بٌروت،دت، ج وٌنظر؛ أحمد مصطفى المرا     
 5، 1ٌنظر؛ الفٌل،   (70)



 بأزمات يبر الفاعل جعل األثرياء، مصاٌف على سلبا مواثيقو انعكاس و االشَباكي اؼبد تواصل إف
 إىل الرفض بداخلو يتنامى و الرؤى، عنده فتختنق اجتماعيا، قهرا يراه ما بفعل تتولد بفجيعة، و توىم
 الطينية، اؼبباين تتذاوب و األشجار هتوي يصعد، و يصعد و يتجمع، و اؼباء يتجمع" بأف اغبلم حد

 .(71)"الطوفاف وبدث و اعبرؼ، يبتلئ واخ،األك تتفكك

 ذبسيد الكاتب بو يريد ؛-السبلـ عليو-نوح قـو مآؿ و اؼبدينة، سكاف إزاء الفاعل موقف بْب التوليف و
 مدى اكتشافو و ربركاهتا، فضاء من اىتماماتو و الفاعل تقصي الٍب االيديولوجية، الثورة معطيات حجم

 عن يتواىن فبل فرد، كل قدر ربفظ الٍب اغبياة منطق ناكرين ىؤالء يرى جعلو رؤاه، سقوط دبع انتكاسو
 و يل اغفر و باقية، ؽبم تذر ال و الوباء، و الزلزاؿ و الفتنة ريب يا"إليو؛ آؿ فيما تسبب من على الدعاء

 .(72)"األرواح بو آلؿ

 َوال ِعَباَدؾَ  ُيِضلُّوا َتَذْرُىمْ  ِإف ِإنَّكَ : )-السبلـ عليو-وحن دعاء لتستحضر تضافرت إشارات إهنا
 َتزِدِ  َوال َواْلُمْؤِمَناتِ  َولِْلُمْؤِمِنينَ  ُمْؤِمًنا بَػْيِتيَ  َدَخلَ  َوِلَمن َوِلَواِلَديَّ  ِلي اْغِفرْ  َربّْ  َكفَّارًا َفاِجًرا ِإالَّ  يَِلُدوا

(تَػَبارًا ِإالَّ  الظَّاِلِمينَ 
 مَببصْب الفاعل فيهم يرى الذين اؼبدينة؛ سكاف على القصدي اإلسقاط فهو ،(73)

 ،"األرواح بو آؿ"ثرواتو ضباة من يكوف أف يأمل من وجود و وجوده، هتدد جديدة قوانْب بفعل دبمتلكاتو،
 .السقوط على توشك الٍب سلطتو مبعث يفقد ألنو ىؤالء؛ على الدعاء غّب يبلك فبل

 الفاجعة مع نوح ابن صراع مشهد فيسقط الطوفاف، حدث يف التخييلي، الَباكم وبرؾ الكاتب يزاؿ ما و
 أصعد؟ ىل اكبدر؟ ىل التيو، ىذا من" اعبديدة؛ األفكار زخم يصارع ىو و للفاعل مشهد على اؼبآلية،

 الدفع لضغط يتعرض احمليط، قاع النهر، قاع ىنا ،...ينزؿ و يصعد االذباىات؛ صبيع يف يسّب التيار ىنا
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 201، ص  الزلزال (72) 
 28، 27 نوح؛ (73) 



 و يروح و... اغبصى و الرمل و الطْب معو وبمل يتأخر، و يتقدـ و ينزؿ و فيصعد اعبهات، صبيع من
 .(74)"واحد مكاف يف يتلولب

 شفا على ىو و -السبلـ عليو-نوح ابن ؼبعاناة تصويرية بإحالة اؼبشهد، تشكيل الكاتب يبًب
 مآؿ هبلي ىذا و اؼباضي، عوالق كل يأخذ طوفانا إال اعبديد، يديولوجياإل االنتهاج فما.. الطوفاف

 .اعبديدة اؼبعايّب اكتسحتها الٍب الفاعل، عند لبلستمرارية اؼبسبقة اؼبعايّب ضبولة

 :الرفض لعنة -1-3

 راىنو، مع صداماتو بكثرة ؛-بواألرواح-الفاعل وبركو الذي اؼبشهد لتفعيل اؼبرجعي استقطاب إف
 اؼبرجعي جعلت مصاغبو، ؼبس الرافضة فمواقفو اللعنة؛ منطق وفق يسّب انفعاالتو، كثافة مث من و

 بسلطة أناه امتبلء و رفضو، حدة ؾبسدا اآلخرين من لغيظو متنفسا مفارقة؛ أو بتوليف اؼبستدعى
 .اؼباضي

 بوضعو إحساسو يستعيد بذلك وكأن ،(75)"أيديكم تبت أال:"بقولو ،"البناي عمار" أحدىم ىباطب فهو
 يعنف االنفعايل، الشد حبدة و. الدينية بقيمو ىو وعيو أماـ دبوقفو، دنيئا أمامو اآلخر يبدي الذي اؼبتميز،
 ما و مباح، أبيحو ما األعلى، ربكما أنا... بواألرواح الشيخ أنا" واحدة؛ ليلة يف إليو حشرتا اللتْب زوجتيو
 (76)."اؼبطلقة غبةالر  صاحب أنا... حراـ أحرمو

 اؼبعادلة وبدث اؼبؤلف كأف للموقف، ربويل و موسى، فرعوف عند اعبربوت لصورة امتصاص إنو
 فرعوف موقف يف و ؽبب، أيب حادثة يف اؼبرجعي حوارية بفعل الفاعل، سلوؾ يف القيمي اؼبعيار توضح الٍب
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 55، ص الزلزال  (75)
 220، ص م ن   (76)



 يبلكاف ال طرفْب مع لكن اؼبتآكلة، سلطتو عضب ببعث لو يسمح حيز يف يتموضع فالفاعل قومو، من
 .اؼبرجعي يف الوارد خببلؼ إهبابا، أو سلبا اإليديولوجي التغّب فضاء يف فاعبل حيزا

 عميق عميق،" أخدودا؛ التغيّب يرى ذبعلو الفاعل، هبا يبر الٍب الفجيعة و التوىم حاالت و
 صورة تلك و (79)."حويل من يعمق األخدود" ،(78)"ربتو الذي داألخدو  و اعبسر تأمل" ،(77)"األخدود
 رؤى على للنموذج القصدي اإلسقاط مع اؼبرجعي القصص اؼبؤلف هبا وباور الفاعل، صورة يف لبلهنداـ
 .  وجوده يهدد الذي الراىن و الفاعل

 

 "والقصر الحوات" في: الحوات علي رسالة -2

 :الصمت -2-1

 بغزارة الرسالية، أىلية سبنحو معرفية، أنساؽ على اعتمادا اغبوات، علي شخصية الكاتب ينمي
 الفاعل، رحلة يف مرحلية، جزئية ضمن اغبضور،و قداسة يلبسو بتميز ذبلياتو تكثيف و الفكري، اؼبخزوف

 يرد مل" و السمكة، معو و يةالقر  دخل التحدي، ؿباذير وفق اؼبنظمة و اإلعجازي، السكوين الطابع ذات
 من ؾبموعة مع تعالق ىو و ،(80)"ليلتو بقية قضى حيث كوخو إىل مباشرة اذبو و أحد، سؤاؿ على

 الناس يكلم ال أف آيتو كانت و ابنا، سّبزقو أف ربو، إليو أوحى ؼبا -السبلـ عليو-زكريا قصص وقائع
 .(81)لياؿ ثبلث

                                                             
 170ام،ن ، ص   (77)
 171م،ن، ص   (78)
 184م،ن، ص   (79)
  30الحوات والقصر، ص   (80)
 305،دت، ص 7د بهجت، أنبٌاء هللا، دار الشروق،بٌروت،طٌنظر؛ أحم  (81)

 
 



 الرغبة ربقق ذلك قبل و شكر، و عزيبة و قناعة من يفيض ؼبا التآلف، مستوى ىو فالصمت
 .اػبّب تواصل تعِب الٍب اؼبعجزة السمكة و االستمرار، يعِب الذي االبن اغبلم؛

 :السحر مهمة -2-2

 ىو و الرعية، أفراد أحد طرؼ من تكهنات، جبملة وباط لثة،الثا القرية يدخل اغبوات؛ علي و
 استنطاؽ ىو و ،(82)السحر و بالشعوذة يتهم أف إشكالية أمامو يطرح إذ رساليتو، يف االستمرار يعتـز

 فرمي ػبالق،ا بوحدانية اإليباف إىل الناس يدعو ىو و -السبلـ عليو-موسى لو تعرض فبا  للمرجعي؛
(ُموَسى يَا ِبِسْحِرؾَ  َأْرِضَنا ِمنْ  لُِتْخرَِجَنا َأِجْئتَػَنا َقاؿَ ") بالسحر؛

(83). 

 العزيبة، سبده و تسعفو قوى مع تواصلو يف للفاعل، الرسايل التميز رافد إمداد يقصد فاؼبؤلف
 اؼبعجزة ملمح يضفي لكذ كأف حواليو، ضارب اعبحود حصار و  ،-السبلـ عليو-موسى شأف شأنو؛
 .اؼبوقف على

 المباح الفعل: الخطايا قرية -2-3

 و القرآين؛ القصص من يتشرب القرى، بْب  -اغبوات على – الفاعل رحلة يتابع اؼبؤلف و
 بِب قرية ؿبطتها و الرحلة؛ من الرابعة اؼبرحلة يف للنص، الداخلي النظاـ وبرؾ بإوباء ظواىره بعض يستعّب
 فيو قومو، من حرب أثيم لقيط، غّب يسكنها أال رسالتو؛ تبليغ من يتمكن مل نيب عنها عاد الٍب" ىرار؛

 يرتفع ال و... بناهتم و نسائهم من مرأى على شيوخهم، يفحش قد... السبع العيوب و السبع الرذائل
 (84)."كبائرىم مستوى إىل أحد

                                                             
 49ٌنظر؛ الحوات و القصر، ص   (82)
 57طه؛   (83)
 55، 54الحوات والقصر، ص ص   (84)



 و -السبلـ عليو-لوط لقصة اؼبرجعي وبضر ،(85)"سبثل و يعاباست تشرب، و ربويل" بعملية و
 َسبَػَقُكم َما اْلَفاِحَشةَ  أَتَأْتُوفَ  ِلَقْوِموِ  َقاؿَ  ِإذْ  َولُوطًا)قومو؛ هبيمية و لوط فكر ظبو التناقضي؛ بزطبها قومو،

 .(86)(مُّْسرُِفوفَ  قَػْوـٌ  أَنُتمْ  َبلْ  النَّْساء ُدوفِ  مّْن َشْهَوةً  الرَّْجاؿَ  لََتْأتُوفَ  ِإنَُّكمْ  اْلَعاَلِمينَ  مّْن َأَحدٍ  ِمنْ  ِبَها

 

 

 قبيحا، يستقبحوف ال و السابلة، على الطريق يقطعوف كانوا الذين (87)سدـو أىل ىم ىؤالء و
 ربدد مث من. (88)اهلل خلق من أحد إليو يسبقهم مل ما اؼبنكرات من يبتدعوف و حسن يف يرغبوف وال

 اؼباضي، التاريخ مع اجملتمع، أفراد لبعض تصويري تركيب ىو و الفكري، أفقها ظبلمية و القرية، ىوية
 رؤى بْب فاصل من عكسوت ما و اهنزاـ، من فيها دبا التحتية، ببنيتو ؿبتمل، لواقع مبوذجا ليعطي يوقظو

 التاريخ، نقل أمانة توخى ذلك يف اؼبؤلف كأف تآلفية، بإشارات ؽبؤالء، الوحشي التكالب و الفاعل،
 .اإليديولوجي تصوره لبياف كسبيل

 :الرسالة -2-4

 مؤمنْب ىؤالء كل هبتمع و ،(89)عجائبيا دفاعا حامبل و ناصحا بالقرى؛ مروره يواصل الفاعل و
 مل دبا ومداواهتم، الناس بإرشاد بدأ منذ - السبلـ عليو -عيسى رسالية من مشاىد يستحضر بغايتو؛
، بكفر بدأ بو؛ عهد ؽبم يسبق  إىل البحر ماء على فمشيو وحيدا، اعببل صعوده إىل أروبا، إىل ناحـو
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 81 - 80األعراف؛   (86)

 167، 160الشعراء؛  -، 56، 54النمل؛ - ، 77هود؛ -وٌنظر؛     
 رزغر، أهلها من أسوأ الناس طوٌة.سدوم، مدٌنة بأرض غو  (87)

 .2002، 1، دار ابن حزم، بٌروت، طٌنظر؛ اٌن كثٌر، قصص األنبٌاء   
  113، 112نجار، قصص األنبٌاء، ص ص ٌنظر؛ عبد الوهاب ال  (88)

  103وٌنظر؛ أحمد بهجت، أنبٌاء هللا، ص    
 57ٌنظر؛ الحوات والقصر، ص   (89)



 برسالتو، إيباهنا لعدـ اؼبناطق ىذه من سيائ ىو مث اليهودية، زبـو إىل اعبليل، إىل صيدا، و صور نواحي
 .(90)ؽبا منفعية معجزات من قدمو ما رغم

 وعي خصوبة كشف مركزة، بإشارات اؼبعجز، و اغبكمة بؤرة من اؼبقدس، اؼبرجعي ؿباورة إف
 .اؼبتكررة االستيبلب حاالت من انفبلتو قدرة و طارئ، متغّب كل مع اوبوذب بقابلية الفاعل،

 إىل بو انتهت -السبلـ عليو-عيسى رحلة كانت فإف بالتحوير؛ زبييليا؛ مبوذجا خلق فاؼبؤلف
 يكن مل مث؛ من و استمراره منعوا من أمر تقويض إىل األمر بو انتهى الفاعل، فإف رسالتو، تبليغ من اليأس

 تغيّب حوافز امتبلؾ قوامها كفعالية إمبا و أساليب، و ألنساؽ قصدية صنعة أو ربويل ؾبرد" التناص
 إذ فيها، اغبيوية ديبومة يبعث اؼبعتقدية، مساحاهتا ؽبا أحداث يف اؼبنطلق فامتصاص ،(91)."النماذج

 .السلطة فساد حملاربة ضمنية إشارة تلك و اؽبزيبة، رفض إىل يينته

 

 :الرسالي نموذج الحوات؛ علي -2-5

 مهمتو بثقل فهو -السبلـ عليهم-األنبياء شخصيات مع التآلف من حدا الفاعل شخصية ربقق
 و جملتمعو، قادياانت موقفا يبثل رسايل، آخر، نيب فهو بالفعل؛ التسامي من نظاما وبقق التخييلية، تركيبتو و

. حضوره تفرد من سبكن بقصدية األمكنة بشاعة و لطاقة نسج كأنو بو، جديدة معايّب إلحداث يسعى
 رسايل كل من لو مبوذج إىل تفضي بعجائبية اؼبواصلة، قدرة منها يلتمس إشعاعات الرحبلت فكانت
 زبييلي معادؿ إهباد إىل اؼبؤلف بو يسعى صفة، و موقف

                                                             
  412، 408ٌنظر؛ عبد الوهاب النجار، قصص األنبٌاء، ص ص   (90)

 421، 419وٌنظر، ص ص     
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 ": بغل عرس" في ملالمحت إقحام -3

 :السقوط لحظة االرتقاء وىم -3-1

 للوقوع فعل، ردود لتكوف -السبلـ عليهم-األنبياء قصص من دبواقف اؼبرجعي الكاتب يستدعي
 و توجيهية خبطبة بدأت اؼباخور، يف إصبلحية ؿباولة بعد الزيتونة، طبلب أحد إليو انتهى الذي االهنزامي،

 قَػتَػُلوهُ  َوَما") بالنص؛ يردد الغرؼ؛ إحدى يف مستسلما نفسو ووجد دبرت، الوقيعة إذ استمرت، ما
 ِفيَها ارَْكُبواْ  َوقَاؿَ (" ")ِإبْػَراِىيمَ  َعَلى َوَسالًما بَػْرًدا ُكوِني نَارُ  يَا قُػْلَنا") ،("َلُهمْ  ُشبّْوَ  َوَلِكن َصَلُبوهُ  َوَما

 (92)(."رَِّحيمٌ  ُفورٌ َلغَ  رَبّْي ِإفَّ  َوُمْرَساَىا َمْجَراَىا اللَّوِ  ِبْسمِ 

 أف يبْب ما اؼبفارقة من فيها تداعيات، وبمل داخلية مناصات بشكل اؼبرجعي استحضار فتكثيف
 مستسلما خطيبا فكاف مصلحا، خطيبا فيكوف تنظم، مل معرفية تراكمات ربمل شخصية الفاعل،

 ؿبنة و يصلب، ىو و -السبلـ عليو-عيسى ؿبنة عن زبتلف ال ؿبنة خطيئتو يف يرى للخطيئة؛
 يستعد و قومو كفر هبابو ىو و -السبلـ عليو-نوح ؿبنة و النار، يف يرمى ىو و -السبلـ عليو-إبراىيم
 مع تعادال  نفسو؛ يف يعتقد الفاعل، من جعل قد التغيّب، بقدرة الشعور وىم يكوف قد و. للرحيل

 ظبلؿ دوف تعبّبية لواـز منو ذبعل اؼبرجعي، ضورح فاعتباطية مث من و. السماوية الرساالت أصحاب
 .معرفية

 :الخطيئة اعتناؽ -3-2

 يف بالسقوط اؼبوت اختيار يف اؼبتمثل األخدود، أصحاب حدث يف التفاعل، بؤرة اؼبؤلف يبتص
 مث اػبطيئة، دوامة يف قبوؿ عن السقوط واحد؛ مؤداىا تساؤالت منو ليولد قناعة، و اختيار عن النار،
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 ذلك بك يهوي و مثبل، جرؼ حافة على موضع، يف واقفا تكوف عندما"لذلك؛ مربر عن البحث
؟ من. اعبرؼ  جامع يف تقرؤوف ماذا يهوي؟ جعلو من تلـو أو اعبرؼ، تلـو أو نفسك، تلـو ىل تلـو

 آف، يف إجبارية اختيارية كمسلمة باجملتمع، اػبطيئة إحبلؿ يف الكاتب، غائية ذبلي واؼبفارقة (93)"الزيتونة؟
  .اؼبختلفة أوجهها ؽبا قيمية، إدانات تفرز

 :"الحراشي الزمن في والموت العشق" في الفكرة سلطة -4

 :للالز المقدس المولد -4-1

 القرآين، القصص بؤر بامتصاص غيابو، و حبضوره النص، يف احملرؾ ،-الفاعل-البلز اؼبؤلف وبرؾ
 البلز مولد و -السبلـ عليو-عيسى مولد بْب يؤلف فهو للفكر، إعماال غهاأبل و إثارة، أدقها يتعمد إذ

 مث أيقظها. الليل يف أمو على خرج القادر، عبد سيدي" أف؛ اعتقدوا الذين األىايل، عند فيو اؼبختلف
 هبا يطل مل. الصاغبْب و األولياء صبيع أـ و أمي أنت: فيها ىتف مث مرات، ثبلث ذلك فعل بالنـو أمرىا

 بْب اآلين التوافق بعض وبقق الرامزة، الدالالت ىذه منو انسلت الذي اؼبرجعي و. (94)"ولدتو حٌب لوقتا
 عبلقات يولد ،(96)الثاين اعبزء إىل اؼبمتد البلز فحضور  (95)-السبلـ عليو-عيسى مولد و البلز مولد

 اؼبرجعي ظبلؿ كانت مث من و آخروف، برفضها و اجملتمع، من أفراد يعتنقها إيديولوجية ميبلد يف جدلية
 .حمليطو استقطاب بؤرة الفاعل من هبعل مغريا، ييليازب افَباضا اؼبقدس

 بناء يعيد البلز، مولد على مث من و ،"مريانة" على النقاء و التطهر ىالة بإضفائو  اؼبؤلف إف
 بطن يف بقي"مولده؛ مراحل دبتابعة القرآين، القصص نسق تستحضر تكثيفية، دبفارقة الفاعل، شخصية

                                                                                                                                                                                                     
 
  64، ص عرس بغل  (93)
   12العشق والموت فً الزمن الحراشً، ص   (94)
 377-375ٌنظر؛ عبد الوهاب النجار، قصص األنبٌاء، ص ص    (95)

 453قصص األنبٌاء ص و ٌنظر؛ ابن كثٌر، ،      
 تعد رواٌة العشق و الموت فً الزمن الحراشً جزءا ثانٌا لرواٌة الالز.   (96)



 أو ستة. غّب ال أشهر بضعة. ال. أشهر تسعة و سنة. ال. سبعا. ال. سنْب تسع. ال. قروف عدة أمو
 .ليلة و أسبوع ولد البلز واحدا، شهرا أو ثبلثة

 .فيكوف كن ولد البلز

 (97) "يبتسم رضيعا خرج و بطنها دخل و أمي، أنت القادر، عبد سيدي ؽبا قاؿ

 بعض هبلي ،(98)-السبلـ عليها-مرًن ضبل يف اآلراء وبتباين اؼبرجعي، مع تناصبال اغبدث سبتْب إف
 كأنو الفكرة، صخب يثّب الكاتب لكن بينهما، التحجيم لنسبة مراعاة دبعطياهتما، اغبدثْب بْب التماثل

 إشكالية يطرح بالروح، القادر عبد سيدي معادلة فبعد ألوؼ؛اؼب ػبرؽ الدائم االستعداد القارئ من يريد
 يف اغبدث بامتصاص أيضا قائم البلز حضور يف اعبدؿ و ،-آخر طرح ذلك و-اؽبنود لدى التناسخ
 ُرؾَ َوُمَطهّْ  ِإَليَّ  َورَاِفُعكَ  ُمتَػَوفّْيكَ  ِإنّْي ِعيَسى يَا اللَّوُ  َقاؿَ  ِإذْ ") السبلـ؛ عليو-عيسى برفع ذاتو، اؼبرجعي

 َفَأْحُكمُ  َمْرِجُعُكمْ  ِإَليَّ  ثُمَّ  اْلِقَياَمةِ  يَػْوـِ  ِإَلى َكَفُرواْ  الَِّذينَ  فَػْوؽَ  اتػَّبَػُعوؾَ  الَِّذينَ  َوَجاِعلُ  َكَفُرواْ  الَِّذينَ  ِمنَ 
َنُكمْ   (99)("َتْخَتِلُفوفَ  ِفيوِ  ُكنُتمْ  ِفيَما بَػيػْ

 اؼبصحوبة البلز غفوة تعادؿ بعيد، من دعوتو فعالية ةؼبراقب -السبلـ عليو-عيسى رفع فكأف
 . الواقع يف ربقيقها و االيديولوجية القيم فعالية خبلؽبا، راقب فبيزة، بصحوة

 :الدعاء و الطوفاف -4-2

 يف السبلـ، عليو-نوح و -البلز-الفاعل بْب القائمة الشفرة فك إىل الذىن ربرض تأملية بإشارة
 الكافرين على دعائو يف نوح و اإلسبلمية لئليديولوجيا اغباملْب الطلبة بْب و جهة، من الطوفاف حدث

 نظاـ وتّبة عرب اؼبؤلف قصده ما ىو إيديولوجيا، خطابا بتحويلو الديِب اػبطاب فتكثيف أخرى، جهة من
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  378ٌنظر؛ عبد الوهاب النجار، قصص األنبٌاء، ص   (98)
 55أل عمران،   (99)



 لقيمها حتمي تأييد عديدة، نصية مساحات يف الفاعل و صبيلة بْب خاصة التواصل فورود للطرفْب،
 غضب جلبو ما الدنيا على هبلب ال أنو يدري من و غضبو؛ يثّب قد عنها فاغبياد مث من و يولوجية،اإليد

 .(100)قومو على -السبلـ عليو-نوح سيدنا

 ،(101)اكفرو  الذين -السبلـ عليو-نوح قـو أىلك الذي الطوفاف حدث من اؼبرجعي استدعاء إف
 يبتلك بصفتو اإلجرائية، السلطة فيمنحونو االشَباكية، اإليديولوجيا غباملي الفكري لؤلفق استثمار ىو
 ىم لبلز اؼبناصروف ىؤالء فيصبح اؼبنحى، ينعكس و لذلك يؤىلو ما الغضب و الرضا إمكانيات من

 -السبلـ عليو-لنوح نصا اؼبلفوظ الدعاء باستدعاء ميةاإلسبل االيديولوجيا حاملوا عليهم يدعو الذين
  الظاؼبْب؛ قومو على

 ِإالَّ  يَِلُدوا َوال ِعَباَدؾَ  ُيِضلُّوا َتَذْرُىمْ  ِإف ِإنَّكَ  َديَّارًا اْلَكاِفرِينَ  ِمنَ  اأَلْرضِ  َعَلى َتَذرْ  ال رَّبّْ ")
 (102)(َكفَّارًا َفاِجًرا

 تتصارع الٍب الوليدة الثورة راىن فيحيل اآلخر، من اػببلص بؤرة اؼبرجعي، من امتص الكاتب إف
 صاءاستق اؼبرجعي ضبولة كانت مث من و اجتثاثا، و مصادرة لبعضها، إقصاء راىن إىل اؼبعرفية، اآلراء فيها

 .للنوايا

 :الجريمة 4-3

                                                             
  37 – 36ٌنظر؛ عبد الوهاب النجار، قصص األنبٌاء، ص ص  (100)
 37-36ٌنظر؛ م،ن، ص ص   (101)

 
 27،  26نوح،  (102)

 131وت فً الزمن الحراشً، ص و ٌنظر؛ العشق والم  
  53 – 52وٌنظر؛ أحمد بهجت؛ أنبٌاء هللا، ص ص   



 ومن الكثّبة، اؽبند عبادات فيعرض ىابيل، و قابيل قصة يف اؼبرجعي استنطاؽ على الكاتب يلح        
 ألهنا يقدسوهنا، الناس إف حبييب، يا ببلدنا يف الغرباف أكثر ما و الغرباف، خاصة" الغرباف، عبادة بينها
 .(103)"غبرقهم يلحقوف ال الذين موتاىم تسَب

 كاف الغراب و أحدنبا، طوى قد اؼبوت و ىابيل، و قابيل األخوين؛ مشهد يقاطع عرض إنو
 عبريبةا أرضية إىل ينتمي فكبلنبا اؽبندية، بالفتاة عيسى صلة يربر الكاتب كأف ،(104)اآلخر من أحكم
 من كل حياة إهناء يف مصطفى رغبة ىي كما السلمية، للمعاملة كبديل دوما، اغباضرة و -القتل-األوىل

 .إيديولوجيا يعارضو

 :بالفكرة اإليماف -4-4

 ىذا يف اغبدث و الدافع على يركز بتصوير ، االشَباكية اإليديولوجيا سبوقع مؤشرات تَباص
 يلقي أف انتظار يف كبّب، جرؼ حافة على يقف كمن... جدا ّببكث أعقد وقتها األمور كانت" النص؛
 مث قدميو، موضع إىل مث اعبرؼ، قعر إىل مث البعيد، األفق إىل األماـ، إىل ينظر يتأخر، مث يتقدـ بنفسو،
 كسبو ما كل يف اغبياة، يف يسلم ىل. يفعل ال أـ يفعل ىل. ال أـ بنفسو يلقي ىل اػبلف، إىل يلتفت

 ؟...فبتثبل ىادئا ظل إف كسبو،سي ما و منها

 لئلنساف بالنسبة ؿبرجة، أسئلة إهنا

 .(105)"الفعل يأيت. يفعل األمر آخر عينيو، يغمض

 من فينهل الراىن، يسّب مبطيا بديبل اؼبطروحة، االيديولوجيا لتقبل هتيئ تقنية، يتبع اؼبؤلف إف
 اليهود ملك إليهم فسار -السبلـ عليو-بعيسى آمنوا الذين ىؤالء األخدود؛ حابأص قصة يف اؼبرجعي

                                                             
 60العشق والموت  فً الزمن الحراشً، ص  (103)
 22ٌتظر؛ عبد الوهاب النجار، قصص األنبٌاء، ص   (104)
 186العشق والموت فً الزمن الحراشً، ص   (105)



 مث حفرة، ؽبم حفر و بالنار؛ اإلحراؽ و اليهودية بْب خّبىم أخذىم، فلما ضبّب، من جبنود"نواس، ذو
 بالعذاب يباؿ مل و بدينو استمسك فمن... فيخّبه منهم بالرجل يؤتى صار و النار، فيها أضـر

 (106)."ىبلكو على يشرؼ حوؽبا كاف و النار، يف ألقاه... الدنيوي

 اعتناؽ فباثلة هبا الكاتب يريد لفة،اؼبتآ اؼبواقف و بالرؤى مشحونا فكريا أفقا وبمبلف فالنصاف
 و للفكرة، الوجودية الشرعية من كضرب معتقدية، إيبانية قيم باعتناؽ االشَباكية، االيديولوجيا مبادئ

 .اقتصاديا و سياسيا و اجتماعيا التموقع إىل يسعى ايديولوجي، ػبطاب نظاـ جزئية اؼبرجعي كاف مث من

 ":شقالع تجربة" في: المستشار تجارب - 5

 :المفاىيم انقالب -5-1

 أماـ الذىوؿ إىل ربيل و -اؼبستشار-الفاعل ذبربة تثري لتأويبلت مفتوحا النص  اؼبؤلف يبقي
 يا: تقوؿ القطار، انقبلب يف تسببت إذا فالنملة" السؤاؿ؛ و التأمل إىل تدفع إحاالت بتوظيف معطياهتا؛

 .(107)"يشعروف و..يشعروف ال ىم و ده،جنو  و سليماف ليحطمنكم مساكنكم، ادخلوا النمل أيها

 يَا نَْمَلةٌ  قَاَلتْ  النَّْملِ  َواِدي َعَلى أَتَػْوا ِإَذا َحتَّى") القرآين؛ القصص نص من اؼبرجعي انبثق إذ
 (108)("َيْشُعُروفَ  ال مْ َوىُ  َوُجُنوُدهُ  ُسَلْيَمافُ  َيْحِطَمنَُّكمْ  ال َمَساِكَنُكمْ  اْدُخُلوا النَّْملُ  أَيػَُّها

 يف اعبذري االنقبلب يشهد الذي الفاعل، راىن على للحدث، الفعلي النموذج إسقاط فغائية
 يف كمةاغب هتمو ال اؼبؤلف لكن. اجملتمع يف ؽبم قيمي وزف ال الذين ىؤالء حقائق تعرية يستقصي اؼببادئ،
 .الفاعل يعيشها الٍب البلوعي غبظات يسد ما منو يسَبفد ما بقدر اؼبرجعي،

                                                             
 101 – 100، ص 28أحمد مصطفى المراغً، تفسٌر المراغً، ج  (106)

 132، 130، ص ص  18، ج1981وٌنظر؛ صحٌح مسلم بشرح النووي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع،   
  18تجربة فً العشق، ص   (107)
 18النمل،   (108)

 336وٌنظر؛ عبد الوهاب النجار، قصص األنبٌاء، ص 
 



 

 

 :البديل و الفداء -5-2

 هبلي برضا الطرفْب، أحد إلرادة كليا انصياعا تفَبض جزئية، دالالت يف اؼبرجعي ضبولة تنبثق
 ؼبهمتو، أدائو و بالعمود عبلقتو يف العزيبة، صدؽ تأكيد يف -اؼبستشار-الفاعل من رغبة و النية، صفاء

 ، التجربة صدؽ ليؤكد اؼببادرات، يتخذ الذي ىو العاشق"؛ اؼبفارقة بَبتيب اؼبثيل النموذج فيستحضر
 وبمل... التاـ الرضا على ساطعا برىانا فتكوف مستحيلة كانت لو و ما، رغبة إبداء إىل اؼبعشوؽ فيجر
 عقدا فيهب ، الساقية عند البسمة، هتزه غبلم، تصديقا رقبتو، وبز يروح و ابنو، يبطح و السكينة، الرجل

 (109)."ؽبا شبنا األغناـ برعي عمره من

 -سبلـال عليهما– (111)موسى قصة و (110)إظباعيل قصة يف اؼبرجعي على يتحامل اؼبتناص إف
 خدمتو مقابل إحدانبا من بالزواج أبيهما طلب لىب و السقي، يف الفتاتْب ساعد الذي  األخّب ىذا

 و البلوعي، دوائر تكثيف و اؼبعريف، الَباكم فاعلية لدفع األصلية دالالتو وبوؿ إذ عشر، لسنوات
 .التواصل و ةالرغب ذبمعهما ؼبتناصْب نسيج وفق للنص، نظاما جعلها الٍب االنفصاؿ منحنيات

 مستوى على اإلسبلمي، اؼبقدس من ذايت االسَبفاد فتشابك اؼبرجعي، امتصاص مفارقة كانت مث من و
 التجسسّية صفاتو على ويثِب اؽباتف عود ليؤنس فقط -اؼبستشار و النيب- منهما، لكل الرسايل اؼبوقف
 مفارقة ذبلي النص، يف معرفية ةفجو  لسد لفظي لعب إىل الفكرة تناص أحاؿ الفاعل؛ لتداعيات اؼبوافقة

 .الطرفْب بْب

                                                             
 136تجربة فً العشق، ص   (109)
 )ادرجت فً عنصر االغتٌال( 107، 102الصافات،   (110)
  144، 142الصافات،   (111)



 :االحتواء -5-3

 استغراؽ على تلحّ  و اغبدث، تصّعد بقصدية ،-السبلـ عليو-يونس قصة من الكاتب يسَبفد و
 و فعبل األخرى بالذات التواصل إبقاء يف يرغب فالفاعل األبدي؛ االتصاؿ إمكانية بتهيؤ اآلخر،
 من انبثاؽ  ذلك و ،(112)"يبعثوف يـو إىل هبا سأسكن وإنِب بِب،رب أولغا، أف غبظتها عرفت"حلما؛

 ِإَلى َبْطِنوِ  ِفي لََلِبثَ  اْلُمَسبِّْحينَ  ِمنْ  َكافَ  أَنَّوُ  فَػَلْوال َوُىوَ  اْلُحوتُ  َفاْلتَػَقَموُ )" القرآين؛ النص يف اؼبرجعي
َعثُوفَ  يَػْوـِ  "(يُػبػْ

 بْب العبلقة جدؿ إذ اآلنية، الفاعل هتويبات تفارؽ الرسالية، اؼبقدس فحمولة. (113)
 من دائمة، مبلحقة للعنة سكنا الفاعل، من ذبعل الٍب اؼبفارقة أجلى-الراىن-فجرية و-اغبلم-أولغا
 أعمالو ترصبة ألف أو نفسو، يف أثره معلما انتصاهبا مكاف يظل ضبراء، لراية اغباملة (114)أولغا

 .الروسية الثقافة صفحات يف دائما حيزا لو ضمن الروسية إىل-اؼبؤلف–

 :أخرى متناصات -5-4

 مبوذج فاعل خلق يف الكاتب لرغبات تراصا كاف الفاعل، ربرؾ بؤرة إىل اؼبرجعي استقطاب إف
 كاف مث من و. النص بنيات على اؼبسقطة الرؤية عبثية حكمتو انتقايل راىن يف عشوائية، صاتدبتنا

 و الفاعلة النماذج تشريح فغائيتو اؼبعرفية، الَباكمات من صيغ يف يرد أيضا، عبثيا الديِب؛ الرمز حضور
 ترمي بنصوصها، جعيةمر  دالالت تنبثق إذ متباينة، رؤى من حلقات ربكمو راىن يف هبا، و فيها اؼبتفاعل

 -اؼبستشار- الفاعل طرؼ من إقصائو رغبة فتخلف اؼبواقف، بسلبية السلطة مقاعد يف اؼبتمركزين أحد
 .(115)"كسب ما و مالو عنو أغُب ما ؽبب، أيب يدا تبت" نعتو عن يَبدد فبل

                                                             
  180تجربة فً العشق، ص  (112)
  144 ،142الصافات،   (113)
 ٌة.أولغا؛ مستشرقة روسٌة، ترجمت أعماال أدبٌة من اللغة العربٌة إلى اللغة الروس  (114)
  191تجربة فً العشق، ص   (115)



 اػبطيئة حدث الفاعل يصور عدية،التصا بناه يف اؼبرجعي، مع التعالق من آخر مستوى على و
 تضطرىا من على إسقاط وفيو ، (116)."جيدىا يف حببل اللحظة، ىذه يف تتدىل" الزىرة؛ جعلت الٍب

 و اآلخرين، مصّب يف التحكم ذبلي اؼبواطنة، لقيم انتهاكية مقايضة تلك و اؼبكاتب، أصحاب إىل اغباجة
 .االجتماعية حيةالصبل قائمة من إقصائهم مث من

 اؼبعادؿ خرؽ و االستدعاء، عبثية وفق اؼبرجعي يستنطق اؼبساحات ىذه كل عرب  اؼبؤلف و
 ؼبعلومات أمْب خزاف ألنو فقط ،(117)روحنا من فيو نفخنا و" ؛ مقدسا يضحي يفتأ ال فالعمود اؼبفَبض؛

 .منابعها و اذباىاهتا متعددة

 "والدىاليز الشمعة"  في: الّدىاليز بين الشاعر -6

 :السقوط يذافإ -6-1

 تعمدىا تساؤالت، بوابات أمامو تفتح ربوالت، جملموعة عرضة جعلو االنعزايل، الشاعر فضاء إف
 أىلو التجربة، من رصيدا يبلك مثقف، كفرد وجوده لتحقيق يسعى الذي الفاعل؛ ذات ليستبطن اؼبؤلف،

 ىذه إىل أوصلِب الذي من" ضابط؛ ببل فعبلا  إال للمرفوض، فبارستو ما و الراىن، معطيات بعض لرفض
 متواصبل إوباء نظراهتما ربمل اللتْب الدعجاوين بعينها لو ذبلت و السبب؟ ىي كانت ىل... اؼبواصل؟
 (119)"بالغواية؟ أبدية لعنة حواء و آدـ منها أكل الٍب الشجرة" أكانت ،(118)"باستغاثة

 الفاكهة فيتناوؿ باحملظور، علم عن يقدـ ىو و-السبلـ عليو-آدـ قصة مع القصدي التقاطع إف
 يكوف السقوط بأف إيذاف ىو و اؼبرجعي، دائرة يف الفاعل بو وبرؾ اغبدث، لبؤرة امتصاص فيو احملرمة،

 .مسبقا لنةمع نتيجة االيديولوجي، الصراع ضحية بوقوعو الفاعل كأف الثوابت، بَبؾ
                                                             

 125، ص  م، ن  (116)
 187م،ن، ص   (117)
 30الشمعة والدهالٌز، ص   (118)
  137، ن، ص م  (119)



 ":الزكي مقامو إلى يعود الطاىر الولي" في بالنموذج التظلل -7

 :الغياب سؤاؿ -7-1

 تكوف قد كما ساعة، تكوف وقد غبظة، تكوف قد" ،استغرقت كم يدري ال غيبة، بعد الويل عاد      
 بتحليقات الذاكرة، ـبزوف تستدعي و األحداث، مسار ربرؾ نصبة فجوة تلك و ،(120)"عديدة قرونا

 ذكر ليعلو الرىيب، الفيف ىذا عمروا آخروف، طهر أولياء ظهر" فردبا اؼبنطقي، التخييلي تتعدى متواصلة،
 اث،األحد توتر يربط و الويل، غبياة التارىبية الغياب فجوة يسد هتويبيا، تربيرا ذلك يبقي و ،(121)"اهلل

 .-الويل-الفاعل رؤية بتوتر

نَػُهمْ  لَِيَتَساَءلُوا بَػَعثْػَناُىمْ  وََكَذِلكَ  :")الكهف قصة يف اؼبرجعي، مع التآلف كاف مث من و  َقاِئلٌ  َقاؿَ  بَػيػْ
ُهمْ   َىِذهِ  ِبَورِِقُكمْ  َأَحدَُكم َفابْػَعثُوا لَِبْثُتمْ  ِبَما َأْعَلمُ  رَبُُّكمْ  َقالُوا يَػْوـٍ  بَػْعضَ  َأوْ  يَػْوًما لَِبثْػَنا َقالُوا لَِبْثُتمْ  َكمْ  مّْنػْ
 .(122)"(َأَحًدا ِبُكمْ  ُيْشِعَرفَّ  َوال َوْلَيتَػَلطَّفْ  مّْْنوُ  ِبِرْزؽٍ  فَػْلَيْأِتُكم طََعاًما َأزَْكى أَيػَُّها فَػْلَينُظرْ  اْلَمِديَنةِ  ِإَلى

 الٍب لبلفَباضات معرفتها ترؾ و الفجائية، العودة فجوة أساس على قاـ اؼبرجعي، النص من فاالمتصاص
 على قيامو دبصداقية نفسو يعيد اؼبؤلف عند التاريخ كأف الغياب، فجوة شقي بْب التواصل خيط سبد

 طالت ما، بصورة االختفاء إىل اإلسبلمية االيدولوجيا أصحاب اضطر الذي الدموي الصراع و اؼبقدس،
 إىل ؽبؤالء، الضوضائية العودة فكانت االجتماعي،-اسيالسي الواقع ـبططي أقطاب تعددت و مدتو،

  .   صنعو حاولوا الذي غّب واقع

  الزيتونة؟ لماذا -7-2

                                                             
   11الولً الطاهر ٌعود الى مقامه الزكً، ص   (120)
 13، ص م ن  (121)
 .  19الكهف،  (122)

 



 العضباء بو توقفت -الويل-فالفاعل ألبعاده، ثابتا صوغا يبتلك ال -الزيتونة- مثّباً  الكاتب يسَبفد      
 .(123)" لوك الفيف ىذا يف الفريدة الزيتونة عند الرملية التلة فوؽ"

 الذي الزيتوف غصن" القرآين؛ القصص يف اللفظة احتمالية يف اؼبرجعي من الداليل بعدىا تتشرب والزيتونة
 معها و عادت فلما الطوفاف، حالة لَبتاد السفينة، من -السبلـ عليو-نوح أطلقها الٍب اغبمامة بو عادت

 .(124)" انبتت و انكشفت األرض أف عرؼ الغصن، ىذا

 اؼبشحوف اػبطاب فَبة لنهاية معلم رسم هبا يريد للراىن، قيمية رؤية إىل يعمد بذلك الكاتب و      
 ويكسب و اإلقامة، لو يؤمن معلم حبضور مرتبطة كانت الويل عودة كأف باؼبوت، اؼبصحوب و بالفوضى،

 بالفضاء السمو اؼبؤلف، من رغبة ،(125)اؼبقدس لبيت إشعاعية داللة أيضا ىي و القيادة، حرية و حق
 مقامو و الويل يبنح الذي اؼبقدس معانقة يف منو مناورة و الزكي، اؼبقاـ وجود فيو وبتمل الذي اعبغرايف

 .الرسايل اغبضور من ؾباال

 : التوكل - 7-3

 ،(126)..."يقع أين الفيف ىذا لكن" جهتو؛ و أخطأ و تاه لكنو مقامو، إىل متلهفا الويل عاد
 العضباء خفضت مرساىا، و ؾبراىا اهلل باسم" اإلنطبلؽ؛ يرجوىا كأمبا يتمتم العصباء، ظهر إىل فقفز

 (127)..."القصر كبو طريقها تواصل حبماسة  زبب راحت و... أذنيها

                                                             
(123)

 11الولً الطاهر ٌعود الى مقامه الزكً، ص   
 3932، ص 6سٌد قطب؛ فً ظالل القرآن، م  (124)
 3932م، ن، ص   (125)
 19الولً الطاهر ٌعود إلى مقامه الزكً، ص   (126)
  19م، ن، ص  (127)



 َوَقاؿَ ")السفينة؛ معو،بركوب آمن دبن النجاة؛ يف يأمل ىو و-السبلـ عليو-نوح ؼبشهد إقباز إعادة إنو 
 اؿِ َكاْلِجبَ  َمْوجٍ  ِفي ِبِهمْ  َتْجِري َوِىيَ   رَِّحيمٌ  َلَغُفورٌ  رَبّْي ِإفَّ  َوُمْرَساَىا َمْجَراَىا اللَّوِ  ِبْسمِ  ِفيَها ارَْكُبواْ 
 (128)("  اْلَكاِفرِينَ      مَّعَ  َتُكن َوالَ  مََّعَنا ارَْكب بُػَنيَّ  يَا َمْعِزؿٍ  ِفي وََكافَ  ابْػَنوُ  نُوحٌ  َونَاَدى

 التماثل مبلمح بإهباد اؼبرجعي، امتصاص فعالية أثرى هبا، دبقصد النجاة إؿ سعيا اؼبوقفْب؛ بْب التآلف إنو
 .بوادره يتحسس بدأ تيو من ـبرج يف وظبات السعي، و التوكل يف

 

 :االغتياؿ- 7-4

 اغتياؿ ؿباولة على شاىدا يكوف و القاىرة، إىل يعرج ربليقاتو إحدى يف -الويل– الفاعل و
 قادـ ىو ىا" ؿبفوظ؛ قبيب األديب

 يفكر؟ فيم ترى مهدود، كبنياف يتماسك كاف اؽبويُب، يبشي     

 .ذحبا ألموتن حينئذ، ألمت     

 ".الصابرين من اهلل شاء إف ستجدين بو، تؤمر ما افعل"...   

 .اغبديث السهروردي يد صاحيب، يد-يدي من اػبنجر انطلق  

 .      -وسلم عليو اهلل صلى– ؿبمد بعد آخر نيب خلق على قادر اهلل إف يقوؿ ظبعتو  

 .(129)"عظيم بذبح سلمْبواؼب والعرب مصر اهلل فدى النيل رماء تكد الدنيا، اغتنمت. الدـ وساؿ  

                                                             
 42-41هود،  (128)

 
 57-56الولً الطاهر ٌعود إلى مقامه الزكً، ص ص  (129)



                 اظباعيل حافتو على وقف الذي اؼبوت حادث إىل وبيل انفعالية، طاقات فيو تتولد مشهد إنو  
ـِ  ِفي َأَرى ِإنّْي َنيَّ بػُ  يَا َقاؿَ  السَّْعيَ  َمَعوُ  بَػَلغَ  فَػَلمَّا)  تعاىل؛ قولو من القصص يف -الّسبلـ عليو-  اْلَمَنا

 .....الصَّاِبرِينَ  ِمنَ  اللَّوُ  َشاءَ  ِإف َسَتِجُدِني تُػْؤَمرُ  َما افْػَعلْ  أََبتِ  يَا َقاؿَ  تَػَرى َماَذا َفانظُرْ  َأْذَبُحكَ  أَنّْي
 .(130)(اآلِخرِينَ  ِفي َعَلْيوِ  َوتَػرَْكَنا َعِظيمٍ  ِبِذْبحٍ  َوَفَديْػَناهُ 

 يكسب جديد، نص بتوليد ؿبفوظ، قبيب األديب شخصية على اؼبقدس إسقاط يقصد فاؼبؤلف
 اؼبؤلف أيديوليوجية كأف اغبدث، ومآؿ الدافع يف التآلف مع القيمي، اغبضور مصداقية الفاعل ؿبيط

 أنفسهم يبنحوف اؼبتطرؼ، اإلسبلمي الفكر صحابفأ للواقع، رؤيوي كحق اؼبرجعي ربوير لو خّولت
 باستدعائو آخر، نبّيا ؿبفوظ قبيب األديب يكوف أف مانع وال ألفكاره رفضا اآلخر، اغتياؿ يف اغبق

 ".إسرائيل بِب كأنبياء أمٍب علماء" اإليديولوجي؛ دبعياره -وسلم عليو اهلل صلى– الرسوؿ حديث

 وبمل -بينهما الرسالية اؼبفارقة مع-الفداء حبادث وازىاؼب الفاشل، االغتياؿ فحادث مث من و
 السهروردي و -السبلـ عليو-اظباعيل واحدة؛ إشكالية إىل فتؤوؿ العبلقات، فيها تتشابك قضية

 .اؼبوت و الَبصد حملاوالت رموز ؿبفوظ؛ قبيب و" الشهيد"

 

 :االنطالؽ عتبة -7-5

 شاكرا؛ ربو يدعو و فيصلي جديد، من ربوب صلتو ليجسد الويل، الفاعل يتوقف حبث، طوؿ بعد
 يبرر ىو و اندملت جراح، من هبده ما جسده عن يزيح و ،(131)."فقّب خّب من على أنزلت ؼبا إين رب"

                                                             
 107-102الصافات،   (130)

 124وٌنظر؛ ابن كثٌر، قصص األنبٌاء، ص      
 
 57- 56الولً الطاهر ٌعود إلى مقامه الزكً، ص ص  (131)



 و الزكي، اؼبقاـ مكاف معرفة اغبقيقة؛ ؼبس و اؼبعرفة غُب للغُب؛ متعطشا يبقى و جسده، كامل على اؼباء
 .انعدامو أو وجوده حقيقة إجبلء

 يف مسار طوؿ من بو أمل بعدما ربو، يشكر ىو و -السبلـ عليو-موسى موقف وباور اؼبؤلف إف
 َخْيرٍ  ِمنْ  ِإَليَّ  أَنَزْلتَ  ِلَما ِإنّْي َربّْ  فَػَقاؿَ  الظّْلّْ  ِإَلى تَػَولَّى ثُمَّ  َلُهَما َفَسَقى")فيها؛ معلم ال صحاري

 الويل على أفاض و الفتاتْب، بلقاء -السبلـ عليو-موسى على اهلل أفاض أف كاف و ، (132)"(يرٌ َفقِ 
 الفاعل سبنح التآلف؛ بقصدية اؼبرجعي، إىل اإلحالة فقوة. مقاما يكوف قد قصر كبو العضباء بانطبلؽ

 فرص آلخر حْب من يبنحو االجتماعي، السياسي الراىن كأف اآلين، مصّبه يف التحكم على قدرة
 .وجودىا ربقيق و اؽبوية، عن التعبّب ذبسيد يف األمل معانقة

 :المرفوض االنتقاؿ -7-6

 لو كائنا اؼبفَبض باؼبقاـ اؼبقيمة البنت تتمثل اؼبرجعي؛ امتصاص على يقـو تصويري، مشهد يف
 تعيد أف قبل و الواحدة، اللحظة يف" السلطة، بسط إىل سبتد لرغبات؛ ابةاستج تبدي أسطوري، بعد

 و موالي، يا عينيك اغمض شئت، حيثما الفضاء ذبوب الٍب األقمار خبلؿ من تكوف إليك، طرفك
 مل لتغويِب هبا تسلحت الٍب اؼبكائد من مكيدة لعلها العامل، بقاع ـبتلف إىل...خبلؿ من معي سأضبلك

 العفاريت أحد مع -السبلـ عليو-سليماف قصة يف اؼبرجعي، إىل التنامي إنو ،(133)"ارجتوم يفعل أف يشأ
 َأف قَػْبلَ  ِبوِ  آتِيكَ  أَنَا اْلِكَتابِ  مّْنَ  ِعْلمٌ  ِعنَدهُ  الَِّذي َقاؿَ ) بلقيس؛ اؼبلكة عرش إحضار على جـز الذي
ُلَوِني رَبّْي َفْضلِ  ِمن َىَذا َقاؿَ  ِعنَدهُ  ُمْسَتِقرِّا رَآهُ  فَػَلمَّا َطْرُفكَ  ْيكَ إِلَ  يَػْرَتدَّ  ـْ  أََأْشُكرُ  لَِيبػْ  َشَكرَ  َوَمن َأْكُفرُ  َأ
 (134)(َكرِيمٌ  َغِنيّّ  رَبّْي َفِإفَّ  َكَفرَ  َوَمن لِنَػْفِسوِ  َيْشُكرُ  َفِإنََّما

                                                             
 24القصص،   (132)

 192- 191وٌنظر، أحمد بهجت، أنبٌاء هللا، ص ص      
 88 -87الولً الطاهر ٌعود إلى مقامه الزكً، ص ص   (133)
  40النمل؛  (134)

 



 يستشعر الذي الراىن مع التجاوب بعض الفاعل سبنح زبالفية، ةبقصدي اؼبرجعي وبرؾ اؼبؤلف إف
 ذلك و العرض؛ رفض إىل بو تنتهي انفعايل، شد بلحظات فيمر تكنولوجي، تطور من إليو آؿ فبا خوفا

 عنو يسفر فبيز، حياة منهج ذلك يطبق فبا أكثر أخرى، دوف فكرة يرجح و يؤوؿ ويل، تفكّب من جانب
 .آخر راىن

 :الرفض و ءاإلغرا -7-7

 عرض أماـ أخرى مرة يقف لكنو الفتاة، طرحتو الذي االنتشار، عرض  -الويل– الفاعل رفض
 ىو ال و العقل، منطق متبع ىو فبل ،(135)يأتونو ال و ؿبرما يركبوف ال الذين األولياء حـز فاقدا مغر،
 نزيو ىو فبل اإلنقاذية؛ الويل مهمة اؼبهمة؛ ضبولة و الفعلي، التناقض ثنائية تجاذبوت اإلغراء، لنداء ملب
 :ببلرة مع مشهده يف نقيض طريف بْب فيتجاذب اؼبرفوض، على مقبل ىو ال و يضمر، فيما

 ...فقط اؼبنطقة ىذه ىبص نسل ىو إياؾ، و أقببو الذي النسل الطاىر، موالنا يا"

 ىيا.  موالي يا ىيا

 .كل ىيت

 ...العظيم اهلل أستغفر

 .لك ىيت

 .سجاح يا توقفي

 ...تتقدـ ىي بينما الطاىر، الويل انتصب

 لباؼ فبا قبنا األلطاؼ خايف يا



 .موالي يا زباؼ فبا و 

 ىذا و أقطفها، إليها يدي أمد اؼبوىل، وىبها فاكهة ، نفسو أيضا الطاىر الويل سأؿ أخاؼ؟ مم
 اػبوؼ؟ فلم. األمر يف ما كل

   و أسفو و حسرتو تأجيل جانب فيو، اعبانب ىذا من الغواية بدأتو ىكذا، آدـ فكر ردبا

 ... آخر وقت إىل االعتذار

 ...اغبية من زبلص فقد يلْب، الطاىر الويل كاد

 (136)..."وجهها يف ؿبدقا اػبلف إىل يدفعها كتفيها، من بقوة أمسكها

 إقداـ عن كشفي؛ ربوؿ فيو -(137)السبلـ عليهما-يوسف و آدـ قصٍب مع قصدي تقاطع إنو
 العريف، إطارىا ضغط من الفاعل نوايا يعتق العزيز، امرأة إلغراء يوسف رفض و احملرمة، الفاكهة على آدـ

، راعص أماـ فهو االستسبلـ؛ إىل بو يرمي يكاد و دواخلو، االغراء ويستبطن  اؼبعتقد؛ فيو وبرؾ ؿبتـو
 ، معركة بعد -احملرمة الفاكهة-اؼبغري اغبافز رفض إىل ينتهي و اإلحجاـ، و اإلقداـ تربير إىل فيلجأ

 .ببلرة بتغييب انتهت

 الفاعل فيمنح دبصدريو، اؼبرجعي فيها يتفاعل فنية؛ برؤية اغبدث تشكيل يبًب بذلك اؼبؤلف و
 مصداقية تفقدىم تناقضات، أصحابو سلوكات تتجاذب لراىن صريح تصوير فهو الوجود، استمرارية

 .الفعلية القيادة

 :التيو -7-8

                                                                                                                                                                                                     
 202، ص -حٌاته و مذهبه–أسٌن بالثٌوس؛ إبن عربً   (135)
 93- 89الولً الطاهر ٌعود إلى مقامه الزكً، ص ص    (136)
 118م، ن، ص   (137)



 و -السبلـ عليهما-حواء و آدـ قصة األوىل؛ النشأة قصة تكرر مل و ببلرة، مع االرباد يكن مل
 داخل من رميا لو؛ اؼبوازي الفعل فكاف تردد، عن العرض -الويل– الفاعل رفض إذ تيها؛ العقاب كاف
 كاف كلما إذ ،-اؼبقاـ-للمكاف االنتماء قطع ذلك و ،(138)الوحشة و الغربة حيث فبتد، تيو إىل اؼبقاـ

 حْب إسرائيل، لبِب الكربى التيو قصة يستدعي تيها، عنو االنقطاع كاف العرؼ، و باؼبعتقد مرتبطا اؼبكاف
 ُمَحرََّمةٌ  َفِإنػََّها َقاؿَ ")عليهم؛ اؼبدينة ربرًن و تيوبال عليهم فحكم أىلها، من خوفا"أروبا" دخوؿ رفضوا

 .(139)"(اْلَفاِسِقينَ  اْلَقْوـِ  َعَلى تَْأسَ  َفالَ  اأَلْرضِ  ِفي يَِتيُهوفَ  َسَنةً  َأرْبَِعينَ  َعَلْيِهمْ 

 معيار الثوابت، بعض فيو ىشت راىن؛ يف الفاعل فتيو اؼبرجعي؛ مع اؼبفارقة و اؼبشاهبة إهنا
 إال كاف فما التهويبات؛ ؾباالت فتحت و القيادة، و البقاء إمكانية تأويبلت حوؽبا كثرت اليديولوجية

 أيضا فهو القيادي، شخصو يف اؼبفَبضة الفاعل نبّة يسقط فاؼبؤلف (140)"أغبقو فبل قدامي اؼباء" العجز
 .اغبدث ؼبسار اؼببلمسة فاعليتو لو فاؼبتناص اؼبفَبض، اؼبقاـ دخوؿ عليو حـر قد

 

 

 مرقع نسيج: الولي-7-9

 تداعيات فيها فجرت الكرًن، القرآف يف األنبياء قصص من -الويل-الفاعل شخصية تشرب إف
 وفق البلمصداقية، إىل تنتهي الٍب القيادة و اغبضور مصداقية منها قصد معرفية، حبموالت اإليهاـ

 اغبديث، الزمن لبطل" مبوذج فهو جديدة، دبعايّب جديدا، حضورا عاش كلما اؼبتكرر، السلوكي االنزالؽ

                                                             
 118م ن، ص  (138)
  2المائدة ،   (139)

 228 – 227وٌنظر؛ عبد الوهاب النجار؛ قصص األنبٌاء، ص ص      
  290 – 287قصص األنبٌاء، ص ص وٌنظر؛ ابن كثٌر؛      

  118اهر ٌعود إلى مقامه الزكً، ص الولً الط  (140)



 إىل السّب وبث و توافقو، اجتماعية بكلية قييلت ال و الذايت بوعيو فيو يلتقي اغبكمة، غادرتو لزمن مرآة
 الويل- الصفة، االسم إشكالية تفتح مث من و ،(141)"صبيعا االذباىات بْب ىبلط و الذايت استقبللو

 الطهر أـ ديبلوماسية؟ دبراسيم مرة، كل يبدو الذي ياإلسبلم العقائدي الطهر أىو -الطاىر
 بامتبلؾ اؼبيتافيزيقي، حضوره لعنة حلوؿ تربير ما معطياتو؟ وبمل كاف ما الذي -االشَباكي-اإليديولوجي

 اؼبقاـ؟ اختفاء لعنة مث من و أحيانا، التحكم سلطة

 فضاء إىل يذىب إؽبو، راضيا ىجر" إنساف منطلقو، ىي كانت هناية إىل يصل ىو و الفاعل، إف
 نقيض؛ طرفا يتجاذبو الثبات، عدـ و التحوؿ أساس على قاـ فحضوره ،(142)"آف يف وواسع ضيق

 أسس ذلك كل يف ىو و اؼبغري، الطارئ و اإلسبلمي االيديولوجي اغبضور، و الغياب الغييب، و الواقعي
 موقع على داللة اؼبؤلف أراده الذي و شخصيتو، عضلب اؼبشّكل و سلوكو يف اؼبعلن باؼبرجعي غبضوره؛

 .اؼبتناصات و اؼبناصات توظيف على اعتمادا متناقضة، و ـبتلفة معطيات وبمل طبقي

 

 

 

 

 القرآنية النصوص مع التفاعل: ثانيا

 :الذاكرة في مخزونة إشارات ؛الالز-  1

 :األولى اإلشارة-1-1

                                                             
 14، ص 1999، 1فٌصل دراج؛ نظرٌة الرواٌة الربٌة، المركز الثقافً العربً ، الدار البٌضاء، ط (141)
 16م، ن، ص   (142)

 
 



 اغبياة، ىي ىذه" اغبياة؛ ربكم عبلقات، شبكة يف -لفواعلا أحد-لقدور الفكرية اغبمولة تتحرؾ       
 ليخلفو أحدنبا ينتهي النهار، و الليل..اغبرب لتبدأ السلم تنتهي آخر، شيء يبدأ شيء، ينتهي حْب

 وتلك ،(143)"العدـ ليخلفو لردبا و.. آخر مكاف يف آخر، وجود ليخلفو القرية، يف وجودي انتهى.اآلخر
 َوُتْخِرجُ  اللَّْيلِ  ِفي النػََّهارَ  َوتُوِلجُ  النػََّهارِ  ِفي اللَّْيلَ  تُوِلجُ ")القرآين؛ النص يف اؼبرجعي من اسَبفدىا حقيقة
 ،(144)"(ِحَسابٍ  بِغَْيرِ  َتَشاء َمن َوتَػْرُزؽُ  اْلَحيّْ  ِمنَ  اْلَميّْتَ  َوُتْخِرجُ  اْلَميّْتِ  ِمنَ  اْلَحيَّ 

 فرص على تبقى ال توقعات باحتماؿ التسليم و اؼبرحلي، توازهنا و األدوار تتايل تإثبا بذلك يريد
 ـبتلفة، بطرؽ لَبوهبها تسعى و أفكارا، تبلغ و ربمل أجياؿ بْب اؼبناوبة جدلية أيضا ىي و االختيار،

 .جديدة إيديولوجيا ذيوع من سيصحبها ما و الثورة أفكار

 :الثانية اإلشارة-1-2

 ووضعياهتم الناس انتماءات حقائق يتأمل األشياء؛ و التوقعات عامل يف -الفواعل أحد-وضب يبحر       
 قبم ىوى ما إذا..تذكر و..ىوت قبمة تابع" الكوف؛ ىذا من بعض إىل بصره يبد ىو مث االجتماعية،

 ،(145).."عظيم فسيموت القمر، خسف ما إذا و شيطاف، رجم أجل فمن

 ،(146)(َغَوى َوَما َصاِحُبُكمْ  َضلَّ  َما َىَوى ِإَذا َوالنَّْجمِ ) القرآين؛ النص يف اؼبرجعي من اداالسَبف إنو
 ،(147)(اْلَمَفرُّ  أَْينَ  يَػْوَمِئذٍ  اإِلنَسافُ  يَػُقوؿُ  َواْلَقَمرُ  الشَّْمسُ  َوُجِمعَ  اْلَقَمرُ  َوَخَسفَ  اْلَبَصرُ  َبِرؽَ  َفِإَذا)و

 تكشف ال لكنها تلمع، و الرؤى فيو تتداخل الفاعل، لدى التأمل أفق سعة اؼبؤلف وبدد بذلك
 كحقيقة جدال، ربمل ال ثابتة حقيقة الثورة انتصار فإف العدو، بقوة االعتقاد قبم ىوى ما عمقها،فإذا

                                                             
 18الالز؛ ص   (143)
 27آل عمران،   (144)
 108الالز؛ ص   (145)
 192النجم؛   (146)
 10-7القٌامة،   (147)



 سيوازوف يوالونو، نفب و منو، كثّبا فإف قمره، خسف ما إذا و-سلم و عليو اهلل صلى-الرسوؿ إىل الوحي
 .ظلمة من ىبلفو ما

 :أخرى إشارة -1-3

 فهو اؼبتفردة، انطباعاتو تستنطقها رؤى على لآلخر، الفكرية اؽبوية ربديد يف زيداف، يعتمد       
 يعدو ال البشر، بو يقـو ما كل أف يرى" قرآف؛ معلم كاف الذي السياسي اؼبسؤوؿ ميزة عن يتحدث
 (148)"األزؿ منذ احملفوظ اللوح لىع مكتوبة لرواية التمثيل

َنا") القرآين؛ النص من اؼبرجعي الستلهاـ ىبضع تقييم إنو  مَّْوِعَظةً  َشْيءٍ  ُكلّْ  ِمن األَْلَواحِ  ِفي َلوُ  وََكَتبػْ
ةٍ  َفُخْذَىا َشْيءٍ  لُّْكلّْ  َوتَػْفِصيالً   َدارَ  أُرِيُكمْ سَ  بَِأْحَسِنَها يَْأُخُذواْ  قَػْوَمكَ  َوْأُمرْ  ِبُقوَّ
 مدلوالت فيو هتتز واقع، وفق اآلخر لدى االعتقاد تصوير يورد معينة، لغائية ،والكاتب(149)"(اْلَفاِسِقينَ 

 مواده، ربديد يف يشارؾ مل ؼبخطط، سبثيل غّب تعدو فبل اإلنساف إرادة فيو تنتفي تكاد و القيم، و اؼببادئ
 الذين ىؤالء ؼبساعي قاصرة رؤية ىي و مسارىا، ربديد يف ألحد دخل ال ةحركي الراىن فهذا مث من و

 .عنها للدفاع يستميتوف و للثورة، برؾبوا

 "الزلزاؿ" في المفاىيم زلزاؿ -2

 :مستمر تدافع قسنطينة أىل -2-1

 اؼبختلفة، أبعادىا ؽبا بتقنيات القرآنية، النصوص من لرصيد النص يف الدالالت سياؽ ىبضع
 قسنطينة أىل تدافع من بدءا حصاره، على بوادرىا توشك الٍب باؽبزيبة -األرواح بو– الفاعل ورشع فعمق

 نازلْب عشوائية حركة يف ىكذا، يتدافعوا حٌب الناس ىؤالء دىى ما اغبشر، يـو يف ىم كأمبا" بالشوارع؛
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 اإلحساس إف ،(150)"اؼبدينة أنسى بدأت حقا اغبر؟، ىذا يف ثقاال، خفاؼ، مدبرين، مقبلْب صاعدين،
 قولو يف اؼبرجعي مع انفعالو فنتناص استعجاؽبم، و الناس تكالب من يعجب الفاعل جعل بالضيق،

 سِ اإِلن مّْنَ  َأْولَِياُؤُىم َوَقاؿَ  اإِلنسِ  مّْنَ  اْسَتْكثَػْرُتم َقدِ  اْلِجنّْ  َمْعَشرَ  يَا َجِميًعا َيْحُشُرُىمْ  َويَػْوـَ  :")تعاىل
 َشاء َما ِإالَّ  ِفيَها َخاِلِدينَ  َمثْػَواُكمْ  النَّارُ  َقاؿَ  لََنا َأجَّْلتَ  الَِّذيَ  َأَجَلَنا َوبَػَلْغَنا بِبَػْعضٍ  بَػْعُضَنا اْسَتْمَتعَ  رَبػََّنا
 .(151)("َعِليمٌ  َحِكيمٌ  رَبَّكَ  ِإفَّ  اللَّوُ 

رٌ  َذِلُكمْ  اللَّوِ  َسِبيلِ  ِفي َوأَنُفِسُكمْ  بَِأْمَواِلُكمْ  اِىُدواْ َوجَ  َوثَِقاالً  ِخَفاًفا انِفُرواْ  :)وقولو   ُكنُتمْ  ِإف لَُّكمْ  َخيػْ
 .(152)(تَػْعَلُموفَ 

 ىؤالء حياة على يضفي حيثياتو، لو جغرايف فضاء منهما كل موضعْب؛ من التصوير انبثاؽ إف       
 و الفضاء هبمعهم وجهتو، لكل لكن يزدضبوف فكلهم ك؛اؼبسال تعدد و اؼبتناقضات، تداخل من نوعا

 فمن االىتمامات، و اؼبشارب لشٌب امتداديا ؾباال اؼبدينة هبعل فبا اغبياة، لضرورات الرؤى بينهم تباعد
 .آين قوت غّب ذلك من يعنيو ال آخر إىل التغيّب لضرورة مدرؾ

 أمتعتهم وبزموف" ىم؛ و اليهود ىلع يصور لفاعلا و يتم الثاين، القرآين النص يف اؼبرجعي من االسَبفاد و
 .(153)" مدحورين آسفْب، ثقاال، و خفافا ىاربْب يرحلوف يهربوف، و

 من جو خبلق التضادات، بْب يآلف و اؼبتناقضات، بْب هبمع اؼبتناص يف اؼبشاىد تصوير تداخل لعبة إهنا
 يبتلك اعبديد اإليديولوجي اؼبد كأف فجواتو، يف الوقوع شوفيتحا و معطياتو، لو راىن من و يف النفور

 .شيء بكل يأخذ الذي الزحف ىذا

 :اآلخر اكتشاؼ و االنفعاؿ لعنة -2-2
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 اؼبزعجة، اؼبميزة اغبركة ذات األصبع أصبعو، إزاء اغبر الفعل إرادة يفقده حدا، بالفاعل التوتر يبلغ
 اغبركة نفس أصبعي إىل أعاد اػبناس، الوسواس اهلل لعنو.. لرجيما الشيطاف اهلل، لعنو"ربسره؛ هبَب يفتأ فبل
 َوِإفَّ  :")تعاىل قولو يف اؼبرجعي من سبتص ذىنية، حالة وتلك ،(154)"اؼبدرسة من بسببها طردت الٍب

ينِ  يَػْوـِ  ِإَلى َلْعَنِتي َعَلْيكَ   َشرّْ  ِمن  النَّاسِ  إِلَوِ  النَّاسِ  َمِلكِ  النَّاسِ  ِبَربّْ  َأُعوذُ  ُقلْ  :)وقولو ،(155)("الدّْ
 عليها التغلب إىل يلجأ لكنو بالسلبية، الشعور اسَبسالو،يغلبو يف فالفاعل (156)(اْلَخنَّاسِ  اْلَوْسَواسِ 
 من غضبو، و انفعاالتو ترصبة يف ؿبصورة تظل  متناصات عرب الديِب موروثو من يستمدىا بقناعات
 .اآلخرين ذباه سطوة من بو وبس ؼبا إسقاطا و يبلك ؼبا استبلبا يكوف سوؼ الذي اعبديد الطارئ

 اؼبارؽ الشرير من الكشف فعل امتداد الفاعل ىبشى اآلخر، أماـ  الذات انكشاؼ غبظات يف و    
 و سبحانو اهلل إال السرائر يعلم ال" الثابتة؛ اغبقيقة فيستدرؾ ،(157)الناس سرائر بعينيو يقرأ كاف الذي
 القرآين؛ النص من للمرجعي انعكاس ىي و (158)"تعاىل

 من هبعل ىنا تناصفاؼب ،(159)(اْلُمْسَتْكِبرِينَ  ُيِحبُّ  الَ  ِإنَّوُ  يُػْعِلُنوفَ  َوَما ُيِسرُّوفَ  َما يَػْعَلمُ  اللَّوَ  َأفَّ  َجَرـَ  الَ ")
 و تفكّبه، اذباه هبا يعزز و اآلخر، لدى السيطرة عقدة الفاعل هبا يضرب باجملاؿ، مقَبنة إجابة االسَبفاد

 .سيطرتو وربت دبلكيتو اؼباضي إبقاء يف رغبتو

 :المدينة إفناء رغبة -2-3

 ؽبا جذرية، غّباتت من يصاحبو دبا للراىن، تنويرا تعد اعتقادية، و نصية مساحات الزلزاؿ وبتل
 ظهور و غبملها، ضبل ذات كل ووضع حلولو، يـو أرضعت، (160)عما اؼبرضعة ذىوؿ" من بدءا ؿباذيرىا
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 توحي ـبتلفة بدالالت النفسي، للتوتر مبلـز تصوير إنو (161)"بسكارى ىم ما و سكارى كأهنم الناس
 .صاغبو يف يزاضبونو الذين ىؤالء إقصاء يف رغبة من الفاعل يتملك دبا

 و تداعياتو يَبجم لكنو اإلعتقادي، بانتمائو و بوعيو يدركو مغاير؛ آخر راىن إىل الراىن ىذا يتجاوز إنو
 ذاتو ىبتلج ما االجتماعي، و الشخصي، النفسي اؼبستويْب؛ على اؼبفزع االنقبلب استمرار فعل إىل وبيل
 .فيو مرغوب غّب جديد من راىنال وبملو ما و متناقضات من

 و فيها ما بكل ليعصف اؼبدينة، ضرب زلزاال أف لو يود -األمنية-اغبل عن حبثو خطوات امتداد على و
 إذ الفاعل، مصاٌف ؼبنطق زبضع تقييمية، أحكاـ وفق االنقبلب، صور رسم عن يتواىن فبل عليها، من

 النَّاسُ  أَيػَُّها:") تعاىل قولو من القرآين النص يف للمرجعي وفقا كامبل يرد ،(162)للراىن التقديري اغبكم
 ُكلُّ  َوَتَضعُ  َأْرَضَعتْ  َعمَّا ُمْرِضَعةٍ  ُكلُّ  َتْذَىلُ  تَػَرْونَػَها يَػْوـَ  َعِظيمٌ  َشْيءٌ  السَّاَعةِ  زَْلَزَلةَ  ِإفَّ  رَبَُّكمْ  اتػَُّقوا
 و (163)"(  َشِديدٌ  اللَّوِ  َعَذابَ  َوَلِكنَّ  ِبُسَكاَرى ُىم َوَما ُسَكاَرى النَّاسَ  َوتَػَرى َحْمَلَها َحْملٍ  َذاتِ 

 تشكيل يف ساىم اجَباري قصدي مناص فهو اؼبصاٌف، تضارب نتائج تداعياتو تشكيل يف سانبت
 يف الفاعل، اتاىتمام ؿبيط ىي بدائرة الوعي إسقاط بذلك اؼبؤلف ويريد اؼبصاٌف، تضارب تداعياتو،

 .السلوؾ و األفكار يف الطارئ اعبديد يتهدده الذي التملك استمرار كبو سعيو

 :الحياة رحم من تبدأ اإلفناء رغبة-2-4

 مرضعة كل تذىل"  متعددة؛ مرات اآلخر إقصاء بدافع دبشاىده، اؼبرجعي من االسَبفاد يستمر و       
 الذي اإليديولوجي الطارئ إنو ،(164)"سكر دوف سالنا يسكر ضبلها، ضبل ذات كل تضع أرضعت، عما
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 حٌب. فيهم اإلنسانية للطاقات اؼبطلق االستنػزاؼ حد إىل ىؤالء تكالب إمكانية الفاعل، ذىن يف يهيئ
 .(165)"مرضعة كل ذىوؿ" اغبياة؛ بؤرة تعد الٍب اؼبركزية بالداللة ليكتفي أنو

 ،"مرضعة كل تذىل: "الداللة ىذه دقة على اعتمادا القرآين، النص من اؼبرجعي تشرب اؼبؤلف اعتماد و
 و الفاعل يتصورىا الٍب االنقبلبات مواقف كل يف الزمة منها ذبعل الدالالت، باقي عن أحيانا تغنيو الٍب

 و للحياة إسعاؼ لرضيعها؛ اؼبرضعة إسعاؼ إذ االنقبلب، فعل ينتفي السياؽ، من بسقوطها و يتمناىا،
 لقانوف زلزلة بينهما اإلحالة و صاحبها، و األرض بْب اؼبطلق بالتبلـز توحي مث من و عليها، إبقاء

 إىل بسعيو اعبديدة، لئلديولوجيا اعبديد االنتماء يعزز طارئ كل الفاعل إلدانة إجبلء ذلك و التملك،
 و العامة، لدى القبوؿ بْب فجوات؛ زبلق بعبلقات، الراىن على نفوذىا تبسط الٍب القدًن،  طةسل إلغاء

 ؽبذا اعبذري اؽبدـ أفعاؿ يف رغبات من سلسلة إىل الفاعل معارؼ وبيل فبا الفاعل، طرؼ من الرفض
 .استمراريتو سبب وبارب الذي الطارئ

 :التغيير فاجعة و اإلفناء حلم: قسنطينة -5- 2

 أسباب لقياـ ىيأت آخر عامل معامل على الثابتة، ضوابطو و دبوجباتو عامل معامل انعكاس إف
 ىذا إزاء و أجيالو، و اجملتمع فئات ينب اؼبصاٌف تضارب نتائج تداعيات تشكيلو يف سانبت و اؼبصلحة،

 اؼبرجعي حضارباست ربقيقو، يود حل إىل االنكفاء غّب الفاعل هبد ال االستمرارية، إمكانية على الصراع
ًرا نػَُّبدّْؿَ  َأف َعَلى لََقاِدُروفَ  ِإنَّا َواْلَمَغاِربِ  اْلَمَشاِرؽِ  ِبَربّْ  أُْقِسمُ  َفال") القرآين؛ النص من ُهمْ  َخيػْ  َوَما مّْنػْ

 ِمنَ  َيْخُرُجوفَ  يَػْوـَ  يُوَعُدوفَ  الَِّذي يَػْوَمُهمُ  ُيالُقوا َحتَّى َويَػْلَعُبوا َيُخوُضوا َفَذْرُىمْ   ِبَمْسُبوِقينَ  َنْحنُ 
 َكانُوا الَِّذي اْليَػْوـُ  َذِلكَ  ِذلَّةٌ  تَػْرَىُقُهمْ  أَْبَصارُُىمْ  َخاِشَعةً   يُوِفُضوفَ  ُنُصبٍ  ِإَلى َكأَنػَُّهمْ  ِسَراًعا اأَلْجَداثِ 
 سلسلة على قائما عاؼبا ىبلق هبا معادلة ادإهب الفاعل يريد االجَباري، النص هبذا. (166)("يُوَعُدوفَ 
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 ذباوز زبطيطاهتم فكل باألرض، صبلتو قطع إىل اؼبستعجلْب ىؤالء تقصي و تواصلو، تضمن عبلقات
 .الفاعل يتمناىا الٍب باغبقيقة يصطدموف غبظة تنفجر تفتأ ال و اللعب، دائرة

 يوحي (167)"دبسبوقْب كبن ما و هم،من خّبا نبدؿ أف على لقادروف إنا" للدالالت؛ الفاعل تكرار و
 حضوره، ىبتزؿ راىن مع مصاغبتو يعيد و يقصيها، نظاـ إنشاء يف ويرغب النوازع، متعددة ذوات بتزاحم

 الفاعل، صدر على بثقلو يرمي الذي اغباضر فعبء  السلطة، و التملك عن بعيدا بو يقذؼ يكاد و
 أحد أىلها من يبق مل زلزاؽبا، زلزلت انتهت، اغبقيقة قسنطينة" العدـ؛ و جودالو  ثنائية يف بوعيو يسقط

 (168)..."بوالشعّب و بوفنارة قسنطينة ؿبلها حل و زلزاؽبا زلزلت زلزاؽبا، زلزلت... كاف كما

 اأَلْرضُ  زُْلزَِلتِ  اِإذَ  :")تعاىل قولو يف اؼبرجعي من الذاكرة تستنطقو ما غّب للراىن اؼبعادؿ هبد ال فالفاعل
 (169)"(َأْخَبارََىا ُتَحدّْثُ  يَػْوَمِئذٍ  َلَها َما اإِلنَسافُ  َوَقاؿَ  أَثْػَقاَلَها اأَلْرضُ  َوَأْخَرَجتِ   زِْلَزاَلَها

 ضابط كل اعبديدة، االجتماعية الضرورات أسقطت فقد باألخبار، الفاعل -التغيّب-الزلزاؿ حدث و
 الكتساح اإلعبلف ىو و تواجده، الستمرارية اؼبقصى الرقيب كأهنا السلطة، ؾباؿ لللفاع وبفظ

 .االشَباكية اإليديولوجية

 :الفاجعة عن إعالف أيضا لالفتاتا -6 -2

 رد فانبثق اغبضور، ؼبصداقية فقرا أكثر أصبحت و الفاعل، أماـ الفضاءات مدلوالت سباىت
 مقهى" الفتة يقرأ ىو و ،(170)"صدرا لكم اهلل شرح ال" ؛حادة انفعالية تراكمات من منفلتا الفعل

 ".االنشراح
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 الصدور،و لو انشرحت الذي اعبديد ىذا تقبل عدـ إىل دعوة األنسب؛ اغبل الفاعل بو يطرح متناص إنو
 ذاتو واؼبوقف التملك، حيز من هإقصاء تستهدؼ الٍب التغيّب عملية يلغي مشروع، دفاع يف برغبتو يوحي

 اللعنة عليهم" اؼبعطيات؛ و اؼبفاىيم اختبلط يتبْب أف يلبث فبل ،"العدالة قصر" الفتة يقرأ ىو و يتكرر،
  ذبلى، إذا النهار و يغشى إذا الليل يف

 العدالة تكوف فأف ،(171)"الناس أراضي على لبلستيبلء ىبططوف الذين ىم للعدالة، معُب يعرفوف كانوا إف
 اللعنة دبنفى -العدالة-دبقيميها الزج إىل بالفاعل دفع ما فذلك الناس، فبتلكات على االستيبلء ىي

 َوالنػََّهار    يَػْغَشى إ َذا َواللَّْيل  ")اللعنة؛ زمن معامل ربديد يف القرآين، النص من اؼبرجعي من مسَبفدا األزيل،
 ألطر اؼبشكل اعبديد رفض ذبلي انتقامية، ردود عربه تتداعى خاص منطق وىو ،(172)(" ذَبَلَّى إ َذا

 .السلطة و التملك يف حيزه لو ربفظ ال اجتماعية

 :التغيير لفاجعة صور-2-7

 فلو ها،أىل إىل حدوثو الفاعل وبيل للمدينة، اعبذري االنقبلب إمكانيات استهبلؾ استمرار إف
 بو بنيت الذي الَباب بكل قذفوا لقد اؼبظلم، دبصّبىم يعجل لكي ساكنيها، أبصار اهلل يعم مل"

 ِفي َيِسيُروا َأفَػَلمْ  :")تعاىل قولو يف القرآين النص من مرجعو متناص ،(173)"الوادي قعر إىل مساكنهم
 تَػْعَمى َوَلِكن األَْبَصارُ  تَػْعَمى ال فَِإنػََّها ِبَها َيْسَمُعوفَ  آَذافٌ  َأوْ  ِبَها يَػْعِقُلوفَ  قُػُلوبٌ  َلُهمْ  فَػَتُكوفَ  اأَلْرضِ 
 ألبصارىم، ىؤالء فقداف إىل اؽبدـ فعل إمكانية وبيل فالفاعل ،(174)"(الصُُّدورِ  ِفي الَِّتي اْلُقُلوبُ 

 .السيطرة و بالتملك القائم كيانو يبس جذري، انقبلب يف الفاعل رغبة يشبع ال الذي اؼبظلم فمصّبىم

                                                                                                                                                                                                     
 1وٌنظر؛ الشرح،      

   201-122و ٌنظر؛ م،ن،ص ص،  ،  51 الزلزال، ص  (171)
 2، 1اللٌل،   (172)
 198الزلزال، ص   (173)
 46الحج، ص   (174)

 



 حقيقة تعري مؤشرات عن يكشف و شاحبة، معطيات قسنطينة، مدينة سكاف على الفاعل يضفي و
 و شيوخ األكواخ، سكاف من كثّب خلق" الشاحنة؛ على يهجموف ماجوج و ىاجوج إال ىم فما ىؤالء،
 يلتقطوف بولفرايس، ةمزبل حوؿ السنة طواؿ وبوموف إناث، و ذكور أطفاؿ، و كهوؿ

 ِإَذا َحتَّى :")تعاىل قولو يف القرآين النص من اؼبرجعي مع تتعالق ناجزة، مادة وتلك ،(175)..."الفضبلت
 (176)("يَنِسُلوفَ  َحَدبٍ  ُكلّْ  مّْن َوُىم َوَمْأُجوجُ  يَْأُجوجُ  فُِتَحتْ 

 تكالبهم و الفضبلت على وبارسبائهم اؼبتميز، حياهتم مبط و سلوكهم، ةبعجائبي ىؤالء األكواخ سكاف إف
 ػبطر مؤشر فوجودىم اآلخرين، فبتلكات على االستيبلء يف الرغبة تتجاذهبا إشارات يشكلوف عليها،

 العيش، مقومات أبسط ىؤالء،عن إبعاد على القائمة اغبياة دبرارة ؿبمل خطر الفاعل، مصاٌف يتهدد قائم
 .انتمائو إقصاء إىل يسعى و وجوده يهدد الفاعل، ـباوؼ لتصاعد شرطي مثّب فوجودىم مث من و

 " :والقصر الحوات" في التبريرية النصوص- 3

 :بالقدر اإليماف-3-1 

 و اؼبسعى، و اؼبنطلق لتربر باألخطار، احملفوفة اؼبرحلة يف اؼبتسلسلة للحلقات التنوير غبظات تنبثق
 مساره؛ لو ترسم غيبية قوى بوجود -اغبوات علي- الفاعل يقر إذ االهبايب، الفعل مصداقية عليها تضفي

 ال فإنِب األقدار، مشيئة لتكن" ،(177)"ربقيقو على صبيعا نساعد أف ينبغي األقدار، تدبره شيء ىنالك"
 .(179)"اػبّب ألمثل إخويت بْب قداراأل اختارتِب لقد" ،(178)"قراري عن أتراجع أف أبدا أستطيع

                                                             
 67الزلزال، ص   (175)
 96األنبٌاء، ص   (176)
 25الحوات والقصر، ص   (177)
 28م، ن، ص   (178)
 29، 28م، ن، ص ص   (179)



 النص يف اؼبرجعي من انبثاقا الغيب، قوى موجبات بدافع الراىن، معطيات فيها تتناىف تقاربات، تلك و
 السََّماَواتِ  ُمْلكُ  لَوُ  الَِّذي نَِذيًرا لِْلَعاَلِمينَ  لَِيُكوفَ  َعْبِدهِ  َعَلى اْلُفْرَقافَ  نَػزَّؿَ  الَِّذي تَػَباَرؾَ ")القرآين؛
 ومن ،(180)("تَػْقِديًرا فَػَقدَّرَهُ  َشْيءٍ  ُكلَّ  َوَخَلقَ  اْلُمْلكِ  ِفي َشرِيكٌ  لَّوُ  َيُكن َوَلمْ  َوَلًدا يَػتَِّخذْ  َوَلمْ  َواأَلْرضِ 

 فكر ناسقت قدر و مكاهنا، و زماهنا عملها، و وظيفتها شكلها، و حجمها قدر اغبوات على فمهمة مث،
 (181) .اؼبصادفة فكرة ينفي فبا الكبّب، الوجود ىذا أفراد من غّبه مع اغبوات على

 ،(182)"األوؿ النذر غبظة منذ تصرفايت و ربركايت تدبر الٍب ىي األقدار"  بأف؛ إقرار إىل الفاعل انتهاء و
 و اؼبسعى، حقيقة وبدد القدر أف يبْب ،(183)(ِبَقَدرٍ  َخَلْقَناهُ  َشْيءٍ  ُكلَّ  ِإنَّا) القرآين؛ النص من سَبفادا

 مصاؼ إىل رفع الذي اغبوات، على مهمة يف الصدفة حضور ينفي و القرى، دبصلحة غائيتو ارتباط
 .استيبلبو و الراىن مغريات من رروفيتح بتلقيها، ىم و األمور، ؽبم تدين الذين اؼبصطافْب

 :الرؤية تشكيل - 3-2 

 ضرورة على فيلح وموجباهتا، السلطة حقوؽ اغباشية استيبلب و القصر، خفايا الغريب يربز       
 و بينهم، السموات يف الربوب اتفق لو. الوطن فكرة ىو الوحدة، ىو السلطة، ينقص"فما الوحدة، تواجد
 القرآين؛ النص من اؼبرجعي مع التعالق إنو ،(184)"إرادهتا لفرضت و الرعية، لتوحدت منهم، الواحد تنازلوا

 .(185)"(ًً َسِبيال اْلَعْرشِ  ِذي ِإَلى الَّبْػتَػَغْوا ِإًذا يَػُقولُوفَ  َكَما آِلَهةٌ  َمَعوُ  َكافَ  لَّوْ  ُقل")

                                                             
  2، 1الفرقان،   (180)
 2548، ص 5ٌنظر، سٌد قطب فً ظالل القرآن، م   (181)
 164الحوات والقصر، ص   (182)
 49القمر،   (183)
 96الحوات والقصر، ص   (184)
 42اإلسراء؛   (185)



 من و إلو، دوف الكوف ينتظم ال و ىاد، دوف رعية تسّب فبل طلق،اؼب من الوحدة فكرة يستوحي فاؼبؤلف
 إسقاط يف التأمل غّب تقتضي ال بداللة السياسي، و االجتماعي الراىن لتربير اؼبوازنة معادلة ىبلق مث

 .اؼبستلب الراىن على النموذج

 :المفارقة-3-3

 ناموس معهود من انطبلقا فهاؼبواق فبثليها بَبصبة السلطاف، و للقصر القرى تصور الكاتب ينمي
 ما طبعا، الشر ؟إنوالشر دواء ما" موقفها؛ إبداء يف قريتو، حقيقة استهلك ىرار، بِب قرية فبثل و حياهتا،

 مرات، سبع مضاعفا العدو، بأسلوب إال يكوف ال العدو، عن الرد و طبعا، اإلىانة إنو اإلىانة؟ دواء
 للمرجعي مفارؽ، استيعاب وىو ،(186)..."أذلو أذلك، من ،مرة عشرين أىنو مرة، أىانك اقتلو، قتلك،

َلى ِفي اْلِقَصاصُ  َعَلْيُكمُ  ُكِتبَ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيػَُّها يَا")القرآين؛ النص من  بِاْلَعْبدِ  َواْلَعْبدُ  بِاْلُحرّْ  اْلُحرُّ  اْلَقتػْ
 مّْن َتْخِفيفٌ  َذِلكَ  بِِإْحَسافٍ  ِإلَْيوِ  َوَأَداء بِاْلَمْعُروؼِ  َفاتػَّْباعٌ  َشْيءٌ  َأِخيوِ  ِمنْ  َلوُ  ُعِفيَ  َفَمنْ  بِاألُنَثى َواألُنَثى

 األَْلَبابِ  ُأوِليْ  يَاْ  َحَياةٌ  اْلِقَصاصِ  ِفي َوَلُكمْ   أَلِيمٌ  َعَذابٌ  فَػَلوُ  َذِلكَ  بَػْعدَ  اْعَتَدى َفَمنِ  َورَْحَمةٌ  رَّبُّْكمْ 
 (187)("تَػتػَُّقوفَ  َلَعلَُّكمْ 

 وراء االنزالؽ إىل الوجود إثبات موقف ينقل الذي التوتر تصاعد تربر تفكّبية، ؼبسة إضفاء اؼبؤلف يريد
 لتوحيد اؼبسخرة اإلمبائية للطاقات تدمّبا تعدو ال رؤيا ىي راىنهم،و ىؤالء هبا يقيم الٍب اعبادة، الرؤية

 تضاربت و اؼبشارب، فيو تعددت راىن ؼبعطيات إفراز ىأخر  جهة من ىي و القصر، إزاء اؼبوقف
 . اؼبصاٌف

 

  
                                                             

 235الحوات والقصر، ص   (186)
 179، 178البقرة،   (187)



 ":بغل عرس" في العقم إلى االنتهاء - 4

 :مجاؿ دوف فاعلية-4-1 

 الذي غّب آخر طريق إىل اؼباخور، نساء دعوتو مشروعية عن للدفاع كياف اغباج الفاعل من ؿباولة يف
 فإف اهلل، استغفرف و تشأف ما قررف مث إيل، استمعن" ؛الطمأنينة و باليقْب مشبعة لغتو تنفجر يسلكنو،

 َأَفاضَ  َحْيثُ  ِمنْ  َأِفيُضواْ  ثُمَّ ")القرآين؛ النص يف اؼبرجعي من دالالتو مسَبفدا ،(188)"رحيم غفور اهلل
 (189)"(رَِّحيمٌ  َغُفورٌ  اللَّوَ  ِإفَّ  اللَّوَ  َواْستَػْغِفُرواْ  النَّاسُ 

 إىل ربيلهن الٍب التوبة، منبع من االرتواء بوجوب اؼبشروط، بالبديل القناعة شعور إلمباء ؿباولة ىي و
 سبيل يف قتلوا الذين ربسنب ال باعبنة، الشهداء اهلل وعد" فلقد؛ اؼبتكرر، اؼبوت عليهن فرض راىن، شهيد

 يف رغبة ،(191)القرآين النص من اؼبرجعي يستحضر وبذلك؛ ،(190)"يرزقوف رهبم عند أحياء بل أمواتا اهلل
 شخصا، نفسو هبد يفتأ فبل ، بسلوكها فاقتناعهن استمالتهن، على القدرة فيها يعتقد طريق، معامل رسم
 يَبجم ال ػبطة ضماف لكنو باؼبوت، يكافئ و باعبنة يعد الذي الفضاء ىذا عن بديبل فضاء يضمن يكاد

 .الفاعل سلوؾ حقيقة

 :المحاولة و الهزيمة - 4-2

 نفس يف قابلية هبد الذي االستسبلـ دواعي لتشكل اؼباخور، يف الدعوة ذبربة رواسب تَباكم
 كل ىذا اإلماـ، أيها" ىزيبتو؛ بو يربر خطاب غّب يبلك فبل هبوبو، الذي الفضاء ىذا يف ؿبفزا و الفاعل،

 النص من اؼبرجعي يستقي إنو ،(192)"يشاء من يهدي اهلل لكن أحببت من ديهت ال إنك األمر، يف ما

                                                             
 47، 46عرس بغل، ص ص   (188)
 199ة؛ البقر  (189)
 50 عرس بغل، ص  (190)
 169ٌنظر؛ آل عمران،   (191)
 62، 61عرس بغل، ص ص   (192)



 بغرض ،(193)("بِاْلُمْهَتِدينَ  َأْعَلمُ  َوُىوَ  َيَشاء َمن يَػْهِدي اللَّوَ  َوَلِكنَّ  َأْحَبْبتَ  َمنْ  تَػْهِدي ال ِإنَّكَ ") القرآين؛
 للفاعل؛ مفارقة موقف ىو و عنو، يصد ؼبا االستسبلـ يف الرغبة و الدعوة، يف ةالرغب بْب التناقض ذبلية

 ضغوط إحدى تلك و أحدىا، من زبلصا يبلك فبل الفضاء، معطيات فيو تؤثر و اجملردة مبادئو تستهلكو
 .الواقع

 

 

 :السقوط - 4-3

 البشر مبليْب لو لفيتمث السقوط، ىاوية غبقيقة إحداىن اعتقاد من -كياف اغباج– الفاعل ينطلق
 أسفل يف بعضهم" ؽبؤالء؛ اعباىز السقوط إنو هبم، فتهوي األجرؼ مبليْب حافات على يقفوف

 إهنا (194)"أجرؼ كلو الفوؽ فوؽ، إىل يسعوف اعبميع اؽباوية، ضد اعبميع و اؽباوية، يف اعبميع...سافلْب
 إطارات اؼبؤلف ليمنحها و متجددة، انكسارات أفقو و أرضيتو فضاء؛ يف مكدسة ػبيبات زبييلية حصيلة
 َرَدْدنَاهُ  ثُمَّ   تَػْقوِيمٍ  َأْحَسنِ  ِفي اإِلنَسافَ  َخَلْقَنا َلَقدْ ") القرآين؛ النص من اؼبرجعي اسَبفد ألبعادىا، اؼبَبجم
 (195)."(َساِفِلينَ  َأْسَفلَ 

 مع يرتكسوف ألهنم ـبلوؽ، إليو يبلغ ال الذي الدرؾ، إىل ايهوو  ألف مهيأوف فهم ىؤالء؛ ميزة يأخذ منو و
 الفضاء ما و االرتكاس، من آخر مستوى غّب عندىم األفق ما و ،(196)الفطرة عن باكبرافهم اؼبغريات
 . فيو يتساقطوف درؾ غّب اؼباخور يف اؼبتمثل

 

                                                             
 56القصص،   (193)
 64عرس بغل، ص   (194)



 

 

 

 ":الحراشي الزمن في والموت العشق" في النص حمولة -5 

 :الموت و العشق بين سر -5-1 

 مع تتماىى و اؼبفَبض، و اؼبمكن توقعات تتجاذهبا البلز، حقيقية إشكالية الطلبة تصادؼ
 اهلل؛ إال كنهو يدرؾ ال الذي بانغبلقها اؼبطلق التسليم إىل تنتهي و الراىن، ىذا إىل االنتماء موجبات

 قولو يف القرآين النص من اؼبرجعي ربريك منو و ،(197)"اغباكمْب أحكم يا يب،ر  يا قضاؤؾ و أمرؾ"
 .(198)"(اْلَحاِكِمينَ  بَِأْحَكمِ  اللَّوُ  أَلَْيسَ ") تعاىل؛

 و الواقع، صّبورة هبا اقبير  اغبياة؛ نبض من شحنات بثو و اؼبتفردة، الفاعل حقيقة تنزيو اؼبؤلف بو يريد
 و الفكرة، بتواجد إذعاف الفريد، تواجده سر و باالستمرار، إذعاف فوجوده الثورة، مسار ذبدد يعانق
 و بالقداسة ؿبفوظا -البلز-الفاعل داخلو يتحرؾ إطارا هبا يرسم الصفات، من صبلة على يرتكز

 األرض، تكوف أف قبل كنت من يا البلز، ديسي يا" مناجاتو؛ عن الزائرات إحدى تتواىن فبل االستعبلء،
 لكثافة اسَبفاد وىو ،(199)"الَببة تقـو أف قبل قمت و البلديات، و األعراش زبلق أف قبل خلقت و

 قولو يف رآينالق النص من اؼبرجعي يف اإلؽبية الذات هبا تتفرد الٍب األبدي، االستمرار معادلة تقننو حضور،

                                                                                                                                                                                                     
 5، 4التٌن؛   (195)
 3933، ص 6ٌنظر؛ سٌد قطب، فً ظالل القرآن، م  (196)
 17العشق والموت فً الزمن الحراشً، ص   (197)
 08التٌن؛   (198)
 90العشق والموت فً الزمن الحراشً، ص   (199)



 على الفاعل وبافظ مث ومن ،(200)"(َعِليمٌ  َشْيءٍ  ِبُكلّْ  َوُىوَ  َواْلَباِطنُ  َوالظَّاِىرُ  َواآلِخرُ  اأَلوَّؿُ  ُىوَ  :")تعاىل
 يهيئ مبوذجا يرسم فهو التوقعات، بشٌب الزائرين يبد و السؤاؿ، يثّب الذي األبدي، اغبضور معجزة

 الديبومة من االستقبلؿ بعد ما فَبة إىل الفاعل حضور استمرارية يستمد فالكاتب االىتمامات، لتجاذب
 لتواصل مثّبا تبقيو و التواصل، سبنحو االعتقاد، من ضبولة لو أسطوري، مبوذج خلق يف رغبة األزلية،
 .اغبدث

 الراىن عن ناجزة عالقات: معامالتال - 5-2

 جدؿ ففي اإلسبلمي، للدين االنتماء حضور اهب يكثف دينية، متناصات بإيراد الكاتب يعتمد
 مصطفى يردؼ و ،(201)"األمر أويل بطاعة يأمر اهلل إف: "الشيخ يؤكد رفضها، أو لؤلوامر االنصياع حوؿ

 النص من اؼبرجعي من داسَبفا وىو ،(202)"صاغبْب مسلمْب مسلمْب، يكونوف عندما لكن، و" موضحا؛
 تَػَناَزْعُتمْ  َفِإف ِمنُكمْ  األَْمرِ  َوُأوِلي الرَُّسوؿَ  َوَأِطيُعواْ  اللَّوَ  َأِطيُعواْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيػَُّها :")تعاىل قولو يف القرآين

رٌ  َذِلكَ  اآلِخرِ  َواْليَػْوـِ  بِاللَّوِ  تُػْؤِمُنوفَ  ُكنُتمْ  ِإف َوالرَُّسوؿِ  اللَّوِ  ِإَلى فَػُردُّوهُ  َشْيءٍ  ِفي  َوَأْحَسنُ  َخيػْ
 (203)"(تَْأِويالً 

 من و الشيخ موقف هبا يدعم تربيرية، كداللة نتائجو، و خلفياتو عن مبتورا التعامل، نظاـ أورد اؼبؤلف إف
 الذي القيادي، النظاـ دالالت لسياؽ أمشل استقطاب و أوسع، إلدراؾ اجملاؿ يضيق و خلفو، يقفوف

 .االشَباكية اإليديولوجيا لتمكْب ىيسع

 القناعة، من مستوى على الشيخ مع التعامل إىل مصطفى عبوء يف الديِب االنتماء تكثيف فعل يستمر و
 ذلك، شابو فبا أو الكسكسى، من أكثر نريد ال: "نفسها للمبادئ اؼبعتنقْب بْب التآلف لفاعلية اجملسد
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 أبعاده الفاعل تشرب للموقف، تدارؾ وىو ،(204)"وسعها إال سانف اهلل يكلف ال دبيزانيتك، ىبل ال فبا
َها َكَسَبتْ  َما َلَها ُوْسَعَها ِإالَّ  نَػْفًسا اللَّوُ  ُيَكلّْفُ  الَ : ")تعاىل قولو يف القرآين، النص من اؼبرجعي من  َوَعَليػْ
َنا َتْحِملْ  َوالَ  رَبػََّنا َأْخطَْأنَا َأوْ  نَِّسيَنا ِإف ْذنَاتُػَؤاخِ  الَ  رَبػََّنا اْكَتَسَبتْ  َما  الَِّذينَ  َعَلى َحَمْلَتوُ  َكَما ِإْصًرا َعَليػْ

ْلَنا َوالَ  رَبػََّنا قَػْبِلَنا ِمن  ىَعلَ  َفانُصْرنَا َمْوالنَا أَنتَ  َواْرَحْمَنا لََنا َواْغِفرْ  َعنَّا َواْعفُ  بِوِ  لََنا طَاَقةَ  الَ  َما ُتَحمّْ
 التعامل كيفية ذبسيد و ىؤالء، تفكّب ؼبنطلق التأسيس التناص هبذا اؼبؤلف ويريد ،(205)("اْلَكاِفرِينَ  اْلَقْوـِ 
 .بينهم

 الناس، أيها اغبق" درسو؛ يعرض ىو و خفي، ؼبا التفطن تستدعي الٍب التعامل قاعدة مصطفى يؤكد و
 يف القرآين النص من اؼبرجعي من انبثاؽ وىو ،(206)"بو يتشبثوف الذي اؼبسلمْب، بو يتواصى الذي اغبق
 َوتَػَواَصْوا بِاْلَحقّْ  َوتَػَواَصْوا الصَّاِلَحاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  ِإالَّ  ُخْسرٍ  لَِفي اإِلنَسافَ  ِإفَّ : ")تعاىل قولو

 (207)("بِالصَّْبرِ 

 يصرب وسط يف اؼبنتفية اؼبعادلة ىذه ،"اغبق و الصرب" اغبياة؛ يف النجاح معادلة طريف بياف الفاعل يريد
 مستحضرا منهما كل دبوضع رضاه مبينا اجملتمع، شرائح تشكيل ؿباربة إىل يلجأ و اغبق، غّب على

 ِرْزِقِهمْ  ِبَرادّْي ُفضُّْلواْ  الَِّذينَ  َفَما الرّْْزؽِ  ِفي بَػْعضٍ  ىَعلَ  بَػْعَضُكمْ  َفضَّلَ  َواللَّوُ  :")تعاىل قولو يف اؼبرجعي
 (208)"(َيْجَحُدوفَ  اللَّوِ  َأفَِبِنْعَمةِ  َسَواء ِفيوِ  فَػُهمْ  أَْيَمانُػُهمْ  َمَلَكتْ  َما َعَلى

 يف الطالبات ػبروج معارضة فقط ألصحاهبا، األراضي دبلكيات حالو، على الوضع بإبقاء رغبة فيو و
 اآلخر،وىو للطرؼ إقصاء ،(209)"النساء على قواموف الرجاؿ" تكرار عن يتواىن فبل التطوع، عملية

 اللَّوُ  َفضَّلَ  ِبَما النَّْساء َعَلى قَػوَّاُموفَ  الرَّْجاؿُ : ")تعاىل قولو يف القرآين النص من اؼبرجعي من اسَبفاد
                                                             

 107العشق والموت فً الزمن الحراشً، ص   (204)
 286البقرة،   (205)
 110، 109العشق والموت فً الزمن الحراشً، ص ص   (206)
 3-2العصر،   (207)
 71النحل؛   (208)



 اللَّوُ  َحِفظَ  ِبَما لّْْلغَْيبِ  َحاِفظَاتٌ  َقانَِتاتٌ  َفالصَّاِلَحاتُ  َأْمَواِلِهمْ  ِمنْ  أَنَفُقواْ  َوِبَما بَػْعضٍ  َعَلى ْعَضُهمْ بػَ 
ُغواْ تػَ  َفالَ  َأَطْعَنُكمْ  َفِإفْ  َواْضرِبُوُىنَّ  اْلَمَضاِجعِ  ِفي َواْىُجُروُىنَّ  َفِعظُوُىنَّ  ُنُشوزَُىنَّ  َتَخاُفوفَ  َوالَّالِتي  بػْ
 مصطفى ؼبوقف تربيرا اؼبرجعي، ىامش على الوقوؼ فهو ،(210)("َكِبيًرا َعِليِّا َكافَ  اللَّوَ  ِإفَّ  َسِبيالً  َعَلْيِهنَّ 

 بو جهر ما ىو و هبا، القائم و اؼبهمة قدر من انتقاص ذلك ففي التطوع، بعملية اؼبرأة مشاركة من
 تعاىل اهلل إف الرجاؿ، سوى فيو ليس فوجا امرأة ترأس ؼباذا صيا،شخ ليس و مبدئي اعَباض" أحدىم

 التحاور مرونة يفقدىا الذي التعصيب بعدىا القضية وتأخذ ،(211)("النساء على قواموف الرجاؿ:)يقوؿ
 .اعبديدة اإليديولوجيا شيوع لفجواتا ؽبذه مهد ما أكثر و القيادية، اؼبقدرة بياف و اؼبنطق إىل باللجوء

 ":العشق في تجربة" في التوازف عن البحث - 6

     :متداعية تناصات -6-1

 أخبارىم، يستقصي اآلخرين، عوامل إىل حضوره امتداد على الفاعل تأكيد أدوات تتعدد
 البشرية إف" اعبميع؛ إليها ينتمي الٍب السامية األرضية اغبقيقة بياف على حرصو مع اىتماماهتم، ويستجلي

 بشر إالّ  أنا ما" قيل لقد بذلك، يهتموا أف العرب واؼبَبصبْب اؼبفكرين على وأف اإلنسانية، من أدؽ
 باالنتماء، االعَباؼ إنو ،(212)"غّبىا من والَباب باألرض ارتباطا وأكثر حسية، أكثر العبارة ،"مثلكم
 مّْثْػُلُكمْ  َبَشرٌ  أَنَا ِإنََّما لْ ق")القرآين؛ النص يف اؼبرجعي من معاؼبها ويسَبفد زلية،األ باغبقيقة جذوره تتأصل
 رَبّْوِ  ِبِعَباَدةِ  ُيْشِرؾْ  َوال َصاِلًحا َعَمال فَػْليَػْعَملْ  رَبّْوِ  ِلَقاء يَػْرُجو َكافَ  َفَمن َواِحدٌ  ِإَلوٌ  إَِلُهُكمْ  أَنََّما ِإَليَّ  يُوَحى
 آراء من اآلخرين يراود دبا االلتحاـ، فاعلية سبنحو ،-اؼبستشار– للفاعل التفرد ميزة وتلك (213)."(َأَحًدا
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 على بالسيطرة االتصاؿ، بأدوات اؼبقروف وعيهم فيتجاوز سبيزه، منو يستمد األلوىية، فيض كأنو ورؤى،
 .رهدو  تفّرد وبياف الفاعل، بشخص السموؽ اؼبؤلف بو يريد تصوير وىو أدائها،

 ـبتلف بْب اؼبشَبؾ، االىتماـ لبؤرة اؼبشكلة الدالالت كثافة عن -اؼبستشار– الفاعل ويكشف       
" خفاياىا؛ تنجلي ال مستعصية، تظل لكنها االستقصاء، إىل وتدفع السؤاؿ، ربّرؾ الٍب والرؤى االذباىات

 علمو واآلف... حكمو صلنوا كيف وإمبا البلد، ىذا كبكم كيف ىو ليس يهمكم ما أف بالتأكيد أعلم
 أَيَّافَ  السَّاَعةِ  َعنِ  َيْسأَلُوَنكَ ")القرآين؛ النص من للمرجعي استدعاء وىو ،(214)"وحدكم وعندكم عندىم
 تَْأتِيُكمْ  الَ  َواألَْرضِ  َماَواتِ السَّ  ِفي ثَػُقَلتْ  ُىوَ  ِإالَّ  ِلَوْقِتَها ُيَجلّْيَها الَ  رَبّْي ِعندَ  ِعْلُمَها إِنََّما ُقلْ  ُمْرَساَىا

َها َحِفيّّ  َكأَنَّكَ  َيْسأَلُوَنكَ  بَػْغَتةً  ِإالَّ   (215)("يَػْعَلُموفَ  الَ  النَّاسِ  َأْكثَػرَ  َوَلِكنَّ  اللَّوِ  ِعندَ  ِعْلُمَها إِنََّما ُقلْ  َعنػْ

 رؤيوية، مستويات بْب معاؼبو ؼبعتمةا اؼبصّب ىذا الدولة، حكم مصّب أبعاد مبلمسة اؼبؤلف يريد ومنو
 الفاعل ؼبمارسة رفضا ومهامها، ألبعادىا األنسب التقييم عن وتبتعد السلطة، حوافز امتبلؾ إىل تسعى

 ذلك إىل وبيل اغبرّة، واالنتخابات الديبقراطية بشعار واؼبعلن اؼبسبق االستيبلء ـبطط برسم السلطة، فعل
 النص من اؼبرجعي استنطاق بأنو ،(216)"شورى أمرىمو ... عن وتكف تعدؿ ال ومل: "قولو

نَػُهمْ  ُشوَرى َوَأْمُرُىمْ  الصَّالةَ  َوَأَقاُموا ِلَربِّْهمْ  اْسَتَجابُوا َوالَِّذينَ ")القرآين،  ،(217)("يُنِفُقوفَ  َرزَقْػَناُىمْ  َوِممَّا بَػيػْ
 دبمارسة الّسلطة ألجل الّصراع سبويو لّبصد إمّبا وتبعاتو، خلفياتو عن نص بانتزاع ذلك، إىل واإلحالة
 .اغبقيقة تقتنص وخلفها ،-القناع -الشورى
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 األساليب بشٌب الفعلي، اغبضور إفقادىم إىل وسعيهم لبعضهم، اؼبناصب أصحاب قمع الفاعل ويصّور
 كل وأف" بَبصبتو؛ ذلك حصيلة بياف إىل فيلجأ االجتماعية؛ للبُب اؼبكّونة ألدوارىم وسبثيلهم تنتفي الٍب

 (218)"فيها ؽبم دخل أو فيها ؽبم ذنب ال أيديكم، كسبت دبا وإّما اهلل، بإذف مصيبة،إّما

 نعَ  َويَػْعُفو أَْيِديُكمْ  َكَسَبتْ  فَِبَما مُِّصيَبةٍ  مّْن َأَصاَبُكم َوَما) القرآين؛ النص من اؼبرجعي استنطاؽ وىو
 إذ الراىن، خفايا رصد بو يريد اؼبرجعي، يف الثابت إىل باإلحالة يبينها غائية وللكاتب ، (219)(َكِثيرٍ 

 .يداه كسبت ما هبَبّ  فهو اؼبناصب، ؼبنجزات افيةاؼبن بطولتو بدافع كاف الفاعل، إقصاء إىل الّسعي

 :والدىاليز الشمعة في المفارقة - 7

 : الفاعل ورؤية النص -7-1

 رؤى مع تتماشى قد إيهامية، فلسفة من ىبلو ال اؼبتلقي،فهو الىتماـ جاذبا اؼبتناص يأيت
 لردبا و بل جائز، ضاألر  و السماوات نور اهلل" يكوف فأف خاص، منطق من ؽبا ؼبا-الشاعر-الفاعل

 مادة، سوى ليس األمر، آخر و أوؿ يف فالنور التأويل، فباإلمكاف مؤمنا اؼبرء يكن مل إذا حٌب و واجب،
 اؼبؤلف من قصد فذلك ،(220)"البشر من غّبه على و الكوف على اآليل، اإلنساف يسود اؼبادة هبذه و

 نُورُ  اللَّوُ  :")اآلية دالالت ربملو ؼبا اؼبغايرة للكوف، اؼبادية النظرة مع ؼبتوافقةا اؼبصلحية، رؤيتو يبلغ ألف
 َكوَْكبٌ  َكأَنػََّها الزَُّجاَجةُ  زَُجاَجةٍ  ِفي اْلِمْصَباحُ  ِمْصَباحٌ  ِفيَها َكِمْشَكاةٍ  نُورِهِ  َمَثلُ  َواأَلْرضِ  السََّماَواتِ 

 نُّورٌ  نَارٌ  َتْمَسْسوُ  َلمْ  َوَلوْ  ُيِضيءُ  زَيْػتُػَها َيَكادُ  َغْربِيَّةٍ  َوال َشْرِقيَّةٍ  اّل  يْػُتونَةٍ زَ  مَُّبارََكةٍ  َشَجَرةٍ  ِمن يُوَقدُ  ُدرّْيّّ 
"(َعِليمٌ  َشْيءٍ  ِبُكلّْ  َواللَّوُ  لِلنَّاسِ  اأَلْمثَاؿَ  اللَّوُ  َوَيْضِربُ  َيَشاء َمن لُِنورِهِ  اللَّوُ  يَػْهِدي نُورٍ  َعَلى

(221) 
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 يستطيع فبل راىنو، يفتقده الذي العلم ىو الفاعل فنور شفراتو حبل مفارقة وبمل فاؼبتناص مث من و
 شفرات تكوف أف دوف (222)القرآف آي مع تتقاطع أخرى تناصات وتوجد اغبياة، معارؾ خوض

 .أيديولوجية الفكرة سبرير إمبا لقداستها، إستنطاقية

 

  " :الزكي مقامو إلى يعود الطاىر الولي" في القرآني النص فعالية -8

 : العودة فاتحة - 8-1

 بإسهامها التأمل تستدعي واإلوباء، واإلشارة القصدية بْب تتفاوت مساحات القرآين النص وبتل 
 وشرعية مصداقية ليمنحو بكثرة، اؼبؤلف منو يستقي الذي الرافد الفاعل، شخصية بنية تكوين رافد يف

 سورة ذلك وأّوؿ اغبدث صّبورة ربتمها اجَبارية بقصدية استحضاره عن يتواىن ال وىو. ومسار فكر
 األصل العودة منها ليجعل والبلتراجع، والعـز  الثقة افتتاحية عودتو، مسار هبا يفتتح كأنو الفاربة،

 وكليات اإلسبلمي، التصور لكليات:" شاملة الفاربة سورة ىي كما سيكوف، ؼبا واالنطبلقة واألساس،
 ألف دعاء ىي مث (224)"هبا يقرأ مل ؼبن صبلة ال" الصبلة لقياـ األصل وىي (223)"والتوجهات اؼبشاعر
 .بو ما وإصبلح مقامو، إىل يهديو صراطا اهلل يهديو

 :المقاـ لبلوغ عوف ؛األعلى سورة-8-2

 الَِّذي اأَلْشَقى َويَػَتَجنَّبُػَها َيْخَشى َمن َسَيذَّكَّرُ ): "األعلى سورة من آيات الفاربة ورةس تلي 
َرى النَّارَ  َيْصَلى  الدنيا يف" يشقى أف الفاعل خشية تَبجم إهنا (225)("َيْحَيى َوال ِفيَها َيُموتُ  ال ثُمَّ  اْلُكبػْ

                                                             
 195، 115ٌنظر؛ الشمعة والدهالٌز، ص ص   (222)

 
 21، ص 1سٌد قطب؛ فً ظالل القرآن، م (223)
 21م،ن، ص   (224)
  13، 10األعلى؛   (225)



 تتأثر وال الصادقة، شهادهتا تسمع وال الوجود، حقائق ربس ال الٍب الصفيقة ،الكثيفة اؼبيتة اػباوية بروحو
 .(226)"العميقة دبوحياهتا

 معبدا، كلو الكوف لو ربيل" ألهنا قراءهتا على يثابر -وسلم عليو اهلل صلى- الرسوؿ كاف آيات ىي
 ويسبح حقيقتو، وينشد يراه اؼبقاـ حضرة يف والفاعل. (227)"وسبجيده األعلى ربو بتسبيح أرجاؤه تتجاوب

 َفال َسنُػْقِرُؤؾَ : ")تعاىل قولو يّرد يفتأ وال اغبقيقة، إىل اؼبعرب لسلوؾ اغبماية بو ويستحضر بدعائو، ربو
 من نابعا القيد ىذا كاف ولو ما، بقيد تقّيدىا وعدـ... اإلؽبية اؼبشيئة طبلقة" ففيها ،(228)("تَنَسى
 عن شيء بكل اإلؼباـ هبا ويريد ؿبدوديتها، وال الذاكرة طبلقة الفاعل هبا يريد ،(229)"وناموسها وعدىا

 أتناأقر  ما تنسنا ال" يدعو؛ يفتأ ال فهو ألجلو، كابد ما فينسى ذلك، عن اغبياد وىبشى شيء، أي
 اهلل آيات لزمت كما سباما تربحها، فبل الذاكرة وتلـز دبآسيو، الواقع تعاريج تلـز أف هبا يريد ،(230)"

 .-وسلم عليو اهلل صلى- الرسوؿ ذاكرة،

 :المقاـ عن ذىوؿ الشمس؛ ذىوؿ - 8-3

 اذباه، على ؽبا يعثر وال وجهو إليها يويل قبلة عن -الويل– الفاعل يبحث اؼبمتد، الفيف ىذا يف 
 اؼبعطى ىو و ،(231)" اهلل وجو فثمة تولوا أينما" ذاكرتو؛ اختزنتو دبا اؼبوقف عن يعرب أف ًّ  إال يبلك فبل

 اللَّوِ  َوْجوُ  فَػَثمَّ  تُػَولُّواْ  َنَماَفأَيػْ  َواْلَمْغِربُ  اْلَمْشِرؽُ  َولِلَّوِ : ") تعاىل قولو يف اؼبرجعي من اؼبستقى ذاتو الداليل
 أف يرى ىو و لثرائها، نعتا القرآف، من اؼبستقاة الفاعل للغة ترصبة تلك و (232)(" َعِليمٌ  َواِسعٌ  اللَّوَ  ِإفَّ 

                                                             
 3893، ص 6سٌد قطب؛ فً ظالل القرآن،م  (226)
 3882م، ن، ص   (227)
  6األعلى؛   (228)
 3889، ص 6سٌد قطب؛ فً ظالل القرآن، م  (229)
  16الولً الطاهر ٌعود إلى مقامه الزكً، ص   (230)
 12م،ن، ص   (231)
 115البقرة،   (232)



 إذباىها؟ فقدت ىل" ذاىلة تزاؿ ما و (233)" توجو أي عن تنم ال السماء منتصف يف كانت الشمس"
"تذىب أين تدري فبل اؼبغرباف، و اؼبشرقاف عنها ضاع

(234). 

 يف اإلؽبية، لئلرادة اؼبمكن اؼبفَبض و البشر دبنطق البلفبكن يعانق التميز، بالغ مشهدا يرسم اؼبتخيل إف
 َعَلْيوِ  الشَّْمسَ  َجَعْلَنا ثُمَّ  َساِكًنا َلَجَعَلوُ  َشاء َوَلوْ  الظّْلَّ  َمدَّ  َكْيفَ  رَبّْكَ  ِإَلى تَػرَ  أََلمْ  :")تعاىل قولو

 حولو ما على يعكسو بنفسو ما و اعتيادية، غّب حبالة الفاعل ؼبرور ببلغة أكثر ترصبة ىذه و (235)("َدلِيال
 تعَبض دوما، باحث فالويل-يفالف و مقامو و الويل– ؿبيطو و وسيطو و الفاعل لتفرد ذبسيد ذلك وكل
 .ذاىلو مشسو الفيف و مقامات، عنو تتناسخ اؼبقاـ و غياب، نوبات حبثو

 :ذىوؿ وقفة الزمن؛- 8-4

 فبا سنة ألف ربك يـو إنو" فقولو؛ أيضا، حضوره و بغياباتو النص عليها يقـو أرضية تلك
 رَبّْكَ  ِعندَ  يَػْوًما َوِإفَّ  َوْعَدهُ  اللَّوُ  ُيْخِلفَ  َوَلن بِاْلَعَذابِ  َوَيْستَػْعِجُلوَنكَ ")تعاىل؛ قولو مرجعو (236)"يعدوف
 ذىوؿ سر إليو - الويل-الفاعل يوكل البلمدرؾ، الزمن معيار فهو ،(237)"(تَػُعدُّوفَ  مّْمَّا َسَنةٍ  َكأَْلفِ 

 تلك و اؼبواطن من كثّب يف البلمعقوؿ اؼبتخيل يبؤل فاؼبرجعي مي،العل الوضعي اؼبربر النعداـ الشمس،
 .اؼبقاـ عن البحث عبثية حتمية

 :مبتور جهاد- 8-5

                                                             
 12الولً الطاهر ٌعود إلى مقامه الزكً، ص   (233)
 16م، ن، ص   (234)
 45الفرقان،   (235)
  18الولً الطاهر ٌعود إلى مقامه الزكً، ص  (236)
 47الحج،   (237)



 يصدر أىلو؛ مبلذ و وطنو العاصمة؛ أحياء يف األلغاـ يزرع و التقتيل، ساحة يقتحم الفاعل و
 متفرقْب، سيتوزعوف حيث طراؼ،األ على ازرعوىا مث ملغم، غّب الطريق من ىاما جزءا دعوا"...أوامره،

 ...اهلل غضب يصيبهم

 ...نارا أصلوه يقدـ من كل

 ذلك، خبلؿ و (238)"طبسو فللو شيء من غنمتم ما و...  ؼبوسى عليو جرت من على تبقوا ال
 اػبلل حبضور غائيتها، ترسم و راىن،ال معطيات ربددىا ؼبعايّب وىبضعو اؼبرجعي، القرآين النص يستحضر
 ومن وبارب؟ من فمع وطنو فالوطن العرفية؛ و الشرعية اؼبفاىيم تشكيل يكسر الذي اؼبنطقي،
 يُػَقاتُِلوَنُكمْ  الَِّذينَ  اللَّوِ  َسِبيلِ  ِفي َوَقاتُِلواْ ")األعداء؛ للظاؼبْب يكوف القتاؿ و أىلو األىل و (239)وبارب؟

 َحقَّتْ  َكَذِلكَ ")اعباحدين؛ الظاؼبْب يصيب اهلل غضب ،و (240)("اْلُمْعَتِدينَ  ُيِحبُّ  الَ  اللَّوَ  ِإفَّ  تَػْعَتُدواْ  َوالَ 
 َويَػَتَجنَّبُػَها")؛األشقياء الظاؼبوف يصبلىا النار و ،(241)"(يُػْؤِمُنوفَ  الَ  أَنػَُّهمْ  َفَسُقواْ  الَِّذينَ  َعَلى رَبّْكَ  َكِلَمتُ 
َرى النَّارَ  َيْصَلى الَِّذي اأَلْشَقى  الراىن لَبصبة فبيز منحى فيو القرآين، النص فحوارية مث من و (242)("اْلُكبػْ

 .اؼبعاملة و التقييم موازين فيو انقلبت الذي

 

 

 :الغنيمة- 8-6

                                                             
 99الولً الطاهر ٌعود إلى مقامه الزكً، ص   (238)
 190ٌنظر؛ م، ن، ص   (239)
 190البقرة؛   (240)
 33ٌونس؛   (241)
 12، 11األعلى؛   (242)



 َولِلرَُّسوؿِ  ُخُمَسوُ  لِلَّوِ  َفَأفَّ  َشْيءٍ  مّْن َغِنْمُتم َماأَنَّ  َواْعَلُمواْ ")عدال؛ الظاؼبْب من تكوف الغنيمة
 يَػْوـَ  َعْبِدنَا َعَلى أَنَزْلَنا َوَما بِاللَّوِ  آَمنُتمْ  ُكنُتمْ  ِإف السَِّبيلِ  َواْبنِ  َواْلَمَساِكينِ  َواْلَيَتاَمى اْلُقْرَبى َوِلِذي

 و ظامل كافر، و مؤمن اعبمعاف؛ و (243)("َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلّْ  َعَلى َواللَّوُ  اْلَجْمَعافِ  اْلتَػَقى يَػْوـَ  اْلُفْرَقافِ 
،  بينة مفارقة وتلك ىويتهم، و لغتهم و دينهم يف أىلو؛ ىم مساؼبْب ضد حربو شن الفاعل لكن مظلـو

 أَْلَقى ِلَمنْ  تَػُقولُواْ  َوالَ  فَػَتبَػيػَُّنواْ  لَّوِ ال َسِبيلِ  ِفي َضَربْػُتمْ  ِإَذا آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيػَُّها ") وبدد؛ الذي اؼبرجعي مع
نْػَيا اْلَحَياةِ  َعَرضَ  تَػْبتَػُغوفَ  ُمْؤِمًنا َلْستَ  السَّالـَ  ِإلَْيُكمُ   قَػْبلُ  مّْن ُكنُتم َكَذِلكَ  َكِثيَرةٌ  َمَغانِمُ  اللَّوِ  َفِعندَ  الدُّ
 (244)("َخِبيًرا تَػْعَمُلوفَ  ِبَما َكافَ  اللَّوَ  ِإفَّ  فَػَتبَػيػَُّنواْ  َعَلْيُكمْ  اللَّوُ  َفَمنَّ 

 للراىن تفسّبه يوائم ـبالفا، تشكيبل لّبكب بو، اؼبعَبؼ حيز زبطى للفاعل، التعبّبي فالبلـز مث من و
 إستعادة و اعبهاد، إعادة وجوب يقرر، ىو و حٌب متعددة متناصات وفق فيو القيمية اؼبوازين بانقبلب

 َجاءَ  ِإَذا: ")تعاىل قولو يف اؼبرجعي يستحضر ،(245)"رهبم دين يف أفواجا الناس دخللي" اؼبفقودة الببلد
 َكافَ  وُ ِإنَّ  َواْستَػْغِفْرهُ  رَبّْكَ  ِبَحْمدِ  َفَسبّْحْ  َأفْػَواًجا اللَّوِ  ِدينِ  ِفي َيْدُخُلوفَ  النَّاسَ  رَأَْيتَ  َواْلَفْتحُ  اللَّوِ  َنْصرُ 
 .للراىن جانبية برؤية الكاتب، إليو يرمي فعل، رد يوائم استحضار ىو و ،(246)("تَػوَّابًا

 :الغياب احتماالت -8-7

 االستدعاء بْب التحرؾ دائم ،-الويل-للفاعل اؼبعريف الَباكم من مستوى القرآين النص وبقق
 ىو و منو، بإيعاز الفكرية، متاىاتو ترصبة عن يتواىن فبل الرؤى، تداخل عن يكشف و اإلشاري، و اعبزئي
 وبسبو الذي السراب ىو ردبا" و االحتماالت بو سبتد و ضباب، يكتنفو بوسط، لتواجده مربر عن يبحث

 عمروا آخروف، طهر أولياء فظهر بعدي صلحت الدنيا تكوف فقد... الرماؿ ىذه تعكسو ماء، الظمآف

                                                             
 41األنفال؛   (243)
 94المساء؛   (244)
 66الولً الطاهر ٌعود إلى مقامه الزكً، ص   (245)
 3، 1النصر؛   (246)



 يف اؼبرجعي مع يتناص وبذلك ،(247)."النهار أطراؼ و الليل آناء اهلل، كرذ  ليعلو الرىيب، الفيف ىذا
 َيِجْدهُ  َلمْ  َجاَءهُ  ِإَذا َحتَّى َماءً  الظَّْمآفُ  َيْحَسُبوُ  ِبِقيَعةٍ  َكَسَرابٍ  َأْعَمالُُهمْ  َكَفُروا َوالَِّذينَ  :")تعاىل قولو
 َما َعَلى َفاْصِبرْ  )":تعاىل وقولو ،(248)"(اْلِحَسابِ  َسرِيعُ  َواللَّوُ  ِحَسابَوُ  فَػَوفَّاهُ  ِعنَدهُ  اللَّوَ  َجدَ َووَ  َشْيًئا

 النػََّهارِ  َوَأْطَراؼَ  َفَسبّْحْ  اللَّْيلِ  آنَاء َوِمنْ  ُغُروِبَها َوقَػْبلَ  الشَّْمسِ  طُُلوعِ  قَػْبلَ  رَبّْكَ  ِبَحْمدِ  َوَسبّْحْ  يَػُقولُوفَ 
 .(249)("تَػْرَضى َلَعلَّكَ 

 وفق االىتداء إىل تيو من الفاعل، لدى الرؤى منحى يقيم الغياب، فجوات لسد اؼبرجعي، استحضار إف
 العشرية يف الرؤية فيو تتضح ال الذي اؼبنحى لذلك ترصبة أيضا ىو و اىتماماتو، و الفاعل بْب ؾباذبة

 .الطرفْب عند القناعات تزعزعت و اء،اآلر  تضاربت أين السوداء،

 :غائب أثر المقاـ؛- 8-8

 اغبيز ىذا الزكي؛ اؼبقاـ خصائص -الويل-الفاعل وبدد اؼبعتقدية، بدالالتو اؼبرجعي استنطاؽ يف
 كإـز فكاف علوىا، بنصف عنها ترتفع مئذنة ربتضنها طباقا، سبعا"معو؛ تطوع من و جعلو الذي اعبغرايف

 (250)."رأكث أو العماد ذات

 َسْبعَ  َخَلقَ  الَِّذي :")أوؽبما موضعْب؛ يف اؼبرجعي مع تآلف خبلؿ من ترتسم عبلقات شبكة إهنا
 ،(251)("رٍ ُفطُو  ِمن تَػَرى َىلْ  اْلَبَصرَ  َفاْرِجعِ  تَػَفاُوتٍ  ِمن الرَّْحَمنِ  َخْلقِ  ِفي تَػَرى مَّا ِطَباًقا َسَماَواتٍ 
 ،(252)"(اْلِبالدِ  ِفي ِمثْػُلَها ُيْخَلقْ  َلمْ  الَِّتي اْلِعَمادِ  َذاتِ  ِإَرـَ  ِبَعادٍ  رَبُّكَ  فَػَعلَ  َكْيفَ  تَػرَ  أََلمْ  :")وثانيهما

 مطمورة عظيمة مدينة عن أباف و اآلثار، عامل يف القيمة عظيم لكاف كشف لو" الذي؛ عمراهنا يتميز

                                                             
 13الولً الطاهر ٌعود إلى مقامه الزكً ، ص   (247)
 39النور؛   (248)
 130طه؛   (249)
 24، 23الولً الطاهر ٌعود إلى مقامه الزكً ، ص ص  (250)
 3الملك؛   (251)
 3الفجر،   (252)



 لتفرد اؼبماثل اؼبعادؿ استيعاب و اؼبفَبض اؼبقاـ لشكل زبييلية مقاربة تلك و (253)"الكثباف تلك ربت
 تأصل عن يبْب فبا عاد، قـو كعمراف عمرانو سبيز يف و السموات، كتماسك اؼبتماسك، بنائو يف اؼبقاـ

 .الفاعل يد على االهنداـ إىل يؤوؿ حْب أخرى، مرة البناء زبلخل عن و مرة، للمكاف الفكري، اؼبنحى

 فيو يعمل ىو مث فاعليتو، الستمرارية اهلل الفاعل يدعو اغبيز؛ ىذا حضور يف قائمة مفارقة ىي مث       
 راىن إىل االسبلميْب ؽبؤالء اؼبؤسسة غّب للعودة إشارة تلك و للسقوط استعداد بو ىشا، فيجده بيده،

 ما شر" من الزكي، اؼبقاـ وبفظ أف"اهلل يدعو عظمتو لفرط أنو حٌب متشابكة، مصاٌف و رؤى تجاذبوت
 و.(255)("َخَلقَ  َما َشر   م ن  اْلَفَلق   ب َرب   أَعاوذا  قالْ  :")تعاىل قولو يف اؼبرجعي يتشرب بذلك و ،(254)"خلق
 .اؼبقاـ وجود يف اإلفَباض سبيل على ذلك كل

 :بالمقاـ المقيمات من دفاع -8-9 

 يزاولن و يصلْب" القيمي؛ كياهنن على دبحافظتهن الزكي، اؼبقاـ يف البنات حضور الفاعل يربر
 من النموذج يستوحي بذلك و (256)"عابدات قانتات مثلكم إهنن مث كذلك، حجب، وراء من التعليم

ـٍ  ِإَلى َلُكمْ  يُػْؤَذفَ  َأف ِإالَّ  النَِّبيّْ  بُػُيوتَ  َتْدُخُلوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيػَُّها يَا") القرآين؛ النص يف اؼبرجعي  َطَعا
رَ   َذِلُكمْ  ِإفَّ  ِلَحِديثٍ  ُمْسَتْأِنِسينَ  َوال ُرواَفانَتشِ  َطِعْمُتمْ  َفِإَذا َفاْدُخُلوا ُدِعيُتمْ  ِإَذا َوَلِكنْ  ِإنَاهُ  نَاِظرِينَ  َغيػْ
 ِمن َفاْسأَلُوُىنَّ  َمَتاًعا َسأَْلُتُموُىنَّ  َوِإَذا اْلَحقّْ  ِمنَ  َيْسَتْحِيي ال َواللَّوُ  ِمنُكمْ  فَػَيْسَتْحِيي النَِّبيَّ  يُػْؤِذي َكافَ 
 تَنِكُحوا َأف َوال اللَّوِ  َرُسوؿَ  تُػْؤُذوا َأف َلُكمْ  َكافَ  َماوَ  َوقُػُلوِبِهنَّ  ِلُقُلوِبُكمْ  َأْطَهرُ  َذِلُكمْ  ِحَجابٍ  َورَاء

 طَلََّقُكنَّ  ِإف رَبُّوُ  َعَسى :")تعاىل قولو و ؛(257)("َعِظيًما اللَّوِ  ِعندَ  َكافَ  َذِلُكمْ  ِإفَّ  أَبًَدا بَػْعِدهِ  ِمن َأْزَواَجوُ 
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ًرا َأْزَواًجا يُػْبِدَلوُ  َأف  ثَػيَّْباتٍ  َساِئَحاتٍ  َعاِبَداتٍ  تَائَِباتٍ  َقانَِتاتٍ  مُّْؤِمَناتٍ  ُمْسِلَماتٍ  مّْنُكنَّ  َخيػْ
 (258)"(َوأَْبَكارًا

 بْب التوازف حفظ الفاعل بو وباوؿ القرآين، النص من اإلقناع يف مصداقيتو يستنبط الدفاع، من نوع إنو
 اؼبساواة و االختبلط الشكالية إشارة الصيغة هبذه اصفاؼبتن البنات، سلوؾ شرعية و اؼبقاـ، يف اؼبقيمْب

 .واقعيا فيها جـز إىل تنتهي أف دوف اإلسبلمية، اإليديولوجيا أصحاب اىتماـ من نصيب ؽبا كاف الٍب

  :الحقيقة إنتفاء - 8-11

 أو اذباىها، وبدد وعي دوف العودة لكنها الزكي؛ اؼبقاـ إىل يعود وانبا، و مَبددا الفاعل يبقى
 ىو لردبا و الشيطاف، من خدعة القصر ىذا يكوف فقد يدري من مث"حدوثها؛ حقيقة إىل يومئ فَباضا

 من مستقى ىو و (259)"الصدور يف الٍب القلوب تعمى إمبا األبصار تعمى فبل ظنو، يف نبت ونبي قصر
 َيْسَمُعوفَ  آَذافٌ  َأوْ  ِبَها يَػْعِقُلوفَ  قُػُلوبٌ  َلُهمْ  فَػَتُكوفَ  اأَلْرضِ  ِفي ِسيُروايَ  َأفَػَلمْ ")القرآين؛ النص يف اؼبرجعي

 (260)("الصُُّدورِ  ِفي الَِّتي اْلُقُلوبُ  تَػْعَمى َوَلِكن األَْبَصارُ  تَػْعَمى ال َفِإنػََّها ِبَها

 ىو و للويل، الفكري التواجد ؼبقومات فاقد تائو إىل الفاعل وبيل اؼبرجعي، على االنفتاح إف       
 و اؼبعريف، اغبضور كثافة أفقده الطويل الغياب إذ-ؽبا اؼبتخيل و للشخصية الواقعي بْب فاصل مستوى

 إىل يتوؽ جعلو مبلؿبهن فتطابق البنات؛ إىل التعرؼ يف التيو، موقف يتكرر و -اؼبوقف ربريك سلطة
 واسَبفاد ،(261)"الصدور يف الٍب القلوب تعمى إمبا األبصار، مىتع فبل اللثاـ، ارفعي" باغبقيقة؛ اإلمساؾ
 واقع إىل عودة إىل إحالة تلك و الَبكيز، فاعلية غياب و الفاعل، تيو إىل مؤكدة نفسو،إشارة اؼبرجعي

 .أخرى مرة أرادوه الذين ىؤالء توقعات يفتقد
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 :تواصل لةوسي التوكل؛- 8-11

 مصداقية عليها يضفي حركي بتتبع كبّب، جانب الفعل واقعية من فيها ؛ لوحة الفاعل يرسم
 ال حيث من و كبتسب، حيث من يرزقنا أف"يرددوف؛ يفتأوف فبل رهبم، و اؼبصلْب بْب اؼبعريف التواصل
 يَػتَػوَكَّلْ  َوَمن َيْحَتِسبُ  ال َحْيثُ  ِمنْ  وُ َويَػْرزُقْ ")القرآين؛ النص يف للمرجعي سبثل فيو و ، (262)" كبتسب

 (263)("َقْدرًا َشْيءٍ  ِلُكلّْ  اللَّوُ  َجَعلَ  َقدْ  َأْمرِهِ  بَاِلغُ  اللَّوَ  ِإفَّ  َحْسُبوُ  فَػُهوَ  اللَّوِ  َعَلى

 ستوىفم مث من و دعاء، و صبلة من طقوسو؛ سبثل و الزكي، باؼبقاـ ىؤالء تواجد مصداقية إضفاء إنو
 أثناء و قبل إيبانية الزمة أيضا ذلك و اؼبواقف، ىذه مثل يف التعبّبية اللواـز تستوعبو ما يتجاوز ال التعامل

 .السوداء العشرية بعد و

 :الصوامع؛الخيبة اختفاء-8-12

 من الفجوة فتتكوف األوىاـ تراكمات تتحرؾ اؼبقاـ، وجود حقيقة منحى تشكيل يف بتنازؿ       
 من االسَبفاد وىو ،(264)"اظبك فيها يذكر و ترفع أف أذنت بيوت، صوامع اختفت لقد ؽبيإ يا"جديد؛
 بِاْلُغُدوّْ  ِفيَها َلوُ  ُيَسبّْحُ  اْسُموُ  ِفيَها َويُْذَكرَ  تُػْرَفعَ  َأف اللَّوُ  َأِذفَ  بُػُيوتٍ  ِفي")القرآين؛ النص يف اؼبرجعي
 .(265)("اؿِ َواآلصَ 

 تظهر ىبتفي، و اؼبقاـ فيها يظهر الٍب الدائرة ىذه أوىامو؛ دائرة تشكيل سبتْب إىل يسعى فالفاعل مث من و
 تلك خبلؿ النفوس يف تداعياهتا ؽبا خيبة تلك و بذلك، زبتفي و للعقيدة، تأسيسو رغبة من ربمل دبا

 صبع إمكانية عن يكشف اؼبسعى، و اؼببدأ قدسية على القائمة اعبغرايف الفضاء داللة إهنا بعدىا، و الفَبة
 وبدد أف بذلك اؼبؤلف يريد– اإلسبلمية العقيدة إىل االنتماء معامل وبدد و أىواؤىم، تلتقي ال من شتات
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 جدية ربمل ال اػبطاب صيغة لكن متآلفْب، باجتماعهم اعتقادىم ذبديد يف تفكّبىم منحى ؽبؤالء
 .اؼبنهج و لرؤيةا بتوحيد إلتزامية

 :باالنتقاـ الدعاء- 8-13

 ال الٍب القتل دوامة القتل؛ حصدىم الذين ىؤالء على الفاعل دعاء يف تتزاحم دالالت من حشد
 (266)"اػبونة أوالد يا ضرع، لكم در ال و زرعا، لكم اهلل أنبت ال"آخر، و واحد بْب تفرؽ

 ُكلّْ  َوِمن َواأَلْعَنابَ  َوالنَِّخيلَ  َوالزَّيْػُتوفَ  الزَّرْعَ  ِبوِ  َلُكم يُنِبتُ ")القرآين؛ النص يف اؼبرجعي من النفبلتا إنو
 يريد آف، يف منو االنفبلت و اؼبرجعي، باسَبفاد و (267)("يَػتَػَفكَُّروفَ  لَّْقْوـٍ  آليَةً  َذِلكَ  ِفي ِإفَّ  الثََّمَراتِ 

 .أسباهبا بقطع اغبياة، إعداـ لالفاع

 أكثر الرؤية هبلي فبا و صفتو، عنو ينفي فبا أسباهبا، بقطع اغبياة إعداـ الويل رغبة يف داللتو لو صفاؼبتنا
 من و لذلك مربرة حجج بإعطاء تبصر، دوف القتل عن يتوانوف ال الذين ىؤالء فيو ماج الذي الراىن إىل
 فبن؟ لبلنتقاـ؟لكن ساحة عن يبحثوف ينالذ ىؤالء أحد الويل يكوف أال مث
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 الصوفية النصوص مع التفاعل: ثالثا

 ":والقصر الحوات" في المتصوؼ الرسالي -1

 :الكرامات -1-1

 اؼبعاناة من رصيد ،إنّو (268)ويصمد ويتطلع ويتعمق  يغوص بسلوكو، متصوفا اغبوات علي يعد
 حّرؾو   اػببلؼ، وبَب األعضاء بَب جتماعية؛واال اعبسدية التغّّبات من نسق يف يتجلى الّرؤية، بيةوإهبا
 الٍب اليد كرامات ببَب بدءا فيو، اهلل (269)كرامات بَب ؿباولة فكانت اغبقيقة، عن السؤاؿ إثارتو ذلك كل

 الٍب النطق، كرامات بَب إىل  (270)رجاؿ عشرة جهد إىل وبتاج الذي الطوباوي السمك صطيادا يف ذبّلت
 .(271)"بو العصر يسم جاء الذي اػبّب عن التعبّب" يف، ذبلت

 أف منو ويقينا هبؤالء، افااستخف القرى،ويقر يف الضارب اػبلل من ويصلح العزيبة، هبدد صراعو، يف وىو
 توجد ال دوهنا الٍب اؼبستقيمة اػبالصة النية تتولد"،أف شرط إال إليها، توصلوفي ال القلب كرامات

 الرسايل، الغائي مبعثها؛ قناعة عن إحساسو سبثيل يف صدقا أكثر هبعلو ما وذلك ، (272)"فضيلة
 هموي ال"و منو، منة دوف األمل وقبولو ،نبهماهتم إىل باإلنصات القرى، أىايل إىل انتهائو قابلية ؛هاوحصن

 وراء الكامنة اغبقيقة ،خلف(273)"الوامض الربؽ خلف هبري... عرؼ ما معرفة هتمو وال فقد ما اسَبجاع
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 الذي -اغبوات علي-الفاعل لشخصية اعبامع جيالنموذ الَبكيب إىل اإلشارة بتكثيف القصر، سور
 ىرار، بِب قرية يف اإلغراء باب من مساره تعَبض الٍب اؼبفارقات مدركا مواقفو، عن حْب كل يفصح

 دبرارة احملفوؼ الرسايل، وجوده ألبعاد يةرؤ  عن ،(275)"يأتيو وال ؿبرما يركب فبل"  ،(274)نسائها بتحرش
 على اؼببِب الدنيا اغبياة يف السفر شؤوف يف عريب ابن بعقل واؼبفكر االنتصار، بنشوة والنابض الظلم،
 يبث أف دوف أعضائو فقد إىل األمر بو ينتهي إذ (276)العظاـ واألىواؿ األخطار وركوب واحملن اؼبشقة

 .إليها يسعى الٍب الكربى للغاية ضريبة ذلك يعتقد لكن وى،شك

 :اػولي الحوات-1-2

 تلك وجبلء الفعلي، التسامي عن ائمالد بتنقيبو اغبوات، علي شخصية يف الصويف البعد ذبذر إف
 نار فتلتهمها اعَبضتو، امرأة عن ينفخ كأف عنو، يصدر فيما اػبرايف النعت ما حد إىل يغيب الكلمات،

 صنف إىل فعلو آخر،وبيا تقييميا مرجعا ليخَبؽ, ويغيبو ،(277)أثرا زبلف أف دوف وتتذاوب ء،زرقا
 قدرة عن والنطق،وتكشف اؼبألوؼ تتجاوز حبركة (278)اؼبادة ربويل منها، والٍب الظاىرة، اؼبادية الكرامات

 موسـو شخص ذات عن حْب كل تنبئ الٍب اؼبواقف لو وىبلق اؼبألوفة، طبيعتو من اغبوات عليا ربرر
 اؼبقابل؛اقتطاع ويدفع الظهور، من اؼبمنوع عن ويكشف,واػببلؼ االنزواء رواسب وبرؾ,باعبلد

 حيث إالّ  كراماتو يبنح ال العادة يف الو" أفّ  منو إدراكا,اإلصرار من وكثّب اغبزف من قليل أعضاءه،يعقبو
   (279)"الكرامات ىذه يبنحو الذي الشخص يف فضائل توجد

 شبكة خلق فبّا اؼبرجعي، مع التماثل يف التفاعل اغبوات،بقصدية علي شخص يف ذلك كل هبتمع      
 األولياء، اماتكر  من لديو اجتمع ؼبا الويل، اغبوات علي عليها يرتكز أرضية بتداخلها هتيئ عبلقات
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 على الثاقبة،وإصرار برؤيتو ،(280)"الكماؿ طريق يف السّب متابعة على وحثو الويل لتكرًن ربقق,"فالكرامة
 فيو ؽبؤالء،العتقادىم النجاة طوؽ فبثبل حوؽبا، ؼبن اعباذبة الشخصية فكاف,دىرا عنو اؼبسكوت إنطاؽ
 .بإقبازاتو-الشعيب واؼبعتقد الديِب الصويف باؼبصطلح -للويل دبغاير ذلك وليس وغاية، وسيلة-اؼبنقذ

 الصويف اؼبد فيها اغبوات،يعلو علي أطرافو،لشخصية واؼبتماسكة ألوانو اؼبختلفة النسيج من بعض إنو
 .لغّبه يتمكن ال الذي اؼبمكن من هبالة ليحيطها التجريدي،

 ":الحراشي الزمن في والموت العشق" في التصوؼ تجربة -2

 :والحلوؿ االتحاد -2-1  

 بلغة البلز، زباطب وىي اؼبتطوعة، صبيلة"ذىن يف اؼبعريف الركاـ بو وبرؾ ، صويف لنسق الكاتب يؤشر
 يف ذاتو بتذاوب اغببلجي، االعتقاد من فبتصة داللة وىي ،(281)"أنت وأنا أنت:"الفكر وىوس اؽبوس،

 واستمرارية البلز، سلطة بسط هبا، الكاتب يريد ،(282)أنا وأنت أنت، أنا: أحدىم كقوؿ ق،اػبال ذات
 ومن يديك، من منفلت اآلف البلز:" التالية البنيات من اؼبستقى الفكري العقائدي اؼبوروث عرب رسالتو،

 البلز، بالذات، أنت تكوين أف ينبغي ذلك لك يتم لكي. عليو السيطرة أو جرّه رباولْب وعبثا د،ي كل
 .(283)"جسده كامل يف التاـ بسريانك إالّ  يتم لن وىذا

 تكوف حبيث جسمْب ارباد" يف اؼبتمثل السرياين اغبلوؿ تسَبفد تعبّبية، لواـز على ترتكز معطيات وكلها
 اؼبد بفعاليات البلز يبد ألف بذلك يسعى اؼبؤلفو  ،(284)اآلخر إىل اإلشارة عْب أحدنبا إىل اإلشارة
 بْب لتنامي عملية وفق لتطور،ا منو يتشرب الذي اؼبنهل ىي وصبيلة وحده، اؼباضي ؾبد يكفيو فبل الثوري،
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 الثورة مبادئ ضمن اإليديولوجية القيم حلوؿ إىل الصويف، باؼبصطلح اغبلوؿ يلرب والنصي، اؼبرجعي
 .واستمراريتها

 ":العشق في تجربة" في التصوؼ تجربة- 3

 :االتحاد تجربة -3-1

 الفاعل تشعر فعيةن غائية اؽباتف، وعمود -اؼبستشار- الفاعل بْب االرباد فعل موازاة ترصد
 ذات يف ذات بتوحد" ؛يقر ذلك إزاء وىو اآلخرين، أسرار يبده منبهرا ويوقفو يتملكو وجداين؛ ياؿثبان

 تربط الٍب العبلقة تلك إىل إيباء إنو ،(285)"مزقتها وإف حٌب تتحشد، أو توطأ أو تبلغ أف يبكن ال أخرى،
 إىل الطرفْب ثنائية وتتحوؿ" التامة، احملايثة حالة تكتمل أين فيْبالصو  عند خبالقو، اؼبخلوؽ

 إليها وتستقطب التجاذب، إليها يتم مطلقة، ماىية إىل العمود الفاعل، وبيل مث ومن.(286)"وحدة
 سبثيل ذلك؛ كل ،(288)"عاشق واؼبعشوؽ معشوؽ، العاشق" ،(287)"فالتوحد االلتحاـ" فيكوف؛ اإلدراؾ،
 شيء هللوا ىو انو أي اإلنساف؛ يف اهلل حلوؿ" اغبلوؿ، مستوى وربّو؛ اؼبتصوؼ بْب العبلقة ؼبستوى

 . (289)"واحد

 وقتو، يتملك الذي بالعمود، اقَبانو دالالت من اعلالف ذىن إىل يتوارد ؼبا اعتقادية، مصاحبة وتلك
 .النفور من حد إىل ينتهي و ،اىتماماتو ويوّجو

 "الزكي مقامو إلى يعود الطاىر الولي" في المتصوؼ الولي -4

 :!! الولي -4-1
                                                             

 17تجربة فً العشق؛ ص   (285)
 256أسٌن بالثٌوس، ابن عربً، حٌاته ومذهبه، ص   (286)
 55ص تجربة فً العشق؛   (287)
 153م،ن،ص  (288)
 226سامً خرطبٌل، أسطورة العالج، ص    (289)



 النصية، معطياتو بكل فهو شعيب، تراثي معطى من لو سلوكي،وما فكري ظبو من وبملو ما بكل
 يف ربو من بينة على كاف من" مظاىره؛ عمـو يف فالويل، ،(290)الصويف الديِب تأصلللم ىبضع ال

 ربقق فما باؼبقاـ، استبشر-الفاعل الطاىر والويل ،(291)"فصل صدؽ،وحكمو وقولو حق، حالو،بشارتو
 يف الفصل اغبكم إىل وسعى (292)فيو الفأس إعماؿ إىل فعمد باؼبقاـ، من زبليص بوجوب وقاؿ وجوده،

 خطر من وذلك ،(293)نواياه يف طاىرا قراره،وال يف حاكما كاف وما إحداىن، مع فاغَب الفتيات، شأف
 رهبم يدعوف األولياء، حكمة بعض لو ذلك إىل وىو مادية، كرامات من لو وبقق حي،دباالرو  الغرور

 يف اغبداثي يفجر أف اؼبؤلف يريد اؼبتناقضات تلك كل نواميسو،ومن سبثيل إىل ويسعوف بذكره، وفجويل
 .واحدا أمرا الَباثي،فيضحياف

 : المموه المقاـ- 4-2

 الفاعل طرؼ من واليقْب التحية خبلؿ من تواجده ،ويسَبفد(294)والدالالت اؼبفاىيم فيو تتحاور
 إليو يتسرب أف دوف ونبو يف ؼبا اؼبنسوخ للمفَبض بالصبلة التحية يف يتواىن ال ،فهو - الويل – اؼبتصوؼ

 يزوؿ ال وما ،(295)"التعلق حكم بزواؿ وتزوؿ ترد حاؿ وإمبا دبقاـ ليس" فهو؛ مث ومن بانعدامو، الشك
 من اؼبتأكدة الوحيدة ىي فاألتاف أشكالو، لنمط البلمدرؾ ووعيو اؼبستمر، ذىولو تَبجم الٍب الفاعل حاؿ

 يتضاعف الزكي مقامو مثل النهار بأف وىيميةالت ،والتحوالت(296)الزكي اؼبقاـ ىو أمامها الذي القصر أف
 الفاعل وافَباض وانعدامها، وجودىا مربرات ؽبا حالة إال ىو ما اؼبقاـ أف ؤكدت (297)"اؼبيقات بتوقف
إعمالو مث وجوده  ومن (298)األلوىية يف راسخ قدـ من األخّب ؽبذا ؼبا اؼبقاـ، صفة عنو ينفي,فيو الفأس ًّ

                                                             
 ٌنظر؛ القراءة المقدمة فً العنوان  (290)
 1236سعاد الحكٌم؛ المعجم الصوفً، ص   (291)
 132، 124ٌنظر؛ الولً الطاهر ٌعود إلى مقامه الزكً، ص ص   (292)
 89993ٌنظر؛ م،ن، ص ص   (293)
 ظر القراءة المقدمة فً العنوانٌن  (294)
 336سعاد الحكٌم؛ المعجم الصوفً، ص   (295)
 20ٌنظر؛ الولً الطاهر ٌعود إلى مقامه الزكً، ص   (296)
 16م، ن، ص   (297)
  336حكم، المعجم الصوفً، ص ٌنظر، سعاد ال  (298)



 بناء يف تضامنها عن ويكشف اعتقاده، بو يثري حيزا ؼبقامو سبنح الفاعل، عن الصادرة السلوؾ فأمباط مث
 .يديولوجيتوإ  ىيكل

 :    المكاف دائرية -4-3

 سونف يف تعكس أخرى، لتسكن غيبة من الفاعل،اؼبنطلقة حالة لدائرية اؼبماثلة اؼبكاف دائرية إف
 يدور ،مكانو يربح أف دوف ألجلو ويصلي عنو، يبحث الذي اؼبفقود تتجاوز ال أخيلة، يف يتمظهر ،ونبا
 أف راعو... القصور من التأكد إعادة ؿباوال يستدير راح"  دورانو، باستمرار اؼبتخيل فيتعدد منطلقو، من

 مساحتو بقطر األوؿ يف دتب... األبعاد متساوية دائرة ،يف تتعاقب بصره، قد على تضاعفت القصور
 وتلك ،(299)"إال ليس ميل ربع مساحتو الدائرة،تصّب قطر... تأملها كلما تضيق أخذت مث ميل، نصف
 .الصفاء إخواف عند الونبية األبعاد يف شائعة ظاىرة

 إحدانبا وربرؾ ونبيتْب، بنقطتْب مستقيما خطا خالقا ة،الساكن النقطة يف التحرؾ من الوىم يبدأو        
 .(300)الدائرة ؿبيط ىي اؼبتحركة والنقطة وونبيا، مدورا سطحا وبدث األخرى، بلوغ إىل

 لو، القصور سباثل ووىم اؼبقاـ، على العثور توقع ثنائية والوىم، التوقع حالة على حافظ ذلك يف اؼبؤلف إف
 يَباءى سرابا زبلق الٍب الذاىلة الشمس انعكاس والفراغ،هبسدنبا بالبلجدوى الشعور تكثف بعبلقات

 يةر اعبوى مالقي لطمأنة العمرانية، البيئة يف ربدث الٍب التحوالت ؾبموعة اعتقاد عن ناتج ذلك وردبا قصورا
 فبل متغّبات، ذلك ويف ،(301)العمرانية البيئة يف اؽبوية صناعة بعملية وثيق باطارت ؽبا الٍب الثقافية واؼبقاومة

 .اغبقيقة إىل اؼبنفرج بعض تسد ونبية معطيات فهي واقعا، امتثلت القصور وال بقت، الدائرة

 :الدعاء-4-4
                                                             

 16، 15الولً الطاهر ٌعود إلى مقامه الزكً، ص ص   (299)
 102، ص 1957ٌنظر، إخوان الصفاء وخالن الوفاء، الرسائل ، دار صادر و دار بٌروت للطباعة و النشر، بٌروت،  (300)
 ٌنظر؛ مشاري عبد هللا النعٌم، تحوالت الهوٌة العمرانٌة، ثنائٌة الثقافة والتارٌخ فً العماارة الخلٌجٌة المعاصرة، مجلة المستقبل   (301)

 79 ، بٌروت، ص2007، 263العربً، ع     



 يربح لسانو يكاد بذكره،وال يلهج اػبالق، رضبة فيض من النهل إىل مسوقا  نفسو الفاعل هبد
 ال تعبّبا األماف،فيصنع وينشدىا اؼبستقر،يبجدىا إليهاو  منها العليا الذات بأف إيبانا الصوفية، التعابّب
 يا" ؛ دعائو يف (302)"الوجود قداسة من آخر قدرا عليو الغيب،ليضفي قداسة من شيئا عنو يبسح"يربحو،
 ".لباؼ فبا قبنا اؼلطاأل خايف

 يف وزنو ولو ،القادـ اجملهوؿ من اػبوؼ عنو قائما،يدفع سند،يظل إىل الفاعل غباجة فيخ سبهيد وىو
 يقيها أف وتتضرعو هلل، نفسها باعت الناس نم صباعة ألسنة على يتكرر بأنو:" اؼبؤلف فيو يقوؿ اؼبرجعي

 كمل أستجب ادعوني ربكم وق ال) "وخالقو بينو حواريا طابعا الفاعل يقيم وبو" اؼبماليك بطش
  من يعتقو ، (303)"(داحرين جهنم سيدخلون عبادتي عن يستكبرون الذين إن

 مع متزاضبة الصوفية، الشحنات حضور تربر لغائية فيو، اهلل كرامات فتظهر البشرية، قدرتو ؿبدودية
 .أخرى روافد شحنات

 :(304)الصوفية الحضرة -4-5

 كل معو تنكمش إيقاعي، فاصل عرب تصوفو، ثوابت من حدا فيو وبقق ذبمعا، الفاعل وبضر       
 تواجده مصداقية وبدد اؼبلكوت، إىل واحد تواصلي نسق ربقيق إىل ساعية الواقعية، اؼبعطيات

 مث الطار، شنشنات مث البندير، بنقرات" ينفتح الذي -اغبضرة عامل-العامل بذاؾ روابطو اؼبتفرد،ويبًب
 .الرباب تغريدة

 وتتبع منا، تنسل أرواحنا راحت حْب يف رويدا، رويدا الفوقي، العناف إىل...يّصاعد خافتا، شيء كل بدأ
 .خفاقة ،شفافة،ىفهافة، خفيفة اإليقاعات،

                                                             
 202النص والقصٌد، ص  ةرٌعصالح فضل، شفرات النص، دراسة سٌمٌولوجٌة فً ش  (302)
  20غافر؛   (303)
 323 ٌنظر؛ سعاد الحكٌم، المعجم الصوفً، ص ص  (304)

 333، ص 1وٌنظر؛ زكً مبارك، التصوف اإلسالمً فً  األدب والسلوك، ج    



 .لباؼ فبا قبنا األلطاؼ خايف يا

 حزين مواؿ شكل يف... جريح تربيح

 .األلطاؼ خايف يا

 موجع عذب واحد نغم يف توحدت الٍب اآلالت وأصوات اؼبقدـ صوت كنف يف متأوىْب، صبيعا رددنا
 .رحيم

 ...الذرى يف ىناؾ أنفسنا وجدنا التربيح، توقف عند

 وتنخفض، تعلو الصدور ماك واأليدي مغمضة، األعْب... ظلمة وال نور ىناؾ يكن ومل اإليقاع خف
 يبينا وخلفا، أماما تتماوج اؼبستديرة، الكبّبة اغبلقة... الصامت الرمل فوؽ تضرب اغبافية، واألرجل
 ...للهفو أىفو الوسط، يف وأنا ومشاال،

  (305)..."يشاء حيث يأخذين غببييب

 للسموؽ دالليا نظاما اؼبنشئ اؼبغري، مع التفاعل بتكثيف ،(306) والتكرًن اػببلص عن البحث إنو       
 طرهبم قوي إذا أهنم فة،اؼبتصو  أحواؿ" فمن اؼبرجعي، يف مظاىره لو ظبوؽ أرضي، ىو عما الفعلي
 .(308)"العقبلء ظبت عن ىبرجوف" وبرقصهم ،(307)"رقصوا

 وساوس إغراء إىل مردىا العضوية،الٍب باالضطرابات اؼبمكن زبَبؽ لنهاية فاعلية يعطي ذلك إف
 لتتحد بدنو من خرجت" اجملذوب روح أف بَبصبتو؛ ذلك على القناع تلقي ،الٍب(309)الشيطاف

                                                             
 40-39الولً الطاهر ٌعود إلى مقامه الزكً، ص ص   (305)

 
 التكرٌم: ٌشاربه إلى  مباركة البنات لنٌل مجاعة بإقامة الحضرة،  (306)

 50ٌنظر؛ الوالً الطاهر ٌعود إلى مقامه الزكً، ص      
  312، ص  -معتقدا وسلوكا –صابر طعمٌة، الصوفٌة  (307)
 314م، ن، ص   (308)
 179ابن عربً، حٌاته ومذهبه، ص  ٌنظر؛ أسٌن بالثٌوس،  (309)



 تغيب باالنطبلؽ اؼبوحية الدالالت ذات واإليقاعات، االبتهاالت ،وصبلة-الويل - حاؿ ،وىو(310)"باهلل
 .الغيبة ارأسر  بعض الفاعل فيها ويكشف ذاتو، الوقت يف الوعي

 : (311)الغيبة- 4-6

 صبلة استحضرت غيبة فهي الصوفية، االحتماالت تتداخل غيبتو، ويف الوعي، عن الفاعل يغيب
، من  شفرهتا ؽبا غيبة ولكنها السلوكية، التعبّبية فرازاتاؼب من وصبلة بالصبلة، والتحية كالدعاء اللواـز

 .والتقصي بالنظر صوفية،ال

 فوجد برعشة، مصحوبة ضبى" فيها؛ دانبتو الصبلة، بعد غفلة حْب على الويل انتابت الٍب الغيبة إف
 :الداخل من اؼبنبعثة األصوات مع يردد قافزا، يثب نفسو،

 .لباؼ فبا قبنا األلطاؼ خايف يا

 السبابة مصروعا،مرفوع يتخبط ،العضباء أرجل عند سقط مرات،مث سبع كذلك وىو الزكي باؼبقاـ طاؼ
  (312)"الشهادة يتلو

 أصواتا، يسمع وبنفسو اػبارجي، بالعامل الشعور عند العبد، كاف إذا"اؼبرجعي،ببياف، يف تفسّب ذلك لكل
 ىذه وآثار السماع، عن لناجما الفناء حالة يف خصوصا تقع... شيطانية حالة فإهنا أفكار، بإوباء ويتلقى
  (313)."بعد إىل واالستطبلع والتوىم باغبرارة االنفعاؿ من نوع ىي، اغبالة

 جديد، من الوعي إىل منعرجا وترسم الغيبة، فجوة سبؤل الٍب التصويرية اؼبشاىد يف وارد ذلك وتربير       
 ما أكثر وىي -الذاكرة فقداف -األوىل الغيبة معاودة وخشية اؼبقاـ، عن للبحث اؼبصاحب لقلقا وىو

                                                             
 178م، ن، ص  (310)
 858ٌنظر؛ سعاد الحكٌم، المعجم الصوفً، ص   (311)
 30الولً الطاهر ٌعود إلى مقامه الزكً، ص   (312)
 235-234أسٌن بالثٌوس، ابن عربً، حٌاته ومذهبه، ص ص   (313)

 



 الطاىر الويل أرغى"االنفعالية؛ مقدماهتا ؽبا ذبربة، الغيبة وتغدو ربو، أقرأه فبا ذاكرتو ـبزوف فينضب ىباؼ؛
 الفاعل ويغيب (314)"يديو أصابع وزبشبت عضبلتو، تقلصت... لونو وازرورؽ عيناه، وجحظت وأزبد،

 وردبا سوية غّب تكوف قد بدنية بآثار" مصطحبا وعيو، باطن يف مَبسبة أخرى، عوامل إىل الوعي عن
 النظاـ يف اؼبريضة أو السليمة للنغمة... العضوي للَبكيب حتمية نتيجة إهنا متفاوت، كبو على مرضية،
، من الكربى واغبمولة األوؿ اغبضور فيها لو متباينة، أدوارا ليحيا ، (315)"للشخص العصيب  تَبجم اؽبمـو
 فقبلها اإلؽبية، الغيبة عن بعيد الواقع مع قطيعتو يف أنو مث يديولوجي؛اإلو  االجتماعي األخبلقي مسلكو

 ربب ال منعش تعب أنو جسده، مالكا يعود ال كأنو جسدي، وبارزباء وحية،ر  بغبطة"  اؼبتصوؼ يشعر
 توحي الفاعل، شخص ىيكل يف كثّبة، بُب إىل تضاؼ أخرى بنية وتلك ،(316)"تتحرؾ أف األعضاء فيو

 .يوف الصويف النموذج بتفرد

 

 :اإلتحاد-4-7

 مث ومن باآلخر لعبلقاتو رظبو يف اؼبألوؼ، بو يتجاوز خاص، دبعيار إشارية، لغة الفاعل يوظف
 بطلب القلق، واقعو عن السموؽ رغبة تدفعو االنفعاالت، من نسق وفق اؼبطلق يف مبحرة عوامل رسم

 رغبة وىي ،(318)"يشاء حيث يأخذين غببييب، فأىفو اؽبفو يهزين" بقولو؛ اػبالق ذات مع ،(317)االرباد
 صازبل سامية، غبظات القتناص وسيلة تعد الٍب االلبطاؼ غبظات ذبلي بو، واالحتماء اآلخر إىل مندفعة

    (319)."اعبسماين الوصاؿ من وأعذب ألطف بتجربة الوصوؿ، بلذة" والشعور الواقع، ؿبدودية من

                                                             
 53، 52الولً الطاهر ٌعود إلى مقامه الزكً، ص   (314)
 232أسٌن بالثٌوس، ابن عربً، حٌاته ومذهبه، ص   (315)
  44، ص 1991، 1ادونٌس؛ الصوفٌة والسرٌالٌة، أدونٌس ودار الرقً، بٌروت، لبنان، ط  (316)
 1181، 1180ٌنظر؛ سعاد الحكٌم، المعجم الصوفً، ص ص   (317)

 257وٌنظر؛ أسٌن بالثٌوس، ابن عربً، ص    
 40الولً الطاهر ٌعود إلى مقامه الزكً، ص   (318)
 252أسٌن بالثٌوس، ابن عربً، ص   (319)



 وسعيا مقامو، عن ضاقت الٍب األرض غربة من زبلصا اجملهوؿ، إىل اؼبتوثب الشعور غزارة إهنا       
" ففيو الشعر، عامل بولوج اؼبألوؼ منطق من التحرر حيث االنطبلؽ، نشوة لو ربقق آفاؽ إىل لبلنطبلؽ
 إىل تعيده منو، خلق الذي الطيِب اؼبستوى غّب آخر مستوى إىل اإلنساف ترفع... أخرى فضاءات
 وحبكم الفكري، وزطب بدافعو لينطلق األرض، منطق عنو ىبلع عامل إىل يسعى فالفاعل ،(320)"اؼبلكوت
 األكثر أنو ذلك اآلخر، مع وإنسانية وغُب صباال األكثر العبلقة لنا يتيح الذي ىو الشعر" بأف؛ اعتقاداتو

 ىي نشوة، حالة يف يدخلنا إنو... األخرى بعدىا ؽبا يكشف أف وعلى لذاهتا، الذات كشف على قدرة
 (321)"األكمل الصحو ىو الذي... النـو حالة

 لوجوده بو يؤسس عما الفاعل تقصي يَبجم الذات، وتوثب االنطبلؽ، يف االهنمار ىذا إف       
 قدمتو عرض كنهو، أدرؾ ما عرض على ندما اغبنْب يشده يفتأ فبل اؼبألوؼ، مع قطيعة نشئوي ، الفكري
 كل هبسد جديد نسل يف آملة والتوحد، واالرباد اغبلوؿ إىل تتوقْب كنت عندما أفهمك مل" ببلرة؛
 يصعد كالذي اارباد وليست آخرا، ببدف ذات حلوؿ ليست النسيج؛ متشابكة عبلقة وىي ،(322)"الناس

 ينالثا قدرة تصبحاف وإرادتو األوؿ قدرة ىي بل واحدا، شيئا واهلل، ليكوف السماء، إىل اإلنساف بو
 وتلك (324)"اعبوىر يف العرض بصب"جديد، بدفق الوجود معادلة وتعيداف ، (323).أكثر ال ومشيئتو

 يقنن الذي النموذج خبلق األوىل، الوجود قصة إعادة إىل ربقيقها، ىلإ ببلرة تسعى الٍب االرباد ماىية
 .الناس يريدىا لغايات

 :الكرامات- 4-8

                                                             
 140الولً الطاهر ٌعود إلى مقامه الزكً، ص   (320)
 192صوفٌة والسرٌالٌة، ص أدونٌس، الب  (321)
 118الولً الطاهر ٌعود إلى مقامه الزكً، ص   (322)
 59سامً خرطبٌل، أسطورة العالج،  ص    (323)

 264ص  الرسائل،  وٌنظر؛ إخوان الصفاء وخالن الوفاء،   
 85الولً الطاهر ٌعود إلى مقامه الزكً، ص   (324)



 يبارس فهو حقائقو، درؾي ال منغلقا حولو ترسم لولبية، كةحر  يف باستعبلء -الويل-الفاعل يتحرؾ
 بظاىرة ورهتاصّب  يكتنف الذي الغموض من داداتما وترسم ونتائجها، دواعيها تنتفي أفعاال

 الٍب كراماتو من بعض بأنو وبدد الرجاؿ، من عدد إىل ذبزئتة إمكانية عن تساؤلو يف فهو ،(325)الكرامات
 شأهنا كرامات"أيضا؛ ولكنها للجميع، تىيتأ ال استعبلء تستحضر الٍب القدرة كرامات ،(326)تعد ال

 عنو، اؼبنهي غباجز خرؽ ذلك يف ألف ،(327)"اغبقيقي الكماؿ جوىر تكوف ال خارؽ، ىو ما كل شأف
 ىنفتصور  شيطاف، األمر يف يكن مل إذا" اغبدث؛ حبيثيات اليقْب توفر عدـ أخرى، جهة ومن جهة من
 للحدث، واالنتهاء اؼبنطلق ربديد يف سباىيا ىبلق فبا ،(328)"طبيعي جد أمر ليل منتصف كل آتيهن أين

 ليعرؼ العبد هبا اهلل يبتلي وابتبلء، ؿبنة إىل تتحوؿ" فالكرامة؛ اعبسدي، التوحد رغبة إىل ميبل ويؤكد
 ال ما يسمع أيضا وىو.وسلوؾ رؤية فيو للفاعل منحى، وذلك ؛(329)"اػبلقية االستقامة... يف صدقو
 من اً ونب األحياف بعض يف تكوف ،الكائنات لغة ظباع عناصرىا، من الٍب السمع كرامةف غّبه، يسمع
 إىل تساميو عربىا وهبسد العيِب، العامل عن بو تنأى الٍب أبعاده لو خاص، لعامل داللة وىي اػبياؿ صنع

" البنات؛ مع هبري ما حقيقة معرفة اؼبعرفة، كرامة أيضا إليو تنسب إذ وامتدادا، سبيزا أكثر حضور ربقيق
 الكشف اعتقاد من فيها كرامات ،(330)"إحراجا يكوف حْب السؤاؿ فلم كثّبات، كرامات الطاىر لولينا
 بإثارتو بينهم، تفرده ويعضد معهم، التواصل لو ويقيم حولو، من على الفاعل سلطةل ّكنيب كبّب، بعد

 أيضا، ظبعو كرامات إحدى العضباء، فدليلو لغيب،ا يف لغاؼبو  اػبفي مع يتماىى اعبواب وتركو السؤاؿ
 الرغبات، من جمزي إنو .والبحث التيو طوؿ بعد أنينها وصوت اؼبقاـ، إىل اؼبرشد صوهتا يسمع يفتأ ال فهو

                                                             
 970، 968ٌنظر؛ سعاد الحكٌم، المعجم الصوفً، ص ص   (325)
 27الولً الطاهر ٌعود إلى مقامه الزكً ص،   (326)
 205أسٌن بالثٌوس، ابن عربً، حٌاته ومذهبه، ص   (327)
 74الولً الطاهر ٌعود إلى مقامه الزكً،ص،   (328)
 76الولً الطاهر ٌعود إلى مقامه الزكً ، ص   (329)
  78،صم، ن  (330)

 
 



 إىل تدفعو انفعالية شحنات تبثو الٍب اآلخر، قناعات وفق إليو، يسعى ما دبقتضى الفاعل، هبا يتطلع
 .القائد دور امتثاؿ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   األدبية النصوص مع التفاعل: رابعا

  :الشعرية النصوص -1

 "بغل عرس" -1-1

 انفعاؿ شحنات المتنبي من -1-1-1 

 من الواقع، لرؤية وسبكن اغبضور، مساحات يوسع إطار يف -كياف اغباج -للفاعل يةالعناب تتهّيأ       
 من غبدّ  احملققة وىي ،(1)"أب خّب وابنة أخ، خّب أخت" فهي مناال، واألبعد األمثل يف الرغبة حيث

                                                             
(1)

 .60عرس بغل، ص   



 أبي قصيدة من أبيات على االنفتاح يتم وبذلك ،(2)ماىيتو عن تنبئ آه، غّب تأثّبه، تقدر ال اعبماؿ،
 (3)أىلها مادحا الدولة، سيف أخت هبا يرثي ،المتنبي الطيب

 النسب أشرؼ عن هبا كناية       أب خّب بنت يا أخ، خّب أخت يا   

     للعرب ظبّاؾ فقد يصفك ومن               مؤبنة تسمي أف قدرؾ أجلّ    

 الفاعل بْب والتأثّب التأثر منحى تصاعد مدى لّبصد اؼبمّوىة، بالدالالت ينزلق ال اؼبؤلف إف       
 كإضفاء فيها، مرغوب مغرية، امرأة شخص على التقديسية اؽبالة تلك يعكس أف يريد والعنابية،لكّنو

 ماذا" وتقديره، اجملتمع دبعيار اؼبفتوحة، اغبياة مصداقية يفتقد واقع يف مقنع، إغراء ودافع اغبياة، ؼبصداقية
 يروح مث رقيقا، ينحدر جيدىا، يصف أف ىنا يستطيع وحده القيس امرؤ الببلغة، شيخ يا ىنا يقاؿ

 (4)"فشيئا شيئا يعرض

 ليغري اعبسدي اغبضور من ؽبا فالعنابية اآلخر، لدى القبوؿ مزايا على ؿبافظا جاذبا، مبوذجا وبدد فهو
 .(5)القيس امرئ قوؿ يف اؼبرجعي من يتشرب ألف الكاتب دفع ما وىو باالستسبلـ،

 .لالكف ريّا اغبلق مبتّلة          طبصانة لّفاء وىيفاء               

 اغبلم مؤشرات وفق غبيثياتو، الفاعل تقييم رىْب اؼبوقف وتبقي الوجداين، الفعل داللة ربرؾ إفاضة وتلك
 .اؼبرذبي النموذج مبدأ من اؼبرجعي صورة يستحضر الذي

 كمربّر باغبكمة، اؼبعرفة فيو وتثّب رؤيتو، ذبّدد بدالالت رغبتو -كياف اغباج -الفاعل يكتشف مث ومن
 فاؼبوت.." اػبياؿ أو اغبلم يف وليس الواقع يف أحضاين بْب الدولة، سيف أخت خولة" نية؛اآل ؼبمارساتو

                                                             
(2)

 .60ٌنظر؛م،ن ، ص   
(3)

 .433ص  -د.ت -أبو الطٌب المتنبً، الدٌوان، دار الجٌل بٌروت  
(4)

 .60ص  –عرس بغل    
(5)

 .1989 -1ط -بٌروت -دار الجٌل –دٌوان امرؤ القٌس، تحقٌق حنا الفاخورى   
 



 موقف قصدا تستدعي معرفية، ضبولة وتلك (1)"غلبا ؼبن والدنيا أوسع، والرب يب، أصبل والصرب يل أعذر
 (2)علي بن المغيث يبدح وىو اؼبتنيب،

 غلبا ؼبن والّدنيا أوسع والربّ          يب أصبل والصرب يل أعذر فاؼبوت

، لصوتو غالبا الفاعل، فيها ينتصب اسَباتيجيو ىي و  أجساد على سلطتو بسط فضاء يف وغالبا اؼبكتـو
 ترسم الٍب اؼبعرفية بإشارهتا ؽبا شخصية كياف، اغباج سبثيل يف رغبة اغباؼبة، التخييلية أجوائو وعلى قاطنيو،

 .اؼباخور ساكنات يف بالتأثّب واالنفراد، القيادة معامل ؽبا

 ":العشق في تجربة" -1-2

 :آخر شنفرى المستشار -1-2-1 

 يف اعبنوف فعل وتربر تدفع فبنطقة، غّب عبلقات شبكة خلقتو وجود عن اؼبشروع الدفاع من بنوع       
 ذات وأخّبا، أّوال اؼبسألة إف مثّ ... العرب على دخيل العصر، اىذ يف األدب أف يف اؼبسألة" واحد؛ آف

 أمٍب بِب أقيموا زفرة صاحب أبدا، يبلمسها مل الٍب تلك الدراما، قّمة من واالبتعاد باالقَباب كبّبة، صلة
 (3)"ألميل سواكم قـو إىل فإين مطّيكم، صدور

  ؛(4) الشنفرى لزفرة استدعاء إنو

 !ألميل سواكم قـو إىل فإين          مطّيكم، صدور أمٍب بِب أقيموا،

                                                             
(1)

 61ص  –عرس بغل   
(2)

 .100ان، ص أبو الطٌب المتنبً، الدٌو  
(3)

 .11تجربة فً العشق، ص   
(4)

 -1986 -5ط–بٌروت –دار الكتاب اللبنانً  -ج -مقدمات جمالٌة عامة و قصائد محللة من العصر–إٌلٌا حاوي؛ فً النقد و األدب   
 .355ص 



 يف الشاعر مع وىو ؿبيطة، أبعاد إىل فذالنا الشاعر، إدراؾ عمق يف ضاربة انفعالية طاقة تفجّب هبا يريد
 تبادؿ يتم وهبا سواه، أخذ هبا يضطلع ال دبهمة كليهما لتفّرد اآلخرين، عن التميز من عاؼبا ترسم مقاربة
، جدّ  بْب الّرؤى  ؾباؿ يف أظباءىم حفظوا و بشيء، سبيزوا الذين ؽبؤالء آملة، ومناجاة حاؼبة، وأغنية عاـز
 مث،(5)  ألميل سواكم قـو إىل فإين مطيكم، صدور أمٍب بِب أقيموا:" بعزمو همفيتوّسط والغناء، الشعر

 االعتناؽ بسمو آخر، إىل مستوى من فينتقل" اجملانْب" معيار على سجيتو يطلق -اؼبستشار– الفاعل إف
 إىل بو تدفع اجتماعية طبشرو  ارتباطا ذلك، عن أخرى مرة الفعل وينكص الوجود، إثبات لقرار مرة

 (6)"مطّيكم صدور أمٍب بِب أقيموا عن وتكف تعدؿ ومل" اؼبعارضة؛ اعتباطية

 الوعي ذبربة ثقل تعكس خفية دالالت ويكشف الّرؤية، تناقض هبسد والرغبة، الدافع موت إىل ميل إنو
 االنسحاب غّب أمامهم يبقى فبل ودىم،وج مصداقية فيو الناس يفقد راىن إىل يشّب كأنو الفاعل، لدى
 .شعاراتو ورمي منو،

 :سلمى أبي بن زىير حضور 1-2-2

 وقابليتهم ،فبثلية أفعاؿ ردود بفعل منحناه، ويتنازؿ يتصاعد سياسي، حوار من عبزئية مكثف بَبكيب 
 القناع طرح يف أحدىم تواىن ما الثوري، الفعل بؤرة إىل الفلسطينيوف اؼبسئولوف وصل ،فلماهمنلراى اؼبتفاوتة

 دفعها؛ إىل سبيل ال كحتمية فيو للنظر واستعداده للمفروض، عّمار أيب استسبلـ يف أحدىم، رآه الذي
 ...طبعي من أنا ثبلثة، العظيم، واهلل -"

 .ابتلعها مث بدأىا، الٍب اعبملة، عّمر أبو يتمم مل

                                                             
(5)

 .14تجربة فً العشق، ص   
(6)

 190م، ن، ص   



 الناس على زبفى خاؽبا إف خليقة، من امرئ عند تكن مهما عّمار، أبا يا قلها مسامل، طبعك من -
 .(2)سلمى أبي بن زىير غبكم اؼبرجعي من قصدية معرفية دالالت وتلك  (1)"تعلم

 تعلم الناس على زبفى خاؽبا إف       خليقة من امرئ عند كنت مهما      

 االستعانة كأهنا اؼبقّدسات، على قائموف وىم العرب، اؼبسئولْب حقائق يبْب أف فيها اؼبؤلف غائية
 األرض إىل االنتماء حق تضّيع الٍب الراىن؛ شفرة لفك -سياسي خطاب داخل سلوكي -أديب خبطاب
 .صاحبو إقصاء إىل ويسعى الرفض، حق يسلب الذي وللمفروض االستكانة دبوجب

 : موقف ظل القيس والمرئ 1-2-3

 يعرض المباالتو، خضم يف فهو سابق، زمن يف لو نظّبا يستنسخ يكاد السلوؾ، من مبطا الفاعل يبارس
 ثابتتاف، فكرتاف رأسو يف ويتحدث، يتحدث ويشرب، يشرب ظل" فقد األمر، بادئ يهتم فبل أمر، عليو
 وال (3)."فاربة وبدوف قاض، بدوف الليلة، ىذه ويتزوجها فجرية، وبب أف ىي الثانية،... يسكر أف ىلاألو 

 (4)"فجرية طبريا اليـو" ترداد؛ يف يتواىن

" اػبرب؛ حامل أجاب ؼبا بالروايتْب،األوىل أبيو وفاة خرب بلغو حْب القيس امرئ ؼبوقف استحضار وىو
 (6)"أمر وغدا طبر اليـو" أجاب؛ ؼبا والثانية (5)"حراـ علي والنساء اػبمر

 التغييب فعل بْب الفاعل موقف يف السيكولوجية للكثافة اجملاؿ الكاتب يفسح االستحضار، هبذا
 رغبة وىو االجتماعي، العرؼ يف اؼبألوؼ الخَباؽ الَبّصد من ـبزوف الستنطاؽ ضفتاف وكبلنبا واغبضور،

                                                             
(1)

 60تجربة فً العشق، ص    
(2)

 122،ص 1983، 5احمد الشنقٌطً؛شرح المعلقات العشروأخبار شعرائها دار األندلس للطباعة والنشر و التوزٌع، بٌروت، ط   
(3)

 .243تجربة فً العشق، ص    
(4)

 .244م،ن، ص   
(5)

 .10أحمد الشنقٌطً، شرح المعلقات العشر و أخبار شعرائها، ص (  6)،  
 



 ،القيس امرئ وسعي الفاعل سعي بْب اؼبقارنة أوجو وتلك مقتضياتو، دوف زواج ورغبة اآلخرين، إقصاء
 .رؤانبا ضد االجتماعي التواطؤ ؼبرارة اؼبعاكسة

 ":الزكي مقامو إلى يعود الطاىر الوالي"-1-3

     :    الحٌري حنٌن مع الولً-1-3-1      

 حل وراء االنسياؽ واستمرار االنفعاالت، ضبولة هبا هبلي األدبية، النصوص من تراكما الكاتب وبرؾ
 قصّب مغن هبا يتغُب القدًن، الشعر من أبياتا فيستدعي -الطاىر الويل -الفاعل بو هبـز الذي اؽبدـ،
 : (1)حفل يف وسيم

 القصف الفٌب إالّ  نديبي وما النجف ومنزيل حنْب أنا

 وأغَبؼ يةنار  مَبعة      باطية ثغريا بالكأس أقرع

 اػبزؼ قرارىا يهود بيت      هبا التجار باكر قهوة من

 عنف وال شقوة تغذين مل  خصيب ومنزيل غض والعيش

 يف رغبة بالغة بنشوة فيو يستفز ما على كردّ  األبيات، ىذه من دالالت إىل يلجأ اؽبدمية، رحلتو ويف
 :يةاغبتم النهاية يَبقب باستخفاؼ  التغِب عن يتواىن فبل اؽبدـ،

 .قبف يا اهلل ولنا لك. اهلل. اهلل.. النجف ومنزيل حنْب أنا

 (2) قصف يا عْب، يا روح، يا.. القصف الفٌب إالّ  نديبي وما

                                                             
(1)

 54ٌعود إلى مقامه الزكً، ص الولً الطاهر   
 ٌروٌها أبو الفرج األصفهانً: تارة -*

 301، ص 1لبنان، تحقٌق لجنة من األدباء د.ت. م-وٌنظر؛ أبو الفرج األصفهانً؛ كاتب األغانً، دار الثقافة   
(2)

 58الولً الطاهر ٌعود إلى مقامه الزكً، ص    



 صاحب ،النصراني الحيري بلوع بن حنين للشاعر موقفا الكاتب فيو استدعى موقف تشكيل إنو
 يوحي ما التداخل من ذلك ويف ،(3)الغناء ومهارة الصوت وحسن الروح وخفة القد، وحسن الرشاقة
 يبيزىم منهم بعض ناس، من صبوع وسط نصراين، ؼبغن كبلـ فاستدعاء ؽبويتو، الفاقد الفكري بالتمزؽ

 باستخفاؼ يوحي ، (4)األزىر معػػامل فيها انطمست ة،الٍبالقاىر  يف شيء يسَبىم ال آخروف العريب، الزي
 بيت يف استضيف الذي النصراني الحيري حنين إىل اؼبرجعي؛ إىل السؤاؿ فيتحرؾ وباؼبصّب، اغبياة بنظاـ

 (1)فمات ربتو، من على سقطف السطح، على ازدضبوا اؼبعجبْب، من حشد مع ،الحسين بنت سكينة

 تقيم أقنعة، باستعارة الفاعل، موقف زبلق الٍب اؼبعطيات خبللو من الكاتب وبدد للمرجعي اخَباؽ إنو
 إصرار فهو ،(2)"العاؼبْب بْب االنفصاؿ من لونا يعكس اإلشارات يف التشتت" ىذا كاف إف معو، العبلقة

 وتشملو واالعتقاد، التوجو يف التناقضات تكتنفو الذي اغبدث ىامش على الوقوؼ على الكاتب من
 .اغبدث دالالت تشكيل يف اؼبشاركة فوضى

 :السردية النصوص مع التفاعل -2

 "القصر و الحوات"-2-1 
 :الحوات لعلً الحضور رائبيةغ -2-1-1  

 العجائيب؛ السحري بعامو اغبوات فعلي باؼبهمة، للوعي ترسيخا إرجاعية، عملية عرب الناص ويتحرؾ
 رغبة رسالية، عجائبية رحلة القصر، إىل قريتو من الرب، يف لكن رب،ال إىل البحر من ليس آخر، (3)سندباد

 أنو ىبفي ال وىو باؼبخاطر، احملفوؼ السباعيات، عامل يف رحلة ،"العدؿ اؼبعرفة، اغبرية،" اغبقيقة؛ ؼبس يف

                                                             
(3)

 305-301أبو الفرج األصفهانً؛ كاتب األغانً، ص   
(4)

 53الولً الطاهر ٌعود إلى مقامه الزكً، ص ٌنظر؛   
(1)

 315-314ٌنظر؛ أبو الفرج األصفهانً؛ كاتب األغانً، ص   
(2)

 .234صالح فضل؛ شفرات النص، دراسة سٌمٌولوجٌة فً شعرٌة القص و القصٌد، ص   
(3)

  203 -136، ص ص، 3، م1981، 2ٌنظر؛ ألف لٌلة و لٌلة، المكتبة الثقافٌة، بٌروت، لبنان،ط  



 سور السلطة؛ سور إىل الوصو  ،(4)أذف تسمػعو ومل عْب تره مل ما والعجائب الغرائب من شاىد
 يف تائها البحري، السندباد كاف فإذا.واألمل األعضاء واقتطاع األمواؿ، استيبلب واالقتطاع، االستيبلب

 من يعطيو وما الوادي، يكشفو دبا رحلتو تبدأ اغبوات، عليا فإف رحبلتو، يف العجائب مكتشفا البحر
 .حملوه فيسعى وظلم، نفاؽ و زور من األرض يف ما يكتشف مضّيو ويف طوباوي، ظبك

 مع يتقاطع االستمرارية، حوافز بامتبلكو اغبقيقة، وكشف القصر، ولوج على اغبوات، علي وإصرار
 على وأوشك النحاس، مدينة سور بصعوده اؼبوت إىل الذاىب مغامرة يف -الصمد عبد -الشيخ شخص

 .(5)جهد طوؿ بعد أبواهبا تحوف اؼبدينة، دخوؿ من سبكن أف إىل وثباتو، إيبانو اؽببلؾ،لوال

 بإفرازات الفاعلة، للشخصية وتأسيسو اػباصة، معايّبه بإضفاء النموذج إهباد يف ؾبيد بذلك اؼبؤلف إف
 اؼبهتاجات، النسوة ىؤالء عامل النسيج؛ ىذا بعض إذ ككل، النص وبناء بنائها، نسيج أحكمت مرجعية

 الٍب السلطاف ابنة سلوؾ يف قائم عامل وىو (1)تأكلهن أف خشية القرية دخوؿ اللصوص زباؼ اللوايتو 
 يراوغ العجائيب، كونو من زاوية يف بإسقاطو الناص ،أفلح(2)شاذا سلوكا فسلكت الشهوة، داء غلبها

 .األيديولوجية أبعاده توائم قولبة لو يتخّب ـبزونا منو ويأخذ اؼبرجعي،

 تواجده، بكل حياهتن يف الرجل فقدف نسوة ثورة -خاص بتحجيم -لَبسم الزمن ثقبت اؼبؤلف رؤية إف
 استشرافا اؼباضي، دبنظار للمستقبل رؤيوية معادلة يوجد وىذا الوطن هبا مر الٍب اؼبأساوية األحداث بفعل

 .تنبؤا و

 بافتقاده حسيا حضورا منو أكثر فكرة حضور ؾبردا، حضورا الفاعل، حضور من هبعل ذلك كل يف وىو
 .  صبلة األسطوري البطل أو البحري، السندباد شأف ذلك يف شأنو الفيزيولوجية، معاؼبو وصف

                                                             
(4)

 118ٌنظر؛ الحوات و القصر، ص  
(5)

 220-215، ص ص، 3ٌنظر؛ ألف لٌلة و لٌلة، م 

 
(1)

 90ٌنظر؛ الحوات و القصر، ص  

 
(2)

 409-407، ص ص، 2ٌنظر؛ ألف لٌلة و لٌلة، م 



 :النبي رسالة-2-1-2 

 ألجل الطويلة والرحلة الناس ونبـو اىتماـ تستقطب لذات االمتثاؿ كبو اػبطاب فاعلية إف        
 ترسم القرى، وأىل اغبوات علي بْب حوارية ؾباذبة فضاء يف منطلقة الفاعل، نفس يف متجذرة حقيقة
 .وتبلمذتو   (3)النيب مع تشابو معلم

 ومن تفاعبل، البلمباالة من خالقاو  اغبواجز، ـبَبقا القرى، أىل يف ىبطب رحلتو، يف اغبوات علي
 أف ويقْب" اعبميع وئاـ تسع أرضية لتنشئ فتتذاوب، تنزلق اػببلفات كل جاعبل نصّبا، -العدو-اآلخر
 تأيت الٍب النهائية اعبولة ىو مراحل، من يليها ما وأف اؼبتوحد، اعبماعي العمل مرحلة ىي القادمة، اؼبرحلة

 (4)"الطغاة طغياف على

 إىل وينصتوف الرأي، منو يطلبوف الذين ىؤالء حياة ينّب وىو النيب، غاية مع تواصبل هبد ذلك إف       
 دبا وقوية كبّبة يدؾ كانت فإذا دودة، ذبد وقد بذرة، فيها ذبد قد الَباب، من حفنة اآلف خذ" تعاليمو؛

 (5)".اؼببلئكة من صبع إىل والدودة غابة، إىل تصّب أف البذرة وسع يف فإف الكفاية فيو

 التواصل الرسايل،ويقظة الفكر بسموؽ داللتو تنبئ واقعيا، زبييليا سبثبل يعطيو اؼبرجع ىذا على فاالنفتاح
 والبذور مبلئكة، إىل دالدو  وبوؿ اغبوات عليا جعلت الٍب اآلنية، اؼبنفعة وذباوز الرؤية بانطبلؽ للفاعل،

 .منو ناؿ الذي االستيبلب طوؿ بعد غابات، إىل

 :العذراء حضور-2-1-3 

 رحبلتو، يف اغبوات لعلي ،اؼبساندة(1)مقدس مطهر من كل من حياهتا تستمد الٍب الصوفيْب وعذراء
 ديبومة تتشرب كأهنا ،(2)األكرب التحدي شبن ىو اغبياة دفع أفب اؼبؤمنة واؼبوت، اعبروح على والصابرة

                                                             
(3)

 ٌنظر؛ جبران خلٌل جبران، حدٌقة النبً.  
(4)

 237وات و القصر، ص ٌنظر؛ الح  

 
(5)

 .22جبران خلٌل جبران، حدٌقة النبً،ص  



 أصبح كيف تشهد الزاحف الليل يف الواقفة" و ،(3)النيب إىل الشعب رسولة ؛"كريبة" من والنور اغبياة
 .(4)"واحدا شيئا والغسق النور

 النيب، بأفكار كريبة أفكار التحمت اغبوات،مثلما علي بأفكار أفكارىا التحمت الصوفيْب عذراء إف
 ىو واحد، مدلوؿ يف فضاءاهتما بكل والغسق النور اربد اػببلفات، ؾبراه يف يأخذ واحدا، سبيبل ومثلت
 مثالية دبنحو اإلنساين، التواجد ائيةثن ضرورة يكشف عامل اؼبعنوية، اؼبساندة لضرورة الكشفي العامل

  .الرسايل التوجو مثالية تعادؿ والرؤى، اغبضور

 " العشق في تجربة"-2-2

 غانم فضاء األموات؛ مدينة -2-2-1

 ؼبا اؼبضادّ  اؼبوقف ؿبققة مَبّددة، خطوات إىل تنتهي تأملية، قصاصات من ركاما الفاعل يرصد        
 وأحالتو التحّرؾ، فاعلية فيو كّبلت الٍب واالنتكاس، والغضب اػبوؼ لقاتح يفك ما هبد وال عليو، يعـز
 سكرتيو، إحدى األموات مدينة جازين؛ يسكر أف أريد" جازين؛ إىل اغبالة انتقاؿ يف صامتة رغبة إىل

 (5)"فجرية يا السنوية

 خليل لجبراف" األموات مدينة" يف الفاعل موقف يف والتخييلي، الراىن بْب يؤالف مكثف استدعاء وىو
 تدفع وحدىا القبور لكن اآلخر، ؿبو إىل أحدنبا يسعى نقيضاف، فيو يصطرع التأملي اؼبوقف ؛جبراف

 مكانا جازين يأخذ أف إال الفاعل رغبة وما (6).اؼبهمة ىي لتتوىّل  حدودىا، عن بعيدا اإلقصاء، ؿباوالت
                                                                                                                                                                                                     

(1)
 788ٌنظر؛ سعاد الحكٌم، المعجم الصوفً، ص   

(2)
 ٌنظر؛ الحوات و القصر.  

(3)
 
)
 19ٌنظر؛ جبران خلٌل جبران، حدٌقة النبً، ص   

(4)
 41م،ن، ص   

(5)
 .242تجربة فً العشق، ص    

(6)
 .296-295ص  -1994 ،1ط -المجموعة الكاملة، دار الجٌل، بٌروت –ٌنظر؛ جبران خلٌل جبران   
 
 
 



 ردبا ،-السكر -اإلرادي الغياب عملية عرب التأمل كاف وإف إليها، صّبورتو ويتأمل ،"األموات مدينة"يف
 .بو التحّرش موقف عن يعدؿ هبعلو ذلك

 :آخر راىن األرض؛ في المعذبوف -2-2-2

 سبثل مثالية إىل خبللو من هبنحوف الذي االجتماعي وضعهم وتَبجم الء،ىؤ  أغوار تسّب برؤية       
 ىبوا ىبوا،"  اػبائن؛ ؾبيد بو صرّح ما وىو معّذبْب، إالّ  إليها الساعْب من ذبعل ال غاية وتلك اغبياة،
 (1)".األرض معّذيب

 الفاعل يريد -"األرض يف اؼبعّذبوف"  عنواف؛ يف حسين طو ػّبصو الذي اػبضم من مستقى نداء وىو
 زبتلف آخركما إىل شخص من وتّبتو زبتلف عذاب مصدر إىل ىؤالء اىتمامات وبيل أف بذلك

 الصراع، أقطاب ألحد وىي خاّصة فكرية،ال لطاقاهتم استبلبا ينفي ولكنو ،(2)اؼبرجعي يف الراىن معطيات
 . النصوص متوف إىل اؼبمتدة شفراتو لو العنواف مع فالتناص وتبعاتو، اؼبوقف، عبء وبمل الذي

  الروائية النصوص مع التقاطع -3

 : الواقع حكاية -3-1 

 األوىل بداياتال فمنذ إصباال، العرب األدباء لدى اؼبوضوعات تناوؿ يف التقاطع معامل زبفى ال        
 .اؼبعاعبة ؿبور ىو والواقع -19-عشر التاسع القرف أوائل يف الرواية لظهور

 كاغببلؿ التعابّب وسبويو الطابوىات، ذباوز إذ الطرح، لطبيعة اؼبوضوعات، مفاصل عند الوقوؼ، وأذبنب
 .رواياتو معظم يف محفوظ نجيب لذلك؛ وسبثيبل العريب، الّروائي اؼبًب يف شائع أمر واػبطيئة،

                                                             
(1)

 .217تجربة فً العشق، ص    
(2)

 .1979، 12ط -بٌروت-ٌنظر؛ طه حسٌن، المعذبون فً األرض، دار العلم المالٌٌن  



 لو، معاصرة نصوص مع تقاطع عملية أو إرجاعية، عملية بصدد فهو راىنو، ىبَبؽ عندما فاؼبؤّلف مث ومن
 ؿباولة شهدت أين ،"الزلزاؿ"  يف واسعة مساحات يف امتد ثريا موضوعا كانت الزراعية، الثورة فقضية

 الفكرة، ذبسدت أين" اغبراشي زمنال يف واؼبوت العشق"  يف مث األرواح، بو الفاعل طرؼ من ؽبا إلغاء
 (3)"اعبنوب ريح"يف ىدوقة بن الحميد عبد مع يتقاطع بذلك وىو وتطبيقا، قبوال وشهدت

 يف األخّبة ىذه مع التقاطع فواصل وتتعدد (4)"ضبروش ػبضر سّبة من تبقى ما" يف األعرج واسيني ومع
 سّبة من تبقى ما" يف وميلودة ،" اغبراشي الزمن يف اؼبوت و العشق" يف صبيلة من كل ربملها الٍب القناعة
 -اؼبختار اغباج احملورية الشخصية أما وعيةالتط اغبملة يف للعمل فتتطوعاف الزراعية بالثورة ،"ضبروش ػبضر
 لكليهما إذ ،"بغل عرس" يف -دعوة دوف الّداعية-كياف، اغباج شخصية مع فتلتقي -جهاد دوف اجملاىد
 .اؼباخور يف نصيب

 يف ؾبّردا، كيانا للمرأة األىل لنظرة اآلين، الوصفي التتبع اؼبؤلف، يتجاوز مل السلوكية، اؼبعايّب ىامش ويف
 على تشرؽ الشمس" يف رضبة شخصية مع تتقاطع الٍب التقاليد، لسلطة الرافضة صبيلة، شخصية

 .غموقات إلسماعيل (1)"اعبميع

 الٍب اؼبساحة باسَباتيجية اؼبؤلف وعي غّب يعِب ال الفكرة، وبلورة الشخصيات، رسم يف التقاطع وىذا
 .للحدث االجتماعية بالشروط وارتباطا واؼبكاين، الزماين الفضاءين؛ بتداعيات فيها يتحرؾ

 :والعنف والسلطة المثقف -3-2

 عنها نتجت والٍب القائمة، اعبدلية ىذه تداعيات ونتتبع والسلطة، باؼبثقف الروائي اؼبًب ارتبط       
 ظل فالصراع األزؿ، ضد الدولة أو اعبماعة قياـ يف األساسيْب احملورين بْب اؼبتفاوتة اتالعبلق من متوالية

                                                             
(3)

 1970 -1عبد الحمٌد بن هدوقة، رٌح الجنوب، الشركة الوطنٌة للنشر و التوزٌع، ط  

 
(4)

 ، دت.ج ، ما تبقى من سٌرة لخضر حمروش ، دار الجرهق،  سورٌاواسٌنً األعر  
 .1978إسماعٌل غموقات؛ الشمس تشرق على الجمٌع،الشركة الوطنٌة للنشر و التوزٌع،  الجزائر،  (1)



 مث ومن أخرى جهة من إليهم اؼبرسل واغبكاـ والزعماء جهة، من واؼبرسلْب األنبياء بْب قائما طويبل زمنا
 التصور وفيها ،غبدث الَبقب وحركة القطيعة، حركة توجد مزدوجة، مصادرة إذف، راىنة كتابة كل" ففي

 الٍب الصورة تدمّبه، تريد فبا تستمد أف الثورة على هبب أنو ىي اعبذرية وازدواجيتو كامل، ثوري ؼبوقف
 .(2)."عليها اغبصوؿ تبغي

" الزلزاؿ" ويف زيداف، يف فبثل واؼبثقف الفرنسي االستعمار يف فبثلة السلطة كانت" البلز" ففي       
 كاف" والقصر اغبوات" ويف األرواح، بو يف السليب واؼبثقف الزراعية، الثورة ظبلؿ يف السلطة ذبّسدت

 يف واؼبوت العشق" ويف ،-اغبوات -بالتلقائية واؼبثقف -القصر -الغائبة السلطة بْب أشده على النزاؿ
 حرص يف الزراعية، الثورة تعميم يف السلطة قرار قبوؿ ىذبلّ  إذ، الطرفْب، بْب التوافق بدا" اغبراشي الزمن
 .التطوع ضبلة يف اؼبشاركة على صبيلة

" والدىاليز الشمعة" ويف ،-اؼبستشار -واؼبثقف السلطة بْب الصراع يستمر ،"العشق يف ذبربة" ويف       
 مث ومن.  داخلةمت عوامل بفعل غائبة، -حاضرة السلطة وتبدو الشاعر، لدى االكتشاؼ رغبة تتكشف
 مع يتقاطع قبده ومراوغة، تآلفا وتكثيفا، إسقاطا الشخصيات وربريك اؼبوضوع، بأبعاد اؼبؤلف، فإمساؾ
 مقاعد سعيد، اؼبثقف الشاب يهجر ،مرتاض المالك لعبد (3)"ونور نار" ففي لو؛ معاصرين مؤلفْب

 االستعمارية للسلطة والرافض اغبضارات، وتاريخ بالفلسفة اؽبتم وىو الثورة، بصفوؼ لبللتحاؽ راسة،الد

 الشروبة اعبامع، وشيخ واؼبعلم وظيفتو، من احملرـو الصحفي سبثل بقطاش، ؼبرزاؽ (1)"الكابراف عزوز" ويف
 .بينهما االنفصاـ وبدث مث ومن الكابراف، عزوز يف فبثلة السلطة تراه ما غّب ترى الٍب اؼبثقفة

 جريبة يف التحقيق مهمة الصحفي يتحمل ،خالص لجياللي (2)"الطيور جزيرة عواصف" ويف       
 اؼبثقفة الشخصية تتمثل ،األعرج لواسيني (3)"اؼبتوحشة اؼبرأة منحدر" ويف وقادر منصور اؼبثقفْب اغتياؿ

                                                             
 116-115روالن بارت؛ الكتابة فً درجة الصفر، ص  (2)
 . 1975عبد الملك مرتاض، نار و نور، دار الهالل، القاهرة، (3)



 سجينا كاف عندما ،"بسّبفانتس" غبق ما يف ليحقق اعبزائر، إىل يأيت الذي" دونكشوت"الصحفي يف
 رمز وكبلنبا جامعي، أستاذ والراوي باليو، راقصة اؼبثقفة نفسو؛ للكاتب (4)"اؼبقاـ سيدة" ويف. باعبزائر

 . والفكر للجماؿ

 رؤية ذبلي فتو،فلس أفكار عند وقف ،"العشق يف ذبربة" يف اؼبؤلف اعتمده الذي البّلوعي وأسلوب       
 الفلسفية، األفكار يف العايل، عرعار لمحمد (5)"الطموح" مع يتقاطع وبذلك األحداث، اؼبستشار،

 .وتكذيبية يقيةتصد ىواجس من داخلو يتصارع وما" خليفة" للبطل واألخبلقية النفسية واالىتمامات

 التأـز منحنيات ربديد يف متشعبة عوامل وتداخلت والسلطة، اؼبثقف بْب الصراع أوجو تعددت       
 للرأي منرب وفتح اؽبوية، تثبيت أولويات طرح وبْب جهة، من الكرسي وحصار اؼبصلحة أفضلية بْب

 ىي والدوافع اؼبيوؿ" أف ومراعاة رىأخ جهة من اؼبتسارعة، للمتغّبات الدقيقة للرؤية اجملاؿ وفسح اآلخر،
 بل صحتها على يتوقف ال انتصارىا وأف اؼبصاٌف، زبدـ األفكار وأف الصراع، يعِب السلطاف وأف اؼبصاٌف

 أوجو بو وزبتلف آخر، إىل نص من ىبتلف اؼبثقف اىتماـ جعل ما ،وىذا(6)"السلطة امتبلكها على
 .والسلطة بينو الّصداـ

 تدعم بدائل، إحبلؿ أو إشراؾ بضرورة اؼبثقف قناعة القرائن،ذبلي من ؾبموعة اؼبؤلف واعتماد        
 و اؼبعارضة، خط يشكل الذي اؼبنحى ىذا قبوؿ عدـ عن يكشف اإلهبايب، الفعل إىل  بالسلطة وتدفع

 ومهما اعبسدية، التصفية إىل وينتهي هديدات،بالت مصحوبا يكوف ما وغالبا وجوده، اؼبثقف يثبت بو
" اإلسبلميْب وافتقاد السياسية، للقضايا اإلسبلمي الطرح إشكالية فإف الطرفْب، بْب العنف صور تعددت

 الفكري ػبطاهبم سند وتأسيس حركتهم، منهجة على تعينهم أف شأهنا من الٍب اؼبؤسساتية، للمرجعية
                                                                                                                                                                                                     

(1)
 مطبعة الفومٌك، الجزائر، دت. عزوز الكبران،مرزاق بقطاش،  

(2)
 1998جٌاللً خالص؛ عواصف جزٌرة الطٌور، منشورات مارٌنوز،   

(3)
 1997واسٌنً األعرج؛ منحدر المرأة المتوحشة، المؤسسة الوطنٌة للفنون المطبعٌة للنشر، الجزائر   

(4)
 1991-واسٌنً األعرج؛ سٌدة المقام، المؤسسة الوطنٌة للكتاب الجزائر   

(5)
 .1978الطموح؛ محمد عرعار العالً، الشركة الوطنٌة للنشر و التوزٌع ، الجزائر،  

(6)
 21ص  -مفهوم اإلٌدٌولوجٌا–عبد هللا العروي   



 يف عقبلين ىجـو الدفاع،وكذا قوة شحذ يف ؼبطالبهم بالتايل ويستجيب حي ماض روح من والسياسي
 (1)"األفكار حرب

 وطنو وبب شيوعيا مناضبل كاف ألنو ضحيتها،" البلز" يف زيداف كاف الٍب السقوط ىوة وتلك      
 .والرؤية الرأي خالفهم من كل يقصوف قضاة، أنفسهم نصبوا وىؤالء الوطنيْب، ككل

 الراىن، جدؿ استيعاب يف الفاشل اإلسبلمي مصطفى، كاف" اغبراشي الزمن يف واؼبوت العشق" ويف
 ؿبنة بذلك فوّلد اؼبقنع، البديل يقدـ أف دوف -االشَباكي -اآلخر تيار من الساحة يفرغ ألف يسعى
 الطالبة -صبيلة ضد فقط موقفو سبحور ؼباذا ىي القائمة اإلشكالية ولعلّ  -القرار وافتقاد ؾ،الشكو 

 .التسيّب؟؟ يف شأف ؽبم فبن غّبىا دوف -اؼبتطوعة

 أيعرؼ الدين؟ أتعرؼ"  باغبقيقة؛ اؼبتطوعْب أحد من ويواجو نفسو، خبلص يستطيع ال وىو       
 (2)"أناين جباف، دموي، ؾبنوف، إنك رفو؟أع مثلما الوغد، أيها مثلك، واحد الدين

 قادوا فيو واإلسبلميوف األمِب، -السياسي الراىن من جانبا ذبسد الٍب ،"والدىاليز الشمعة" ظهرت مث
 التميز... ألنفسهم يزعموف فتئوا ما ذلك السياسية، الطبقة يقودوا ومل اعبزائري، السياسي الشارع"

 -واؼبمارسة الفكر لقيطة بنخب تصخب الٍب السياسية الساحة شركاء باقي عن نسبهم وبعد واالمتياز،
 يف االغتياؿ تنفيذ وىو -الشركاء -إليو انتهى الذي نفسو اػبط إىل انتهوا لكنهم ،(3)"خطاهبم حبسب
 .غائبة السلطة وتبقى ،!!مفكر ألنو فقط الشاعر، شخص

 فإف اؼبؤلف، بتعبّب االنغبلؽ يليو الذي االنفجار تعد الٍب" الزكي مقامو إىل يعود الطاىر الويل" أما       
 رؤية وضوح وعدـ اؼبفاىيم، بْب القائم اعبدؿ بفعل ومغيبة مغيمة الفاعل، طرؼ من اؼبنشودة اغبقيقة

                                                             
(1)

 25، ص 2002ط -الجزائر–بشٌر عمري؛ حول السقوط و أزمة الخطاب السٌاسً بالجزائر، منشورات االختالف   
(2)

 137العشق و الموت فً الزمن الحراشً، ص    
(3)

 25ص  -بشٌر عمري؛ حول السقوط و أزمة الخطاب السٌاسً بالجزائر  



 ويغّيب النصية، اؼبساحات أغلب على يسيطر الذي العنف فعل وبْب لؤلّمة، اغبضاري لوجودا يف الويل،
 (4)"اعبزائر يف النار برصاص من، يقتل من" الوطِب السياسي الثقايف اػبطاب أزمة لتحل الفاعل، اغبوار

 عدد تناوؽبا يف تتقاطع بأخرى، أو بقناعة اإلسبلمي الفكر معتنقوا خلقها الٍب فاإلشكالية مث؛ ومن       
 عوامل وتستعرض اعبامعي، األستاذ فيها يغتاؿ ،األعرج لواسيني" اؼبقاـ سيدة"  الروائية؛ اؼبتوف من

 ذاكرة" ،و (1)كلبوف وبِب النوايا غبراس خصبة أرضية خلق يف السلطة مسانبة أنبها؛ لذلك متداخلة
 ولكن زبيف، الٍب ىي القتلة قوة ليست"  األمِب، الراىن حقيقة بؤرة ترصد نفسو، للمؤلف (2)"ؼباءا

 الرضبة ضد مفاىيم ونتغلق االغتياالت، سياقات تتعدد حيث ،(3)"جدارهتا وعدـ وىزاؽبا الدولة ضعف
 (4)"تيميموف" يف النصية اؼبساحات طوؿ على شاع ما وذلك والدـ، التصفية -مكاهنا ليحل التبصر،و 

 فالضحايا والرؤية، لبلنفعاؿ مكثفة مساحات تصنع أهنا حٌب االغتياالت، أخبار تتواىل إذ بوجدرة، لرشيد
 .األرض ؽبذه الزائروف القائمة عن ينأى ملو  الشرائح، كل من

 يف ترتيباتو، تعددت كيفما العنف بفعل تعج اآلخر، إلغاء إىل تنتهي الٍب اؼبنحنيات تلك كل
 لو حديث يف اؼبؤلف وأعلن الدموية؛ بالتصفية لآلخر، الفكري اؼبوقف اغتياؿ االغتياؿ؛ عمليات تكثيف
 حوؿ تتمحور" الزكي مقامو اىل يعود الطاىر الويل" أف 1999-99-11 يـو الصادرة" الصحافة" جبريدة
 الوئاـ ضبلة ضمن يكوف حٌب أخرى، أعماؿ على إصدارىا وقدـ اؼبوت، فعل واستنكار السلم إىل الدعوة
 لكنو السياسي، اػبطاب وبمل قد األديب النص ألف اؼبعرفية، الفضيحة باب من ذلك يكوف وقد اؼبدين،

 .مسطّرا ياسياس برناؾبا ليس

                                                             
(4)

 34م.ن،ص   
(1)

 ، سٌدة المقاماألعرج ٌنظر؛ واسٌنً   
(2)

 2001واسٌنً األعرج؛ ذاكرة الماء، منشورات الفضاء الحر،   
(3)

 219م.ن، ص   
(4)

 .1994 -الجزائر -رشٌد بوجدرة؛ تٌممون، دار اإلجتهاد  
 



 العنف فاعل وتغّيب اؼبعريف، اؼبدّ  اغتياؿ ذبسد الٍب اآلنية الرؤية يف تتقاطع فإهنا للراىن، الرؤى وبتعدد
 .والفعل النص بْب مغّيمة اإلسبلميْب إىل اؼبنسوبة التهم وتبقى بآخر، أو بقناع

 
 

 

 التاريخية الشخصيات استدعاء: خامسا

 "الزلزاؿ"في -1

 الراىن حدث يفة؛السق حدث-1-1  

 الناس بفقداف اؼبآؿ ؽبذا التربير ويبلك اؼبميزة، ظبتو غدا أنو حٌب االنتماء، يفتقد راىن حبقيقة الفاعل يقر
 واألنصار، علي آذاف يف هنمس رحنا مث السقيفة، يف بكر أبا بايعنا"اغبدث؛ مع اؼبنطقي التجاوب منطق
 .عمر وقتلنا عمر بايعنا

 .ثمافع وقتلنا عثماف نّصبنا

 .مرّة مليوف وقتلناه مرّة، مليوف عليا بايعنا

 (1)"ونذّمو معاوية مبدح

 السقيفة، غبادثة اؼبرجعي يف التارىبية اغبمولة على تنفتح اآلخر، والرأي بالرأي اؼبشحونة اؼبواقف ىذه إف
 ضاربة حْب كل اػببلفات وتنتصب راء،اآل اقتياد يف ذروهتا والرويّة الفطنة وبلغت أوجو، اػببلؼ بلغ أين

  (2) احملدودة والرؤى اآلنية اؼبصاٌف بدافع اػببلفة، شئوف على القائمْب
                                                             

(1)
 170الزلزال، ص    



 اؼبفاىيم استيعاب ففوضى الراىن، مآؿ يف الّسبيب، الرابط ليحشد ، اػببلؼ بؤرة من ينطلق فالكاتب
 تنّب وال سبيبل، الفاعل أماـ تفتح ال الٍب الرؤى، اذباىات تعّدد منطلق من كانت اؼبعطيات، وتقبل
 .للذات مدّمر فعل إىل وتستحيل فاعليتو فتتقّلص عتمة،

 ":بغل العرس" في -2

 الموقف إلى التسامي المتنبي؛ -2-1   

" يكتب؛ ما دالالت عن اآلخر سؤاؿ يف متعتو وترفعو، كربيائو، يف اؼبتنيب نفسو كياف اغباج يرى       
 اعتداد يف اؼبرجعي من االنبثاؽ وىو ،(3)"وىناؾ ىنا أنشدهتا الٍب األبيات معاين من كثّب يف تستوضحِب

 :بأدبيتو المتنبي الشاعر

   (4) وىبتصم ىاجرّا اػبلق ويسهر        شواردىا عن جفوين ملء أناـ

 وسبيز مراميو، تفّرد يف اؼبوقف غرابة من نوعا خلق الذي الّدعوة، مسار على التأكيد بذلك، الفاعل يريد
 متعجرؼ أنا ؼباذا تسألِب مث" اآلخرين؛ أذىاف يف فاصبل سورا حواليو ىبلق مث ومن فيو، الّدائر الفضاء
 أبدع ليس شعرا، يقوؿ اؼبسلمْب عامة من واحد أنِب مع واؿ، أو وزير أو أمّب بأنِب الناس أوىم ىكذا،

  .(1)"فراس أبو يقولو فبّا أو سباـ أبو أو زىّب قالو فبّا أعذب وال أرؽ وال

 الشعري النص يف اؼبرجعي بغائية يعادؽبا ألف يسعى للفاعل، غائيال بالتمّيز الشعور إشاعة رغبة وتلك
(2): 

                                                                                                                                                                                                     
(2)

 315-312،ص ص ، 791987ٌنظر؛ محمد عفٌف الزغبً، مختصر سٌرة ابن هشام، دار النفائس، بٌروت، ط  
(3)

  62عرس بغل،ص   
(4)

 . 332؛ ص  أبو الطٌب المتنبً، الدٌوان  
(1)

  62عرس بغل،ص   
(2)

  332، ص  أبو الطٌب المتنبً، الدٌوان  
(3)

 .70العشق و الموت فً الزمن الحراشً، ص   



 قدـ بو تسعى من خّب بأنِب     ؾبلسنا ضمّ  فّبن اعبمع سيعلم

 علالفا فإف اؼبوقف، يف مفارقة ىبلق الذي اآلخرين، مع التعادؿ بإمكانية التمويو بعض من الرغم وعلى
 ذلك يف يقارب... والّدواعي بالظروؼ التفرد مع الّدعاة، من نفر مع التساوي من نوع إقرار إىل يرمي
 .الّدرجات متفاوت غّب إبداعي مستوى يف الشعراء جانب إىل ووقوفو داخلو، اؼبتجذر. اؼبتنيب ترفع

 ":الحراشي زمن في والموت العشق" في -3

 :اليديولوجيا االختالؼ وحمزة؛معادؿ ىند -3-1  

 على اؼبرجعي، غائية باستعارة االنفعاؿ، الكاتب يكثف أحد، غزوة يف اؼبسلمْب انتكاس تعكس بإشارة
 وسآكل رجعي، خنزير بطن سأبقر الليلة، ىذه مثل انتظرت لطاؼبا:" اؼبتطوعات إحدى ؛"ثريا" لساف
 (3)".كبده

 بقرت سفياف أيب زوج ىندا إف حٌب أحد، بقتلى" التمثيل يف القائم التارىبي؛ اؼبرجعي يراوغ نسق وىو
 .(4)"أرسلتها مث فبلكتها لتأكلها، كبده وأخذت ضبزة، بطن

 للشخصيات، قيميا إيهاما تخلقف األحداث، تواتر تقنية زبدـ فنية، دبراوغة اؼبرجعي فتحويل مث، ومن
 أوساط يف فعاليتها وذبديد ترسيخها إىل الكاتب يسعى أيديولوجية، اعتقاد منحى ترسم دالالت وتلك

 .االعتقاد شعارات إىل باالنصياع اؼبنطقي، اؼبألوؼ قلب وفق اؼبفاىيم استثمار منطلق من الطلبة،

 ":العشق في تجربة" في -4

                                                             
(4)

 .138، ص1986، 2ناهل العرفان، بٌروت،ط محمد الخضري، نور الٌقٌن فً سٌرة سٌد المرسلٌن، مؤسسة م  

  
 
 
 



  :سفياف أبي بن معاوية -4-1

 كل حبرصو ىبلّ  دبا يفاوض ال لكنو اؼبفاوضات، طاولة إىل جالس مسئوؿ كل نية الفاعل يستنطق       
 (1)"معاوية شعرة تتقطع ال أف على"  اغبرص؛

 وبْب بيِب أف لو" ؾبالسو؛ يف وتأكيده رعيتو، مع سفياف أيب بن معاوية موقف يف للمرجعي، ؾباذبة وتلك
 (2)".شددهتا أرخوىا وإذا أرخيتها، شّدوىا إذا كنت... انقطعت ما شعرة الناس

 اؼبناصب، أصحاب لدى اجملاملة، أقنعة والتزاـ اؼبداراة منحى إىل يؤشر النظاـ، اىذ باستدعائو والكاتب
 .الّدىاء أصحاب غّب نسجها هبيد ال حبكة وىي إياىا، فقداهنم خشية

 "الدىاليز و الشمعة"في -5

 .مكتمل غبر نموذج ياسر؛ بن عمار -5-1 

 اؼبوروث، مع واالنفصاؿ االتصاؿ إشكالية فاؼبؤل يطرح اإلسبلمي، التاريخ من اؼبرجعي على اتكاء       
 شخصية يستحضر واؽبوية، االنتماء إلشكالية تأكيده يف والواقعي، اؼبرجعي بْب قائمة اؼبسافة وتبقى
 !اغبلم اإلسبلمية الدولة عبلقات بأطراؼ سبسك سلطة يبثل الذي ياسر، بن عمار

 العقل يناصر اغبركة، يف قيادي النفط، يف ندسمه الثبلثْب، يف"  فهو االنطبلؽ قاعدة لو ويهيئ       
 مصدرا االسم اؼبؤلف واعتمد ،(3)."ياسر بن عمار اغبركي اظبو والتطرؼ، اعبهل ويبغض واالعتداؿ،

 مع التواصل خط إنشاء إىل فيو البعض يسعى راىن يف الشخصية، غبضور ومكثفا لبلىتماـ، جاذبا
 اؼبرجعية، الشخصية سلوؾ يف التحّوؿ بعض أيضا واعتمد اء،البن يف ورغبة تسامح من فيو ؼبا اؼبوروث،

                                                             
(1)

 .35تجربة فً العشق، ص   
(2)

 .274، ص 4، م1974، 1عباس محمود العقاد، العبقرٌات اإلسالمٌة، دار الكتاب اللبنانً، بٌروت،ط  
(3)

  27الشمعة و الدهالٌز، ص  
(4)

 .22م، ن، ص   
(5)

 .23ٌنظر؛ م، ن، ص   



 الرشاشات فوىات وكانت مسلحْب، اؼبلتحوف، كاف"  نفسو، اؼبنحى يف تقف الٍب الشخصيات وكل
 لقياـ اؼبنطقي التدرج فهم بعد هبيدوا مل فهم ، (4)"-الشاعر-وصدره رأسو إىل موجهة األوتوماتيكية

 اتكاء باآلخر، القناعة وعدـ التعسف إىل حتما يضفي الشرعي، اؼبنهج من فاالنقبلب اإلسبلمية، الدولة
 .( 5)اإلسبلمي واغبكم اإلسبلمية والدولة اإلسبلمية كاػببلفة دالالهتا استيعاب دوف شعارات على

 من الكثّب فيها كاف مث ومن متغّباتو، بكل الراىن، فرضها بوتّبة اشتغلت النص، يف اؼبرجعية فالشخصية
 .الفشل بؤرة وتلك ؽبا، واغباملْب القضية بْب مؤّسسة غّب لعبلقات اؼبشكل اكمالَب 

 .أخرى شخصيات -5-2 

 إلشعاع فكاف والقضية، الفكرة وربمل االجتهاد، مصداقية دبّدىا الشخصيات، ربرؾ اؼبؤلف يتتبع       
 والتناصات الرؤى، يوف تتشعب الذي للراىن مثرية دالالت اإلسبلمي التاريخ يف القيادية الشخصيات

 أيب بن فعلي واغباضر، اؼباضي بْب اغبتمي الرابط تؤكد واسعة، نصية مساحات تغطي الٍب القصدية
 مراحل من واسعة مرحلة يف الكرًن اإلنساين اعبانب مثبل الغفاري، ذر وأبو -وجهو اهلل كـر -طالب
 األحداث ربوؿ يف فعالية ذي ؼبردود وربقيقا ، (1) اإلنساف حقوؽ على باالعتداء اؼبشحوف  التاريخ
 يبلغ وأفعاؽبا الشخصيات بْب فالتفاعل ،(2) آخر لتويل ابنا قتلت الٍب اػبيزرانة يستحضر ترّدداهتا، ورصد
 حدث إىل دو يع طة،السل على األّوؿ اػببلؼ بأف فيقر باؽبدؼ، القناعة من ومستوى التوتر، من حدودا

 االسَبجاع فهذا الفعل، إىل باإلشارة كاف الشخصيات فاستدعاء السلطة، باقتساـ القاضي (3) الّسقيفة
 كل بتوافق مرىونة مستقبلية لتصّورات واؼبمثل الواحدة، األمة أبناء بْب احملتدّ  للصراع اجملّسدة دالالتو لو

 .واحد منحى يف تعداداتاالس كل وصبّ  األطراؼ،

 ":الزكي مقامو إلى يعود الطاىر الولي" في -6

                                                             
(1)

 125الدهالٌز، ص الشمعة و  



 .السقوط معادؿ بالرة؛ -6-1

 آليات لتؤسس تتداخل رامزة، عبلقات عنها تنشأ تارىبية، شخصيات من للشخوص اؼبؤلف يسَبفد
 األغطية من ،ببلرة وكانت. األحداث تواتر بفعل ويرزبي ينقبض انفعاليا، شّدا وتوّلد النص يف التفاعل

 األمازيغية، الفتنة ، فهي. النص مساحات عرب ذبوب الٍب الشخصية اؼبتشابكة، بأنسجتها اغبكائية،
 الفاعل اؼبهّددة اؼبتوثبة والروح اؼبتجّسدة، الفتنة ببلرة، ، (4)جديد نسل نشوء إىل والساعية التوحد، طالبة
 دبقامو الفاعل بقاء إمكانية واؼبستحيل؛ اؼبمكن معطيات على القائم النموذج ىذا(5)الّذاكرة وغياب بالتيو

 نضوب واستحالة زبييبل، لشخصها الفاعل استحضار وإمكانية ذلك، ربقق واستحالة التوحد، وقبوؿ
 .(2)سباىيا رةو األسط ومن ،(1)بريقا اػببلعة من ربمل ةامرأ التجاذب؛ ؿبور فهي منو، ضياعها على ندمو

 وكـر اؽبمة وعلوّ  والرأي العقل ربّات من ،باديس بن المعز بن تميم بنت" التارىبية؛ ببلرة تستدعي إهنا
 عّمها ابن خطبها... والدين، العلم قوامها عربية تربية بَببيتها والدىا وعِب باؼبهدية، ولدت الّشمائل،

 كثيف عسكر يف اؼبهدية من العروس وأدرجت.. ضبّاد بِب قلعة صاحب الصنهاجي َعلَّنَّاس الناصر
 باظبها، اشتهر ضبّاد بِب بقلعة إيوانا إلقامتها ببلرة األمّبة واختّصت...يعدّ  وال وبدّ  ماال اعبهاز من ومعها

 والتخييلي، التارىبي، اؼبرجعي النموذجْب بْب شاسعة اؼبفارقة تظهر مث ومن ، (3)"ببلرة بقصر رؼوع
 ببلرة قطعت حْب يف للحرب، اتقاء اؼبعز بن وسبيم الناصر اؼبلك بْب الوصاؿ أقامت التارىبية فببلرة

 ملتزمة كانت التارىبية ببلرةو  نفسو، يف حربا مقيمة خارجة، برميو وصاحبو، اؼبقاـ بْب الرابط  التخييلية
 احملظور التخييلية ببلرة استباحت حْب يف السبلـ، ىم وحاملة وزواجها، عبلقاهتا يف العرؼ بنظاـ

 .ربذيرية يديولوجيةأ لغائية اؼبوروث، الستئصاؿ وسعت األخبلقي،

                                                                                                                                                                                                     
(2)

 97ٌنظر؛ م،ن، ص   
(3)

 97ٌنظر؛ م، ن، ص   
(4)

 118ٌنظر؛ الولً الطاهر ٌعود إلى مقامه الزكً ص   
(5)

 86، 85ٌنظر؛ م،ن، ص ص   
(1)

 86ٌنظر؛ الولً الطاهر ٌعود إلى مقامه الزكً ص   
(2)

 93ٌنظر؛ م،ن، ص   



 .الطلبة عند النموذج متمم؛ وأـ نويرة بن مالك -6-2

 الرؤى، تلك انشطار تعادؿ متباينة مشاعر مضنية،مسقطا برؤى اؼبلفوفة أحداثو بإحدى التاريخ يتحرؾ
 بْب الوسط على بعثوره الرؤية ليجّدد فيها، بؤرة من ينطلق لكن تأرىبها، إعادة إىل يسعى ال واؼبؤلف

 . والواقعي التارىبي اضياؼب

 حكائية، أغطية -عنو اهلل رضي -الوليد بن وخالد ،متمم أـ وزوجو الشاعر، (4)نويرة بن مالك وكاف
 بن خالد يد على الرّدة حروب يف نويرة بن مالك مقتل على بالَبكيز الروائية، الشخوص رؤية هبا تتحقق
 االجتهادات، فيها وأعملت اآلراء، تداولتها حادثة وتلك ،(5)متمم أـ من وزواجو رّدتو بسبب ،الوليد

 الشريف الشاعر ، نويرة بن مالك الطلبة؛ فكل اؼبفَبض، باؼبقاـ اؼبوجودين والطالبات الطلبة اجتهادات
 سلوكو يف اآلراء اختلفت طرقْب؛ مفرؽ إىل إسبلمو انتهى الذي اؼبسلم باعبماؿ، اؼبمتَّع البارز، الفارس

 .اؼبوت إىل فانتهائو أحدنبا،

 من وزواجو ،نويرة بن مالك قتل على إقبالو يف -اؼبسلوؿ اهلل سيف -خالد موقف عن يسألوف بعضهم
  (1)الثابت إسبلمو ه،حبتميةقرار  إىل وىبلصوف فتوتو، لنسبة إيعازا زوجتو متمم أـ

 القتيل أرملة حياة يف الصامت التغّب حلقة عن الباحثة التلقائية انفعاالهتن تتدفق ،متمم أـ البنات وكل
 نابضا، مشهدا يرسم وذلك (2)القدر، عليها تضع أثفية رأسو أماـ ىي مث زوجها، قاتل من تزوجت الٍب

 .يتحرؾ ال والتاريخ يتوقف، اغبياة هنر كأف الدماء، وسفك الرجاؿ قتل الراىن؛ بتفّجرات

                                                                                                                                                                                                     
(3)

 .140-139، ص ص 1عمر رضا كحالة؛ أعالم النساء فً عالمً العربً واإلسالم، مؤسسة الرسالة، بٌروت، ج   
(4)

 هو سٌد من سادات تمٌم، ورئٌس بنً ٌربوع وفارسهم وشاعرهم.  
(5)

 9ٌنظر؛ الولً الطاهر ٌعود إلى مقامه الزكً ص   
(1)

 .50-46ٌنظر؛ الولً الطاهر ٌعود إلى مقامه الزكً ص ص،   
(2)

 .50-49؛ م،ن، ص ص ٌنظر  



 حكمو، للمنطق فإف االجتهادية، واإلسقاطات للتأويل مفتوحا التارىبي اغبدث ىذا يظل وإف       
 فإف -الطلبة حبكم- فقط، عسكريا بطبل -عنو اهلل رضي -الدخ يكوف فأف اغبقيقة؛ لبياف التمييز دبعايّب
 فخطئو، للحدث خالد بتأويل الصديق بكر أبي وحكم -وسلم عليو اهلل صلى-الرسوؿ تقدير

 الفارس -قتادة أيب -للحدث اإلهبايب إىل الرقيب يلجأ ىو مث ،(3)ذلك غّب على تدؿ أخرى، ومعطيات
 ؼبوثق اؼبؤلف وإيراد ،خالد إمرة ربت القتاؿ ترؾ عزمو حدّ  إىل رأيو عند والثابت ،مالك لقتل اؼبعارض

 .(4)مالك موقف تزكية على تعويل ذلك، يف تارىبي

 حيث إىل واؼبفاىيم، القيم فيو تنزلق تنازيل؛ قيمي اؼبساحة؛ ىذه يف اؼبرجعي امتصاص فإف مث؛ ومن
 .ؽبا اؼبخالفة اغبقيقية للقيمة وتغييبا للمتخيل، إسقاطا فيها اغبدث يصبح الٍب األيديولوجية، الغائبة

 !! الموقف مرارة؛ بن مجاعة -6-3

 طرفا أىلو، على تأيت كادت حرب يف -عنو اهلل رضي -خالد ـبادع ،(5)مرارة بن ؾباعة ووبضر       
 بينو االستجارة فعل وهبلي معاكس، اذباه -عنو اهلل رضي -خالد مع فيها لو كاف الٍب الرؤية أبعاد هبلي

 لئن حلف، وبينو بيِب جاري، وىذا لو إين الناس أيها ؾباعة، يا لك أنا... متمم أـ يا أجّبيِب" متمم وأـ
 الطالبات، عند األوؿ القيمي النموذج ىو مث ،(6)"فعلت أصحايب انتصر وإف منهم، قباين أصحابو انتصر

 وعدـ والَبؾ، القتل بْب األصفاد يف وىو إسبلمو أمرين، على صرب ألنو فتوة، باعتباره" وتساؿبو بإسبلمو
  (7)"قومو من هبّبىا عليها رداءه ألقى حْب متمم، أـ من خالد حبرماف نويرة، بن ؼبالك انتقامو

 عن تارىبيا، وثق ؼبا. الغائي اؼبؤلف مسلك وفق اؼبرجعي، باستدعاء جديد شعور إيقاظ ىذا إف       
 تعديل إىل فيسعى ضباية دوف مهزوما، أسّبا نفسو هبد وىو الغادرة، مرارة بن ؾباعة مواقف حقيقة

                                                             
(3)

 172-155 ، ص ص1983، 4ٌنظر صادق ابراهٌم عرجون، خالد بن الولٌد، الدار السعودٌة للنشر، السعودٌة، ط  
(4)

 172-155ٌنظر؛ م،ن، ص ص   
(5)

 مخادع خالد بن الولٌد فً حرب الٌمامةهو من سادة بنً حنٌفة، و  
(6)

 41الولً الطاهر ٌعود إلى مقامه الزكً ص   
(7)

  191وٌنظر؛ صادق ابراهٌم عرجون ، خالد بن الولٌد ص   50-42ٌنظر؛ م،ن، ص ص   



 غبالة الواعي البطل دبنطق -عنو اهلل رضي -خالد ويتقبلها سبكها، هبيد خبديعة؛ اغبرب معطيات
 . (1)ثابتا يظل بعهده الويف موقف لكن اغبقيقة، عن تسفر ىي مث اؼبقاتلْب،

 اؼبفاىيم من حصيلتو ليعطي الواقعي، إىل اؼبؤلف هبا ويعرب اؼببلمح، هبا تضطرب للموقف، تعرية وتلك
 اضطراب من راىن ىو فيما االنكسار فاعلية فتجّسد الرؤية، صفاء وتافق د قصد عن زبتلط الٍب اؼبقلوبة،

 الفكر فوضى فعّمت فيها، الشرخ حدث ما سرعاف اعتقادية، توجهات احتوهتا الٍب الفكرية، لرؤىا
 .واغبياة

 

 التناقض احتواء محفوظ؛ نجيب -6-4

 الكثّب فيو اؼبعريف حضورىا مقومات؛ اؼبؤلف يرسم أدبية، لشخصية اإلقصاء فعل تربير كبو انزالقي بتمهيد
 من وسكنو الفلسفة، قرأ لقد"  اإلقصاء، مث ومن للتهمة، اؼبوجب رصيدال ربديد يف والَباكم اإلهباز من

 مث واألىرامات، الودياف ذباويف يف الوثنية، جذور عن يبحث األوىل كتبو يف فعاد (2)السهروردي سكن
 يف اهلل سجنو"  مث كثّبة، ماؿأع يف يستنطقهم وراح والشيوعيْب، واؼببلحدة اؼبسلمْب اإلخواف بْب سوى

 ونصبا وقدوة رمزا ليكوف فكافئوه واليهود، النصارى فهمو اؼبتخّلفة العهود فتّوة األنبياء وجعل حارتو،
 (3)..."الفاسد ؼبّخنا

 اؼبستنطقة الروائية مؤلّفاتو عرب تواجده منطلقات ويستقطب ؿبفوظ، قبيب األديب عامل على ينفتح فهو
 بْب"  تلفزيونية؛ ومسلسبلت ،"وهناية كبداية"  سينمائية أفبلـ إىل واحملولة الفكري، -االجتماعي للواقع

                                                             
(1)

 و بعدها 193ٌنظر؛ صادق ابراهٌم عرجون ، خالد بن الولٌد ص   
(2)

م، وعلى الرغم من 1155السهروردي؛ هو شهاب الدٌن السهروردي، الملقب بشٌخ اإلشراق، ولد غربً إٌران، بسهرورد، سنة   
 حداثة سنه،     

 .1191ٌة وانبعاث العقل، استشهد فً قلعة حلب سنة صنف العدٌد من الكتب الفلسفٌة فً الحكم اإلشراف     
 وما بعدها. 173ٌنظر؛ باسمة كٌال، أصل االنسان وستر الوجود، ص      
(3)

 .56الولً الطاهر ٌعود إلى مقامه الزكً ص   
 



 بو وناؿ القراءات فيها اختلفت الٍب" حارتنا أوالد"  مؤلفو إىل ،" واؼبساء الصباح حديث" " القصرين
:" بقولو الكاتب هبسدىا والٍب اغتياؿ، حملاولة بسببها وتعرض،1988 عاـ لآلداب نوبل جائزة األديب
 .اغبديث السهروردي يد صاحيب، يد يدي، من اػبنجر انطلق. مضطربة يد ارتفعت

. الدـ وساؿ -وسلم عليو اهلل صلى -ؿبمد النيب بعد آخر نيب ىبلق أف على قادر اهلل إف يقوؿ ظبعتو
  (1)."عظيم بذبح واؼبسلمْب والعرب مصر اهلل فدى النيل، ماء تكّدر. الدنيا اغتمت

 من الصراع وتبِب فاعليتها، اغبقيقة تفقد الٍب التقييم، عبثية فيها تنبثق مركبة رؤية أجلى الكاتب إف
 .شابو ما أو ديِب دافع باسم اآلخر، آراء تقبل فرص ويقطع اؽبّوة، يوسع واحد منطلق

 اإلسالمي التاريخ ىامش من ومواقف شخصيات -6-5

 نقل عامدا ومواقفها، بصانعيها التارىبية، اغبمولة من اإلفراغ الكاتب يواصل راكضة، تصويرية دبشاىد
 أكثر حصدت الٍب الكذاب ومسيلمة -عنو اهلل رضي -خالد معركة يف الدقيق غافل غّب فيها، الواقعي

 بن يزيد بدأىا األعداء، قتاؿ عن توانت ما استشهادية، رموز عند فيقف قرآف، حافظ ثبلشبائة من
 من إليك أعتذر إين اللهم." استشهاده حْب إىل قومو يف العزيبة وباث اجملاىدين، راية حامل (2)الخطاب

 (4)"(3)طفيل بن ومحكم مسيلمة بو جاء فبّا إليك وأبرأ أصحايب فرار

 لباؼ إنا سامل، يا"  اؼبسلموف فيو ىتف الذي بإصرار، لرايةا ضبل يف  (5)حذيفة أبي مولى  سالم فنيابة
 قبلك، من نؤتى أف

 .قبلي من أوتيتم إف إذف أنا القرآف حامل بئس

                                                             
(1)

 57الولً الطاهر ٌعود إلى مقامه الزكً ،ص   
(2)

 ٌزٌد هو أخ عمر بن الخطاب، وحامل راٌة المهاجرٌن فً معركة الٌمامة  
(3)

 محكم بن طفٌل؛ هو سٌد اهل الٌمامة، و شدٌد التعصب لها  
(4)

 42الولً الطاهر ٌعود إلى مقامه الزكً ص   
(5)

 سالم؛ مولى ابً حذٌفة، حامل الراٌة بعد استشهاد ٌزٌد بن الحطاب فً معركة الٌمامة  



 (6)."اؼبهاجرين راية ومعي ساقي، أنصاؼ بلغت حٌب لرجلي وحفرت أنا تقّدمت

 يا ألزمها: "  اؼبسلموف فيو نادى الذي ،(7)قيس بن ثابت األنصار؛ راية حامل ىلإ االىتماـ أيضا ويويل
   (8)."الراية القـو مبلؾ فإف قيس

 مستخفة اؼبعارؾ، خوض يف إليها واالرتكاف إلسبلمية،ا للعقيدة الثابتة االنتماء مشاعر يؤّكد الكاتب إف
 بقطع فيجازؼ بضراوة، السليب الفعل وبوطو حْب اإلهبايب، الذات فعل على مؤّكدا أىواؿ، من عاداىا دبا

 اغباملوف ىؤالء فكاف العقائدي، االجتماعي الراىن على غائي، معريف إسقاط ذلك ويف اؼبوت، معرب
 يف يوالوهنم ال اآلخرين، إقصاء يف الشرعي اغبق ؽبم خاصة، معطيات وفق ؽبا بوفواؼبتحزّ  اإلسبلـ ؼببادئ
 .واسع حيز اغبقيقية اؼبفاىيم كسر من فيو إسقاط وىو الرؤى، امتداد

 التعرؼ تتجاوز مل خاطفة دبشاىد سبثيلهم كاف شخوص، استدعاء أيضا، التارىبية اغبمولة ومن       
 األسدي سبيع بن وحامية عكرمة" فكاف؛ الكربى، الرّدة دبعارؾ اطةلئلح تكميلية مشاىد بأظبائهم؛
 يف أما ،  (1)"-اهلل رضواف عليهم -صحابة وىم وغّبىم ،حاتم بن وعدي ،سفياف بن والضّحك

 من لتكثف الفاعل، تصور إىل افذةوالن اؼبناقضة، القيم حاملة ،(2)"سجاح فكانت اآلخر الطرؼ
 .بذىنو والتشويش التغرير معطيات

 اؼبنابع بشٌب باإلؼباـ اؼبوفية ىي اإلشارة هبد اإلنساين، اؼبعريف اؼبخزوف من يتشرب ما كثّبا اؼبؤلف وألف
 سلمى أبي بن وزىير القيس وامرئ الشنفرىو الجاحظو المتنبيو  (3)"عريب ابن"  فيستدعي الفكرية،

                                                             
(6)

 43-42الولً الطاهر ٌعود إلى مقامه الزكً ص ص،   
(7)

 ثابت بن قٌس؛ هو حامل راٌة األنصار فً معركة الٌمامة  
(8)

 42الولً الطاهر ٌعود إلى مقامه الزكً ص   
(1)

 47الولً الطاهر ٌعود إلى مقامه الزكً ص  
(2)

 57م، ن، ص   
(3)

م ،و تلقى تربٌته دٌنٌة، و اشتغل 1165ابن أفالطون، ولد عام ابن عربً؛ هو أبو بكر محمد بن علً المعروف بالشٌخ األكبر، و ب  
 باألدب و   

 م.1240، له الفتوحات المكٌة و فصوص الحلم، توفً عام  21الصٌد، و دخل حٌاة الصوفٌة و هو فً سن      
 و ما بعدها. 5ص-حٌاته مذهبه-ٌنظر؛ أسٌن بالثٌوس، ابن عربً     



 وىيمنقواي وغوركي وسارتر ولينْب ماركسو...األفغاني الدين جماؿو (4)الوىاب عبد بن ومحمد
   (5)"ودانتي وىيقل

 الفكري التأثّب مناحي هبلي فبّا -الويل -للفاعل عريفاؼب التكوين تشابك لدالالت ووسائط إشارات وىي
 الٍب واالذباىات، اؼبصاٌف بتناقض اؼبرتبطة الراىنة، األحداث تقوًن يف الرؤى تناقضف مث ومن اؼبتناقض،

 .والسياسية والفكرية االجتماعية اغبياة فوضى تنشئ

 :تركيب

 تتفاعل متناصات، و داخلية، مناصات حلوؿ بْب تفاوت الفصل ىذا يف النصي، التفاعل إف       
 و للمرجعي، انتماء تستدعي فجوة سببل أو الرؤية، ضمور أحيانا، تفسر و النص، نسيج إلسباـ باستمرار
 على اؼبستعصي الثابت تركيزىا و مركزيتها، ؽبا نصوص، من كمالو النص اخذ ضرورة عن أيضا تكشف
 الفاعل لتفرد مدعمة مرجعية لفعاليات انعكاسا لنصوص،ا مع التقاطع و التفاعل كاف مث من و التغيّب،

 .الطاىر الويل و كاغبوات، اؼبألوؼ ىبَبؽ أف لو زبوؿ مساحة يف يتحرؾ فهو النص، يف

 إذ اجتماعية، إيديولوجية لتشابكات مولدة معرفية تفاعبلت اؼبتناصات، و اؼبناصات كانت و       
 النص من التشرب قصيدتو و اإليديولوجي، اؼبادي ضوراغب كثافة سبنحو بإسَباتيجية الفاعل يقدـ

 ينتج ؼبا التلقي، عملية أثناء اؼبصداقية، و األلفة و القبوؿ من نوعا النص سبنح إذ اؼبعريف، وزنو لو اؼبرجعي،
 .أويل انفعايل شد من عنها

                                                             
(4)

م، واسع العلم بالفقه و الحدٌث و النحو، عكف على قراءة التفاسٌر و شروح 1115محمد بن عبد الوهاب؛ ولد شمال الرٌاض عام   
 السنة، صنف  

 م.1206كتابه"التوحٌد" ٌحارب فٌه البدع و الخرافات، توفً عام      
 و بعدها. 70،ص1979احمد أمٌن، زعماء اإلصالح فً العصر الحدٌث، دار الكتاب العربً، بٌروت، ٌنظر؛      

(5)
 57الولً الطاهر ٌعود إلى مقامه الزكً ص   



 خلق يف رغبة عن ينم اؼبوقف، و الفكرة يف بسلطتو احتفاظو و مرجعية، ببنيات النص إثراء إف       
 وضعية بفكرة إيباف عن فكانت القرآين، النص مع التفاعل يف الغالبة قصديتو أما الراىن، يف و من موقف
 فنية صوفية الطاىر، الويل صوفية كانت مث من و طارئ كل عن اؼبنزىة الفكرة بقدسية اإليباف عن بعيدا

 .أخر إىل مرجعي من ؿباورىا تتعدد خطابية، سلطة خلق إىل التفاعبلت بتلك انتهى و سريالية،

 النصوص ليمنح التارىبي، و األديب و الصويف و الديِب اؼبرجعي من اغبدث يتوسل اؼبؤلف إف       
 منتظر، إقصاء أو معريف، عقم إىل تنتهي اؼبتناصات، و اؼبناصات أغلب لكن اإلبداعي، اػبصب بعض
 و الفصيلة بْب الفاصل يغيب ،"اغبراشي الزمن يف اؼبوت و العشق"  و" بغل عرس" و" البلز" ففي

 مناقضة أو مشاهبة أفعاؿ و موالية أحداث إىل االنتقاؿ إذ جزئيا، بثرائو وبتفظ التناص ؾباؿ و اػبطيئة،
 إذ الروائيْب، النصْب يف البلز ذلك مثاؿ و كثافتها، و لثرائها البَب بفعل يعجل -التناص ؾبل– للفعل
 .اآلؽبة بصور يقدـ لوكاتو،س يف شاذا اجملتمع عرفو

 ىو و اؼبنقذ، ىو و النيب فهو متناقضة، بتلوينات يقدـ ،"الزكي مقامو إىل يعود الطاىر الويل" يف الويل و
 و دينية، و فكرية ذبريدية، صوفية حبموالت عبلقات، شبكة اعتمد فاؼبؤلف.  اؽبزيبة و اػبطأ صانع أيضا
 الواقع، عن تنفصل ىي فبل للشخوص، االنتماء و اؽبوية مبلمح عضب ربدد أبعادا لّبسم تارىبية، و أدبية

 .   الكلي بعمقو تتصل ىي ال و
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 -عنوافال-الخارجي المناصّ  مستوى على: أّوال

 :زػرميػتّ ػال -1



 باعتبارىا للمؤّلف، اإلبداعي اؼبنحى هبا ليستكشف اؼبناّصات، من األوىل العتبة أماـ اؼبتلّقي يقف      
 يتتّبع مثّ  من و القراءة، بعد ما انتظار ألفق الّتشكيبلت من متواليات خلفها تَبّتب الٍب اؼبغرية، الّشفرات
 و صبالّية أبعاد من وبمل دبا للنّص، اؼبوازي النصّ  يبّثل العنواف ألفّ  ،ؽبا احتمالّية و تفسّبيّة دالالت
 ـبتلفة منطلقات و أمورا يستقطب"إذ التلّقي إلمكانات وفقا أحيانا، تتناقض و تتماىى و زبتلف معرفّية،

 (1)" اجملتمع دينامّية لفهم

 :دبستويْب اؼبتلّقي ليقف للعنواف الَّبميز دبيزة احتفظ أعمالو امتداد على اؼبؤّلف و

 الكربى العبلمات يستحضر أو العنواف، شفرة فك من ليقَبب القرائّية ذاكرتو ـبزوف فيو يفرغ األّوؿ؛
 .تكوينو يف تداعيات من ؽبا ما و للرّاىن،

 مباشرة، لداللة حاملة نصّية بنية أو ارةإش الروائي، النصّ  مًب يف يأيت الذي الّتفسّب يف يتمّثل الثّاين؛
 تقّبل و استيعاب و جدؿ بينهما ينفصبلف، ال اؼبستويْب كبل و الّذايت، الّتفاعل منحى يتتّبع أف ليستطيع

 .أيضا

 مفتوحة عودهتم تبقى و ديارىم، خلفوا الذين ىؤالء لعودة يرمز ؛"الزّكي مقامو إىل يعود الطّاىر فالويلّ "
 يف ذبربة"و.استفهاـ عبلمات أمامو ؼبوعد أيضا مفتوحة و لو، تقّبلهم و الواقع، من مقبوؽب رىاف على

 من فيها ؼبا الصوفية التناصات ؽبا مكنت أيضا، ومتناقضة ومتشابكة مكثفة دالالت على تنفتح" العشق
 .العناوين طبيعة كدا و الواقع، مع التماىي يف ذبربة ىي العشق يف فتجربة امتداد

 :امػلالّتكػ -2

 غبركة اؼبساير الّتارىبي اؼبنظور إشكالّية يبّيز لونا مرّة كلّ  تعطي مشَبكة، مفاىيم يوّلد العناوين ترميز      
 تنمو الّشرعي، بوجوده يعَبؼ ال ؾبتمع يف يتموقع أف وباوؿ اجتماعّيا، اؼبقموع فالبّلز اإلبداع،

                                                             
(1)

 68بشٌر القمري؛ شعرٌة النص الروائً، ص   



 نظرة أيضا وبمل و"اغبرّاشي الّزمن يف وتاؼب و العشق" يف بو اؼبتربّؾ اؼبتصّوؼ فيغدو شخصّيتو،
 سياؽ يف و ،"الزّلزاؿ"يف الفاعل رؤية رؤيتو تناقض الذي و الّتفاؤلّية اؼبستقبلّية الّنظرة ذي االشَباكي

 و اغبّوات" يف حّواتا فيغدو الطّبيعّية و الّتارىبّية القوانْب فيخَبؽ البّلز، يرتفع الّروائّية، اؼبتوف تكامل
 و الّشمعة" يف مشعة إىل دوره فيتحّوؿ اؽبدؼ، إىل بالوصوؿ إالّ  مباالة دوف حبياتو ّحيامض ،"القصر

 اؼبعرفة عدـ متاىة ؽبا، وصف أقرب متاىة يف نفسو هبد هبا، ما يتحّسس و الّدىاليز يدخل ،"الّدىاليز
 فاقدا ،..."الزكي مقامو إىل يعود الطّاىر الويلّ " يف يبعث مثّ  يغتاؿ القضّية، لكنو اؼبروّع للغموض بالّذات،
 جهد بعد عليو العثور يتوّىم مقامو، عن يبحث اؼبشقوقتْب، األذنْب ذات األتاف إالّ  لو دليل ال الوعي،
 .قداسة من فيو ما على وبافظ أف يستطيع ال و مضن،

 اعتناؽ تقّلب عن تعلن ـبتلفة، و متشاهبة أوجها يعطي الّتكامل، و الّتفاعل هبذا اؼبؤّلف إفّ        
 اغبركة تتبع بسياقات تأت مل إف و ملحمة، أجزاء ىي األربعة العناوين أفّ  أعتقد و الواقع، إيديولوجيا

 اؼبرحلة يف سقطت مثّ  اؼبفاىيم، النزالؽ اكبرفت مثّ  تطّورت و الفعلّية، باؼبمارسة سبّيزت الٍب الّثوريّة،
 .ذلك نتيجة الّتصوفّية

 مؤّسسة روائّية صناعة وراءىا تقف فنّية، بصمة وضع إىل اؼبؤّلف بو ينتهي العنواف، يف فالَّبميز مثّ  من و
 مغايرة إيديولوجيا بفرض الرّاىن، زلزاؿ تصّور الٍب" الزّلزاؿ" أيضا ىذا ربت يندرج اؼبتخّيل، و الواقع على

 .كمتنّفس خوراؼبا إىل و كمهرب،" بغل عرس" يف اؼبقربة إىل عبأ للّتغيّب الرّافض و قبلها، ؼبا ناسفة و

 يف اؼبوضوع، وفقها يصبّ  الٍب الفنّية اغبيل يف يتمّثل اؼبتنْب، يف الّتواصلي، الّذايت النّصي الّتفاعل و       
 الّداللّية الّشبكات يستبطن ربليل"كلّ  و تفّردىا، أو الّنصوص لتكامل واردا االحتماؿ يبقى بياين، منحى



 مثّ  من و ،(1)"إليها يستند الٍب اؼبعرفّية األطر مشّكلة خارجو، تقع أخرى دالالت على دوما وبيل للنّص،
 .الشخوص أفعاؿ يف مَبصبا تواصلّيا العناوين ترميز يبقى

 :االسمّية البنية -3

 مفتوحة، تظلّ  و الّداللّية سياقاهتا ةمكثفّ  معّرفة، اظبّية بُب تكوف أف للعناوين اؼبؤّلف اختار و       
 فيو يتمّ  الذي" البّلز"غّب االهبايب، الفعل ساحة يف الفاعلة، الّذات تغّيب" فالزّلزاؿ" إرجاعّية، لقراءات
 يبلي الذي ىو اإليديولوجي اػبطّ  و الّثورة، يف الفعلّية للمشاركة هتّيئ باسَباتيجّية االهبايب، الفعل تغييب

 تصّب ال حبيث:االجتماعّية اؼبمارسة داخل غّيبتها، و الّذات إلغاء على عملت اؼباركسّية" ذإ اغبركة؛ ىذه
 للعنواف واسع داليل حقل أماـ الوقوؼ يستطيع اؼبتلّقي أفّ  حٌّب  ،(1)"أخرى ذات مع عبلقة سوى الّذات

 :فمثبل الواحد؛

 .....الّتحّوؿ الّرفض، الّثورة، يّب،الّتغ: الزّلزاؿ

 .......السقوط اإلقصاء، العقم،: بغل عرس

 اؼبتلّقي؛ انتظار أفق إىل و العنواف، المتداد البعيدة الّرؤية إعماؿ على الّذىن وبّرض الّداليل الثّراء ىذا و
 أو مغّيبة حدة؛وا ذات عند تقف ال مفرد، بداؿ ؿبدوديّتها و العنواف اظبّية أفّ  يستوعب قد الذي

 .مسايرة أو قبوال أو إلغاء اآلخر يرافقها دائما لكن حاضرة،

 كانت مثّ  من و اآلخر، مع توافقا يعلن و مصاغبة يقّدـ كأنّو القبوؿ، و الّرفض يفَبيت مرّ  مثبل؛ فالبّلز
 و ّواتاغب"   ،"اغبراشي الزمن يف اؼبوت و العشق"  فكانت ذلك؛ من شيء عن تنبئ االستثنائّية البُب

 .الّروائي للمًب مشّعة فكرة تكوف؛ ما أقلّ  اظبّية بُب كّلها ،"الّدىاليز و الّشمعة" ،"القصر
                                                             

(1)
  214حبٌب مونسً؛ فلسفة القراءة و إشكالٌة المعنى، ص   
 
 

(1)
 17أنور المرتجً؛ سٌمٌائٌة النص األدبً، ص   



 اإلؼباـ عن ينبئ..البّلز..الزّلزاؿ..اغبّوات..العشق..الّشمعة: البلـّ و باأللف العناوين تعريف و
 يعيد راىن، بأطراؼ فبسك أنّو سلفا، اؼبتلّقي ينبئ و الّروائي، اؼبًب يشّكل الذي االجتماعي-الفكري

 . ؾبهولة نكرة متاىات يف هبازؼ ال و صناعتو،

 :المكاف -4

 بواقع تنبئ الّدىاليز، القصر، اغبرّاش، الوادي" اؼبوالية فاؼبفاتيح األمكنة، بْب تفاعبل العناوين ربمل       
 حيوي مشروع إقامة ماؿاحت عن بعدا تكوف ما أشدّ  أهّنا حٌّب  معايّبه، تتماىى و يتغّّب، و ينمو

 فيو يشيع ،"اغبرّاش فوادي" أيضا، اؼبوت و لئللغاء أشياء اؼبوضوعات و الّشخصّيات تصبح و للمجتمع،
 وضيق حصولو، اؼبفروض و اغباصل بْب الواسع الفارؽ انكشاؼ بفعل اإلنباؿ، و اإلحباط و القلق

 نتيجة ىذا كلّ  و اؼبضاّد، اإليديولوجي للموقف ةالعدائيّ  الّنظرة" استيعاب من سبّكن مل اؼبعرفّية، اؼبسافة
 يف األمنّية،-اؼبعرفّية الّشروخ عربىا تصبّ  ذاهتا اؼبعايّب و ،(2)"الّسياسي العمل دائرة يف اإليديولوجيا لوقوع
 فكاف العنف، لنظاـ تؤّسس و الّسلطة، وجو تغّيب العبلقات أين ،"القصر و اغبوات" يف القصر

 مهما رؤية يقّدـ و اؼبوايل، للَّبابط خلفّية إىل مباشرة يتحّوؿ" خاّص، بأفق تنبئ نصّية بنية ؛"القصر"
 اؽبيئات فهي ،"الدىاليز و الشمعة" يف للّدىاليز بالّنسبة كذلك اغباؿ و ،(1)"تهاملموسيّ  درجة كانت

 مثّ؛ من و مهيكلة، كمؤّسسات هبا معَبؼ غّب و الّروائي، الواقع و الواقع فوضى يف اغباضرة االجتماعّية
 و اؼبؤّسسات ؽبذه الفكري الّتصّور بْب الّتفاوت فيظهر اؼبستويات، بكلّ  االغتياؿ و اإللغاء تفرض فهي
 . سياستها استمراريّة على  القائمْب رؤية

 بْب واضحة ارقةمف وبمل إذ اعتباطّيا، ليس للعنواف، النصّية البنية يف للمكاف الّلفظي فاؼبظهر       
 عن ىبتلف للمكاف، التصّوري اؼبعريف الوىم حاصل أفّ  يبّْب  و متخّيبل، و واقعا اؼبوجود؛ و اؼبفروض

                                                             
(2)

  ، المركز الثقافً -من سٌسٌولوجٌا الرواٌة إلى سوسٌولوجٌا النص الروائً–حمٌد لحمٌدانً؛ النقد الروائً و االدٌولوجً   
 18، ص 1990، 1العربً، الدار البٌضاء، ط     
(1)

 60، تر؛ حمٌد لحمٌدانً،الجٌاللً الكدٌة، مكتبة المناهل،المغرب،دت،ص-لٌة التجاوبانظرٌة جم–فولفغانغ إٌزر؛ فعل القراءة   



 عند النصّ  يف القارئ موقع يكوف" احملموالت ىذه إزاء و حيثّياتو، و خبباياه اؼبتأنّية، اؼبعرفة حقيقة حاصل
 الفعل عقم هبا يكشف و اؼبكاف، سلبّية يستهلك اؼبؤّلف إذ ،(2)"الَبّقب و التذّكر بْب تقاطع نقطة

 "    الزكي مقامو إىل يعود الطاىر الويل" يف اؼبقاـ يف ذلك يبدو اإلهبايب،

 فإذا تتبلشى، و تتماىى ائجالّنت لكنّ  ،"زكّيا" يكوف أف لو هتيئ إهبابّية، عوامل لو ذبتمع إذ أيضا؛       
 لفكر عدائّيا مقرّا و متحّوال، ونبا منو ذبعل ألف ذبتمع -الويلّ -الفاعل قبل من الكشفّية األعماؿ كلّ 

 اؼبكاف تشكيل أفّ  يتبّْب  الذي االسم، وبملها الٍب ، اؼبعايّب و القيم عن بعدا يكوف ما أكثر و اآلخر،
 األربعة، الّروائّية اؼبتوف عرب لبلستعماؿ صاغبة شفرتو تكوف مثّ  من و اؼبفاىيم، بعض استقطاب وباوؿ

 خلفّيات يف الفكرة إشراقة -دائما-تغادره مكاف من متحّررة القيمة ربضر الفاعل، الطرؼ مع باؼبوازاة
 .الّلفظي الظّاىر

 :الثنائّية -5

 ،"اغبراشي الزمن يف ؼبوتا و العشق" ،"الّدىاليز و الّشمعة" العنواف؛ يف الثنائّية عن أّما         
 للفعل سابقا االهبايب، الفعل ردّ  فيبدو اؼبزدوج، فعلها للثنائّية ربفظ تشكيبلت فإهّنا ،"القصر و اغبّوات"

 اؼبتسّلقة، اؼبعايّب أمامها تتقّلص مفاىيم؛ كّلها التبّصر و تبّصر، عن االختيار و اؼبنّبة فالفكرة الّسليب،
 .الواقع ضرورة حبّجة

 ؾباؽبا؛ كاف كيفما الّشرعّية الّضرورة ربقيق عن يبحث" العشق اغبّوات، الّشمعة،" االهبايب؛ فعلال إفّ 
 و اؼبصاغبة، ىدؼ لتحقيق الّتضحية، على أصرّ  اغبّوات و احَبؽ، و اإلنارة فعل لتحقيق سعى فالّشاعر

 .الّزراعّية للّثورة التطوّع اختارت صبيلة

                                                             
(2)

 60،  ص -التجاوب جمالٌةنظرٌة –غ إٌزر؛ فعل القراءة فولفغان  



 و اؼبرجعّية الّنصوص على و الّروائي، اؼبًب على ينفتح بذاتو، قائما اباخط العناوين ىذه من جعل فاؼبؤّلف
 الّروائي، اؼبًب يفّسر حْب فمثبل اؼبسايرة، و اؼبعايشة معايّب بعض ربمل العناوين، يف البادية الّتضاد حرفّية

 يف إليها انتهينا ـبتلفة؛ لدالالت ترتيبا يوّظف فإنّو ،(1)  اؼبوت ىو العشق و العشق، ىي القضّية بأفّ 
 . األّوؿ الفصل

 يعودوف...الّشهداء" إليو ينجذب" الزّكي مقامو إىل يعود الطّاىر فالويلّ " بعض؛ إىل بعضها وبيل أيضا و
 و األلفاظ زبّّب  عن يكشف الّنصي الّتفاعل و للّدالالت، تتابعا و لؤللفاظ، تركيبا ؛(2).."األسبوع ىذا

 إقرار ىي بنية؛ فكلّ  فعبل، اغباصل ىو و مغايرة، بصيغة مرّة كلّ  يطلقها اؼبؤّلف كأفّ  حٌّب  بينها، الّتأليف
 ىي اؼبقاـ، بوجود اؼبرىونة الويلّ  عودة و ديولوجّية،اإلي دالالهتا ؽبا الّشهداء، عودة ربديد إذ للواقع؛ مباشر
 عنواف كأنّو اؼبؤّلف، بتصريح اؼبدين، الوئاـ إىل دعوة العمل أفّ  اعتبار على إعبلنّية؛ و إعبلمّية عودة

 .اإلصبلحي الّتفكّب قناعة أملتو و الرّاىن، أمبله استعجايل

 الٍب العنونة، تقنّية من اؼبؤّلف سبّكن على الّدالة مّيزةاؼب للّشفرة حاملة العناوين، يف النصّية فالّتفاعبلت
 آنية تداعيات ىي أـ إلمبائها صاٌف جغرايف امتداد الروائية النصوص ىل اؼبتلّقي بذىن عالقا الّسؤاؿ تبقى

 .غبظاتو من غبظة يف آنيا راىنا تسجل

 

 

 

                                                             
(1)

 .181ً، ص ٌنظر؛ العشق و الموت فً الزمن الحراش  
(2)

 1984، 3ئر، طالشهداء؛ ٌعودون هذا األسبوع، المؤسسة الوطنٌة للكتاب، الجزا  
 
 
 
 



 

 

  المتناصات مستوى على: ثانػيػا

 : االمتصاص فعل -1

 و الّروائّية، اؼبتوف عرب الّدالّة الّشفرة كأهّنا الّذايت، النّصي الّتفاعل سبّيز بألفاظ اؼبؤّلف ظوبتف        
 .اؼبعرفّية و البيولوجّية اغباجات لَباكم الّداليل، اؼبؤّشر

 إذ ذلك؛ عن بداللتو يبعد ال و البيولوجّية؛ للحاجة مشاهبة سياقات يف يتموضع" االمتصاص"ففعل
 مثل مفاىيم" زبتفي فيها و ،(1) اؽبامش يف إليها احملاؿ البُب يف ؾّباين؛ ىوى ذوؽ يّبمعا على ينغلق

 .العابرة حاجتو ربقيق للفاعل يهّيئ اؼبؤّلف كأفّ . (2)"الّطهر أو اػبطيئة

 الّتحّوؿ جانب و الّسابقة، اؼبعايّب يف متمركزة تبقى لكّنها مغايرة، دالالت على االمتصاص فعل ينفتح و
 يتحّوؿ إذ الفاعل، عند التلّذذ ادةإر  وفق تتحّرؾ قيما ربمل و اعَباض، أيّ  دوف اغباجة مبعثو أبعادىا، يف

 على الّتغيّب ضغوط تراكم نتيجة اآلخر، مصادرة رغبة إىل ،"الزّلزاؿ" يف بواألرواح ملفوظ يف الفعل
 يبتصّ  راشد سيدي اؼبدينة، من األعلى اعبزء يبتصّ  مسيد سيدي" ،(3)."امتّصوه اؽبواء حٌّب : "...مصاغبو

 .(4)"األسفل اعبزء

 .الفعل لتحقيق االستعداد تشّكل ذلك يف الّرغبة و اؼباّدية، اؼبصلحة بتلبية مرتبطة بُب فهي

  ":الحيواف" حضور -2

                                                             
(1)

 181-6عرس بغل،ص ص -54العشق والموت فً الزمن الحراشً،ص-183الحوات والقصر،ص-142ٌنظر؛ الالز، ص  
(2)

 49،ص 1983، 1اعة و النشر، بٌروت، لبنان، طتر كاظم جهاد، دار ابن رشد للطب هنري لو فٌفٌر؛ ماالحداثة،  
(3)

 .22الزلزال؛ ص   
(4)

 127م، ن، ص   



 استقطاب ،"القصر و اغبّوات" يف دالالهتا و السرديّة، البُب يف حضور ؽبا أيضا اغبيوانات       
 يا..الّتعساء الكبلب أّيها القرية، سّكاف يا" الستذاللو؛ وسيلة عن البحث كأنّو االنساف، يف ما دونّية

  (5) .."اػبنازير و الكبلب صبيع يا و القرية، سّكاف

 مثل و غطرستو بفعل فوقّية، نظرة ىي و القرية، أىايل إىل اغبّوات، علي أخ نظرة تفرغ البُب؛ ىذه داللة
 ففي الّتقييم، و الفعل على الّذات بقدرة استهانة و الواقع، مع بالّتفاعل ارتباطا ثرأك دالالت ذلك،

 أفهم ال ضبار أنا" ،"(6)"الّزواج يف رغبتو عن اؽبـر اغبمار ىذا يعلن" الّتهّكمات؛ ىذه ترد ؛"بغل عرس"
 .(7) "إطبلقا شيئا

 الذي للوعي طبيعي إفراز ألهّنا أخرى، قراءات دالالهتا تغّّب  ال أفعاؿ، ردود عن تعرّب  لٍبا البُب ىذه و
 .تشكيلو يف أسهم

 يف ؿبوري كفاعل وسبركزه ،"بغل عرس" عنواف إثرائو عن فضبل الروائية، اؼبتوف كل يف اغبيواف ووبضر
 الوضاعة رمز" وواقعا تارىبا ألنو توف،اؼب عرب مساحتو لو فاغبمار، ،"الزكي مقامو إىل يعود الطاىر الويل"

 قردة، بغلة، أخرى؛ حيوانات وبعدنبا الكلب، بعده ويأيت ،(1) " اإلىانات لكل واالنصياع والعبودية
 ...ذئب ماشية،

 تسعى فبارسة" لكنو؛ واإلنساف، بينو للهوة تقليص فيو ليس اغبيواف، حضور يف الذايت النصي والتفاعل
 يكّيف حضورا فيبقى ،(2) "حجمو كاف مهما شكل أي يف ومتوحش ودنس خفي ىو ما استجبلء إىل

 .واغبدث الفاعل بْب العبلقة

 :الشعبي المثل -3

                                                             
(5)

 .21-20الحوات و القصر، ص ص،   
(6)

 . 143عرس بغل ؛ ص   
(7)

 23-148م، ن، ص ص    



 بعض يضفي إذ اغبوار، أطراؼ ذباذب اؽسي يف إنسانيا، عمقا الشعيب اؼبثل حضور وبقق       
 اؼبشاركة وبفظ الذي اعبمعي، الوجداف إىل الفردية اؼبلكية حّيز من فيخرجو القويل العطاء على اؼبصداقية
 واألوضاع تتوافق سياقات يف القبوؿ أسبقية لو خطاب صناعة يف الكتابة مناورة باؼبوروث،كأهنا واالرتباط

 . للفاعل االجتماعية

 التعبّبات عن وينوب االنفعالية، الشحنات يبْب اؼبثل ومنو اؼبوروث، توظيف يف الذايت النصي علوالتفا
 اؼبتبقية، اؼبتوف كل يف مساحات ربتل الٍب البنية يبقى فإنو فنية، معايّب على انغبلقو ومع بالفاعل، اػباصة
 الراوي أو الفاعل تداعيات يف ميةانفصا أشكاال ؽبا متخذة اؼبتوف كل يف وتتنوع ،"البلز" يف كما تتكرر،

 .اإلنقطاعات لتتاىل حينها، يف تقصي اكتشاؼ، ؿباوالت كأهنا ،"العشق يف ذبربة" يف كما

 (3)"حجاره غّب الوادي يف يبقى ما" البلزمة؛ اؼبثل إذ اغبوار، توجيو بامتبلؾ اؼبثل يستأثر" البلز" يف      
 و الطبيعية دالالتو يف اؼبثل وصبالية النص، يف احملور الفاعل لساف على أغلبها مرة، شرع أربعة يتكرر ،

 غّب بو يبقي ال الزمن مرور إف مث ارتوائيا، ومنبعا للثوار، مأمنا منو ذبعل الٍب الوادي لطبيعة اؼبنفعية،
 .لؤلصلح البقاء ع؛اجملتم يف الناس شأف بذلك ويقاس اؼبكاف، مع الزمن تفاعل نتيجة وتلك حجارتو،

 اغبذر اغباجة، إىل اإلنساف اضطرار القدر، من اغبذر دبوضوعاهتا، النصوص، عرب األمثاؿ دالالت وتتوزع
، أو التطّب الرزؽ، اقتناء على اغبرص الزمن، دبرور الرأي تأثر العجلة، يف  حياة يف التجربة أنبية التشاـؤ

 ...اؼبرء

 :لذلك وندرج لذايت؛ا النصي التفاعل ذبلي موضوعات وكلها

                                                                                                                                                                                                     
(1)

 .78، ص 1996الهادى خلٌل؛ العرب و الحداثة السٌنمائٌة، دار الجنوب للنشر، تونس،   
(2)

  .96م، ن، ص   
(3)

 273ٌنظر؛ الالز، ص   
 



 (1) "طبيب تسأؿ ال و ؾبّرب اسأؿ": "البّلز" يف

 (2) "الّرخاـ يثقب الّدواـ"            

 (3) "قصاصها على ىبلف ال و الّشجرة، على ىبلف": "الزّلزاؿ" يف

 (4) "رضاعة ببل الّدجاج حناف"              

 (5) "البحر من اغبوت و الزّيتونة، من الزّيت": "القصر و اغبّوات" يف

 (6) "البيباف تسدّ  القاسية القلوب"                         

              (7) "راسو فوؽ الرّيش الّدجاج، سرّاؽ":" بغل عرس" يف

 (8) "عيده ليلة كلّ  يده، يف الّلي"                      

 ،(9) "بالّنـو الرّاقد يا للّناعس،كلها الّتاعس يا اخدمها":"اغبراشي الزمن يف واؼبوت العشق"يف

 (10)"تعب اعبرة ىعل وىّل  الّلي"                       

 (11) "خرفانو وبضر الناس، خرفاف أكل الّلي": "العشق يف ذبربة" يف    

  ،(12) "بركة فيها ما الشركة"      

                                                             
(1)

 30الالز ،ص 
(2)

 275م،ن، ص   
(3)

 66الزلزال، ص   
(4)

 108م،ن، ص   
(5)

 18الحوات و القصر، ص   
(6)

 214م،ن، ص   
(7)

 18عرس بغل، ص   
(8)

 180م،ن، ص   
(9)

 98العشق و الموت فً الزمن الحراشً، ص   
(10)

 29م،ن، ص   
(11)

 77تجربة فً العشق، ص   



  (1) "حدور وواالهتا سّبة": "والدىاليز الشمعة" يف

   ،(2)" العروؽ تنشقّ  الرأس، قصّ "        

 الٍب باؼبعطيات االىتماـ و التناوؿ، كيفّية حيث من اؼبوضوعات، يف الّتبّدؿ مستويات األمثاؿ، ىذه تبّْب 
 و ودىا،رد و لؤلفعاؿ خطوطا ربّدد معّينة، سلوكات و اجتماعّية بقيم ربتفظ أهّنا كما للفكرة، قبوال هتّيئ
 أو اغبوار يف سلطتها صياغة يف اؼبؤّلف حرص و اغبدث، ؼبستويات منّظم فكري بنسق ؿبتفظة تظلّ 

 .للهدؼ ربديد و قبوؿ و قناعة عن اإلرساؿ إمكانّية من ؽبا ؼبا الّسرد،

" رالقص و اغبّوات" يف و مرتفعة، بنسبة" البلز" يف كما الواحد، النصّ  يف كما اؼبثل تكرار إىل إضافة و
 يف ؿبّددة دالالت يكسب الذي اؼبثل ىذا ،"البحر من اغبوت" و  الزّيتونة من الزّيت" أقّل؛ بنسبة

 ،"القصر و اغبّوات" ،"اغبراشي الزمن يف اؼبوت و العشق" ،"العشق يف ذبربة" ،" الّدىاليز و الّشمعة"
 ".الزّلزاؿ"

 آلخر اؼبرادؼ يأيت الذي ،"الّدىاليز و ةالّشمع" يف ،"حبيب ال و جار ال تبيب" للمثل؛ نفسو األمر و
 ".الزّلزاؿ" يف" قريب ال و جار ال تبيب: "األوؿ الّداللة على ؿبافظا فيو؛ لفظ

 ".البلز" يف و ،"الّدىاليز و الّشمعة" يف نفسها بالبنية ،"الّرخاـ يثقب الدواـ: "اؼبثل يرد و

 رسم يف حرص و استمرارية من الّشعيب، اؼبوروث نم اؼبعريف للمخزوف ما يبّْب  الّذايت، النّصي فالّتفاعل
 و الّتقاليد توّسعو الذي اؽبويّة، عمق أيضا يبّْب  و الفاعل، عند اؼبواجهة و الّتفكّب مستويات أبعاد

 .االجتماعّية األعراؼ

                                                                                                                                                                                                     
(
12

)
 152م،ن، ص   

(1)
 137الشمعة و الدهالٌز، ص   

(2)
  159م، ن، ص    
 



 :الّشمعة حضور -4

 اإلشعاع هبلي ،معّْب  ترتيب ضمن فتوظيفها البنية، يف الفاعلة الّسلطة من نوع الّشمعة، غبضور      
 لرؤية شفرة إىل أيضا ربيلها و للحياة، و للفكر رمز إىل ربيلها الٍب اؼبعرفّية االستمراريّة و ؽبا، اؼبمّيز

 دور إفّ " ؛"الّدىاليز و الّشمعة" من منتظرة مشاىد يستدعى ،"البلز" مشاىد وبّرؾ ىو و فكأنّو اؼبؤّلف،
 ال الّشمعة و الّشيوعي" ،(1).."اؼبوت و اإلضاءة ىو الّشمعة ردو ..بالّذوباف الفناء...اؼبوت ىو الّشمعة

 .أمثالو و ذاتو يريد زيداف أفّ  شكّ  ال و ،(2) "الّذوباف و االنتهاء الّذوباف، إالّ  ؽبما دور

 تنتهي كشمعة اعرالشّ  حضور يف الكشف اسَباتيجّية سياؽ يف ذلك يدرج أف اؼبتلّقي يستطيع و      
 دىاليز يف مشعة إىل اإلسبلـ وبّجم بأنّو؛ هتمة لو توّجو الكشف ىذا منعطفات أحد يف و الّذوباف، إىل

 الٍب بالّشمع" الوعدة" فيها تلتقي صورة، بأيّ  قائمة تظلّ  الّتوجيو، و اإلنارة وظيفة لكّنها (3)العصر
 كلّ  راشد سيدي" أعد(4) "مشع" علبة بل بشمعة، راشد سيدي يا وعدتك"؛"الّزلزاؿ" يف الفاعل يقّدمها

 (5) "مشع بعلبة سنة

 البحث ؿباولة أو أمبلكو، على تطبيقها يأيت الٍب الّتغيّب خطّة فشل يف بصيص إبقاء يف اؼبلّحة الّرغبة إهّنا
 .ةأدا الّشمعة تعتمد الٍب

 الوعي، فاقدا يسقط ىو و اغبّوات، فعلي غيابا؛ االنطفاء و حضورا، اإلنارة دور على ؿبافظة تظلّ  و
 ىو انقطاعها و الّشمعة، نور نبا االجتهاد كلّ  و الّسعي فكلّ  ،(6)الّشموع بانطفاء الّروح، فناء فيو اقَبف

                                                             
(1)

 244الالز، ص   
(2)

 257م،ن، ص   
(3)

 202الشمعة و الدهالٌز، ص   
(4)

 133الزلزال، ص   
(5)

 134م، ن، ص   
(6)

        228ٌنظر؛ الحوات و القصر، ص   



 مشعات تكوف عندما" للمستشار؛ اؼبعريف البحث لرغبة اؼبكّثفة الّشحنات يبّثل ضا؛أي نورىا و انطفاؤىا،
 ،(7)"البحث دىاليز تنّب متوّىجة روحو

، أجل يف تنتهي أو تستمرّ  دائمة، أو مؤقّتة بصفة متواجدة مستوياتو بكلّ  العطاء فمعطيات  يعادؽبا معلـو
 مشعة أشعل" ،(8)"الّشمعة زيداف أشعل: "الّظبلـ إنارة يف اؼبتمّثل الطّبيعي رالّدو  معطيات ذلك، يف

 (10)."توقد مشعات عّدة كانت" ،(9)"ثانية

 اعبماعّية، الّذاكرة لدى اؼبعروؼ و الّسائد وفق األحداث لتشكيل االهبابّية الّدفعة فيو الّشمعة فحضور
 التصوير إىل تكوف ما أقرب بدالالت الروائية النصوص بْب الفكرة تكامل معمار من جزء كأنّو حٌّب 

 .امتدادىا و الفكرة كثافة من اؼبفرغ للراىن اؼبباشر

 :الّتكرار -1
 للحظات معانقة كأنّو ويبد ما غالبا الذي الّتكرار، يف جليّا النّصي الّتفاعل يتبّْب  و        

 ؿباولة" فاؼبقطع ،"الزكي مقامو إىل يعود الطّاىر الويلّ " يف مكّثفة مشاىدة إىل سبتدّ  القصوى، االنفعاؿ
 و اغبذؼ، و الّتخالف ببعض مرّة، من أكثر (2)تكراره يعاد ،صفحتْب على اؼبمتدّ  ،(1)"أخرى ىبوط
ـّ  الّسياؽ على ؿبافظا يظلّ   .العا

 ذلك، استدعت الٍب االنفعالّية للطّاقة حاّد، وقع أو متغّّب، عند يقف أف تكرار، كلّ  أماـ يتوّقع اؼبتلّقي و
 ال اؼبًب، يف التعبّبيّة الّلواـز من صبلة على اؼبؤّلف اعتماد إذ تلك، الّتكرار خصوبة معطيات قديفت لكّنو
 يكّرر أين" الّدىاليز و الّشمعة" يف ىذا يبلحظ الّتجربة، كثافة على تؤّشر ال و الفنّية، باغباجة دائما تفي

                                                             
(7)

 243، ص تجربة فً العشق  
(8)

 243الالز، ص   

 (9)
 244م،ن، ص   

(10)
 83العشق و الموت فً الزمن الحراشً، ص   

 
(1)

 .155-153الولً الطاهر ٌعود الى مقامه الزكً،ص ص    
(2)

 .120-119.و ٌنظر؛ ص ص 99-91ٌنظر؛ م، ن، ص ص     

  
(3)

  ، و أخرى193-192ٌنظر؛ الشمعة و الدهالٌز،  ص ص    



 وجهها العشرين، و الثانية يف" مرّات( 6)ستّ  من ألكثر الّشاعر، أحّبها الٍب الفتاة وصف مشهد
 أو كليوباترة، أو لنفرتيٍب فرعونية ؼبومياء كأهنما تبدواف الوجو، طريف يف اؼبنتصبتاف، عيناىا غبلمي،
 شكل مع التناسب سباـ تتناسب بفطسة رقيق، أنفها سخي، تودد ؽبما و حاد، مضاء ؽبما لغزالة، كأهنما
 من ألكثر أخرى، مشاىد تكرار و ،(3) ."آسيوية الواحد الوقت يف تبدو هبعلها ما... الطويل الوجو
 و طوال السرير سببل الٍب ربك نعمة العالية عن البلهاء، اؼبتمردة شريفة عن" ذلك، مثاؿ.مرّات( 4)أربع

 انية،الث أمنا دنيازاد عن الثالثة، أمنا رجاء عن اعبنويب، القطب يف الشوكوالطة دمية شهيناس عن عرضا،
 (4) ."أمنا وردية اللة سٍب عن

 ال الشخوص ىذه وأف الّتكرار؟خاصة ىذا وبملو صبايل، معريف زخم أيّ  يسأؿ؛ اؼبتلّقي أفّ  شكّ  دوف و
 ،"الزلزلة" سورة من بآيات باقَبانو" الّزلزاؿ" يف  والتكرار الفواعل، لبعض الفكرية اػبلفية يف نادرا إال ربضر

 للفاعل الفكرية أو الدينية القيم صبلة عن يبعد مرّة( 29)عشرين من ألكثر ،منها مسحات أو بعضها أو
. 

 اؼبعلمة و احملّددة العبلقات الكتشاؼ اؼبتلّقي، أماـ اجملاؿ يفتح الّتكرار، ظاىرة يف الّذايت النّصي فالّتفاعل
 .الفاعل ربّرؾ ؼبساحات

 المثّقف صوت: ثالثا

 :الممكن الحضور -1

 و إيديولوجّيا اؼبطروحة؛ الّتناقضات صراع يف الفصل ؿباوال الّروائي، اؼبًب يف اؼبثّقف صوت يتمركز       
 مرتكزا أحيانا، ىبفت و حينا ليتعاىل الرّافض، اؼبوقف وبيي الذي للّصوت الّدوري الّتفاعل فينتج واقعّيا،

 ال"اؼبثّقف، عند الّذات وعيف سائد؛ ىو ؼبا البديل مقبولّية هبا يكشف القناعات، و الّثوابت من صبلة إىل
                                                             

 (4)
 172م، ن، ص   

 



 و ،(2)"أخرى إيديولوجّية جبانب إالّ  يوضع أف يبكن ال رؤيتو حقل أفّ  كما آخر، وعيا وباور أف إالّ  يبكنو
 كاف إذ ،"الزكي مقامو إىل يعود الطّاىر الويلّ " إىل" البّلز" من بيانّيا منحُب اؼبثّقف صوت مثل مثّ  من

 و مرّة، باآلين ملتزما و العاّمة، اإلنسانّية القضايا عن بعيدا أيضا، اؼبفجع و اؼبتغّّب  و اؼبتطّور لليومي صوتا
 ظروؼ أو العمل روؼظ فيها تضعو معّينة نقاط يف اىتمامو؛ فانصبّ  كثّبة، مرّات الواقع بتغيّبات

 كاف مثّ  من و ، (3)بالّصراعات مباشرة و عينّية أكثر بوعي الّتأكيد وجو على ذلك يف فاز و اغبياة،
 عوامل بفعل اؼبعريف، و االجتماعي الّتواصل إمكانّيات غادرتو الذي الواقع يف ترّسب ما كشف وباوؿ

 .وثقافّية اقتصاديّة و سياسّية

 :الموت اختيار زيداف؛ -2

 يف ساعدتو الٍب" سوزاف"طريق عن غّبه، يعرؼ مل ألنو الّشيوعي باالختيار يؤمن ؛"البلز" يف زيداف       
 الّتأسيس؛ أرضّية إىل الفتقاره اؼبهتّز، الّسياسي لوجوده خارطة يقربق يف فيمضي الّتعليم من قسط أخذ

 نضّحي أـ مبدأنا، لبوف ىل ال؟ أـ نسانده ىل ال؟ أـ مبدئي اعبزائري الّشيوعي اغبزب موقف ىل"
 اؼبوقف عن فاإلعبل يرافق القناعة، يف االىتزاز ىذا ،(3)"الّلجنة على اؼبطروحة اؼبسألة ىي ىذه بأنفسنا؟

 تنفتح و."(4)ىكذا. الّذوباف و االنتهاء الّذوباف، إالّ  ؽبما دور ال الّشمعة و الّشيوعي:" الّضبابّية من بكثّب
"إذف عالية بأصوات فيو لنفّكر. اؼبوت" اؼبوت؛ قرار إىل أخّبا تنتهي و أخرى، تنغلق و مرّة، البصّبة

 و (5)
 أو اؼبمنوع يف تروّ  دوف اؼبستعجلة، التنفيذ فرصة يبحث الذي اؼبفروض، الّنظاـ من نوعا ؼبوتا يضحي

 الّشاعر عند اؼبوت فلسفة اعتناؽ يف الوجوديّة بعض ذلك يف و اؽبزيبة، أو بالّنصر اإلحساس أو احملّرـ
 :يقوؿ الذي ،Angelussilesuis". سيليزيوس أقبلس"الفيلسوؼ

                                                             
(1)

 32ص  -من سو سٌولوجٌا الرواٌة الى  سوسٌولوجٌا النص الروائً –النقد الروائً و االٌدٌولوجٌا حمٌد لحمٌدانً؛  
(2)

(، دون دار طبع، 1970ٌنظر؛ مٌشٌل فوكو، نظام الخطاب، تر، محمد سبٌال )الدرس اإلفتتاحً الملقى فً الكولٌج دفرانس فً   
 7د.ت، ص 

(3)
 254الالز، ص   

 257م، ن، ص  (4)
 257م.ن، ص  (5)



 البحث يف لكن ،(1)"حرّا هبعلِب الذي وحده ألنّو األشياء صبيع بْب من شيء حسنأ اؼبوت إفّ "       
 ىل و األّمة؟ مقّومات إحدى تثبيت يف فعبل زيداف ساىم ىل األخرى، التّنظيمات من الّتحّرر عن

  ك؟لذل اؼبوت اختيار يكفي

 البدائل انتفت و اؼبوقف، بتفسّب ضاؽ و صوتو، مدّ  يستطع مل زيداف ألفّ  يتحّقق، مل ذلك من شيئا إفّ 
 و اؼبوقف بْب الكربى للمفارقة اؼبنّفذ وحده، اؼبوت اعباىز اغبلّ  فكاف عنده، اؼبراوغة حٌّب  و اآلنية

 .الضريبة

 :الموت رفض جميلة؛ -3

 و اؼبوت، ترفض الّشيوعّية، زيداف بأفكار اؼبؤمنة" اغبراشي الزمن يف وتاؼب و العشق" يف صبيلة لكن       
 سبتلك و الواقع، بأرض لتحقيقها الّتطوّع فتختار بالفكرة، لئليباف مغايرا نسقا فتقّدـ االستمراريّة، تعشق
 معها من و بأهّنا تقرّ  و ، (2)"ما جملموعة ؿبّددة معّينة مصاٌف عن تعبّب"ىو تعتنقو ما بأفّ  لذلك، حافزا
ـّ  استعداد على يزالوف ما و الّثمن، دفعوا  الٍب اؼبوت فجيعة كانت وإف حٌّب  باىضا، كاف مهما لدفعو تا

 و زيداف، موقف تستعرض ىي و كأهنا ،(3)عينيها على هاأصابع سبّرر و وجهها تتلّمس ذبعلها تتهّددىا؛
 حلّ  ىو و الّتبليغ، و الفعل تقنّية من اؼبوقف يف ما يكسر اؼبوت بأفّ  إيباهنا يزداد الّتاريخ، حركّية تتأّمل
 الذايت التصّور يف باؼبوت فالّتضحية مثّ  من و استسبلمي، احتجاج ألنّو التفكّب، موضوعّية عن أبعد

 .اؼبواجهة أرض من االنسحاب يعادؿ الذي اإليهامي، االقتناع ىي لزيداف،

 :آلخر موت الجنوف المستشار؛ -4

                                                             
(1)

 12عبد الرحمن بدوي؛ الموت و العبقرٌة، دار القلم، بٌروت، لبنان،دت، ص   
(2)

 32النقد الروائً و االدٌولوجً، من سوسٌولوجٌا الرواٌة إلى سوسٌولوجٌا النص الروائً، ص  نً؛حمٌد لحمٌدا  
(3)

 145ٌنظر؛ العشق و الموت فً الزمن الحراشً، ص   



 كفاءتو بو وبّقق اختيارا كاف اإلدارية، الوظيفة من ،"العشق يف ذبربة" يف اؼبستشار انسحاب       
 أحيل و اؼبسرحّية، بالفرقة العامل هبوب باؼبسرح، بارزا عضوا كاف فقد. للواقع يّةالّتقدير  رؤيتو و الفكريّة،
 وبّققها ال الٍب الفكريّة، بقدراتو مؤمنا و متحّديا يظلّ  و بآرائو، يؤخذ أف دوف بالوزارة، استشاري ؼبنصب

 يستطيع وحده ىو و اال،ؾب الوزاريّة الّسلطة لو تتيح لن صوتو بأفّ  مؤمنا و باجتهاده، ربّقق لكن اؼبنصب،
 االستشاري، صوتو أعبم و اؼبسرحي، الفكري نشاطو أعبم الذي اؼبثّقف إنّو الكتابة، مساحات عرب ذلك

 قناعاتو، سبليو ؼبا وفقا حبرّيّة الّسياسة مواطنا، بوصفو يبارس أف للكاتب، و للمفّكر"يتاح بأف وبلم؛ كاف و
 بالّتحّوؿ تضاعفت معاناتو لكن ،(1)."فّعالة مشاركة اجملتمع حياة يف يشارؾ أف على حّقا كبرص كّنا إذا
 الٍب الّنقطة عند بالّضبط يبتدئ"الذي اعبنوف غّب تعويضا لو يبق مل و ذلك، كل سلبو الذي اؼبنصب إىل

 اإلدالء و الّتواصل فيو يفتقد دبنصب حضوره فعشوائّية ،(2)"اغبقيقة مع اإلنساف عبلقة فيها تضطرب
 يشّكل" مثّ  من و هبا، ؼيعَب  ال اآلخر ألفّ  نفسو، تربح ال قناعة اإلبداعي و اؼبعريف دوره يتقّزـ و خبرباتو
، بعد يوما تتعاظم نفسّية ظواىر الوحدة و االكبصار و القلق  تعابّب لنشوء اجملاؿ يفسح ما ىذا و يـو
 غّب ؽبويّتو نسق على العثور يستطع فلم ،(3)"موضوعّية إلشارات ربصى، ال متعّددة، تأويبلت أو ذاتّية،
 ،(4)"الكتابة يف أشرع الّليلة اؼبوضوع، خيوط صبع انتهى" الكتابة؛ حريّة إىل بالعودة اعبنوف رحصا كسر

 أكثر كاف لكّنو الّسلطة، أساس نبش ؿباوالت من الكثّب فيو ألفّ  اإلبعاد، على أرغم اؼبستشار فصوت
 عاؼبي فّناف" نفسو، عن بثقة ينفيو دبا ينعتونو، من ماـأ االهنزاـ، ذباوز و اغبصار، ذلك اخَباؽ على قدرة
 ألعوبة يكوف ألف الرّافض اؼبستشار، لشخصّية اؼبقبولة الّصفة ىي و ،(5) "التّنظيمات ربتويو ال مثلي

 مثّ  من و ري،استشا منصب يف كمثّقف دوره هتميش يف اؼبنعكسة و الّسلطة، ؼبصاٌف اؼبسايرة للمتغّّبات
 .ربدّ  و بثقة إليها الّتحوؿ و فيها اؼبرغوب اؼبهنة عن االنفصاؿ منحى كاف
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 122، ص 1993، 1أدونٌس؛ النظام و الكالم، دار اآلداب، بٌروت، ط  
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 46هنزى لوفٌفر، ما الحداثة، ص   
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 246تجربة فً العشق، ص   
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 246تجربة فً العشق، ص   



 :الموت إلى االنتهاء الّشاعر؛ -5

 غبصار مشاهبة قاعدة يف  اؼبستشار مع يلتقي ،"الّدىاليز و الّشمعة" يف الّشاعر        
 االستسبلـ ويرفض العربّية، بالّلغة جالتخرّ  مذّكرات يقبل الذي الوحيد اعبامعي األستاذ فهو الّصوت؛
 ألفّ  فاعل؛ كصوت خطورتو أدركت بالفعل، و نفسو، على اؼبنغلق اآلخر مع الّتعامل و احملبطة لؤلفكار
 متعّددة بيئة وسط الّسياسّية، تأثّباهتا يف قّوهتا ىي اعبامعة أزمة و متمّيزة، التقاء نقطتا اعبامعة، و األستاذ
 يبتلك إذ اآلخر، الرّأي يف الّنظر و الرّأي يف يتأىنّ  كاف أنّو األستاذ الّشاعر مّيز ما و ْب،اؼبثّقف من األلواف
 يبتلك و قبوؽبا، دواعي و ما فكرة لنهوض الّصحيح، اؼبنطق و القيم فيو تتآكل الذي للواقع، الثّاقبة الّرؤية

 يف انفتحت كثّبة سراديب" بليغ؛التّ  مقبولّية و الفكرة، اعتناؽ موضوعّية عن الباحث األمْب، الّصوت
 و كادحة، صباىّب صباىّب، ىؤالء....كثّبة، يقينّيات و نظريّات و مسائل و قضايا منها انبعثت دىليزه،

 و اعبماىّب ػبدمة حياتو كّرس مثلي، ثوري ؼبثّقف هبوز ىل صواب، على أـ خطأ على أكانت سواء
 يف يَبّدد مل اإلسبلمي، الّتيار قطب مع اؼبواجهة سّبت ؼبّا و ،(1)"ضّدىم؟ يقف أف قضاياىا عن الّدفاع
 أكرب و...واحد طرؼ من اغبقيقة بامتبلؾ الّزعم الّسراديب؛ ضبلة من" الرّاىن؛ الوضع خببلصة اإلدالء
 شخصّية أبعاد تشّكل دالالت تلك و (2)"البشريّة الطّبيعة ىو اإليديولوجّيات و الفلسفات تواجهو دىليز

 جهة أيّ  تبّْب  أف دوف و مقنعة، مربّرات دوف يغتاؿ إذ اعبسديّة، الّتصفية عن بو تنأى ال و الّشاعر،
 تعادؿ الٍب اؼبعارضة يبد مل إذ اؼبستقّلة، رؤيتو و فكره ىو: الفاعل و الّسبب كأفّ  ذلك، عن مسؤولّيتها

 لقياـ الّتنظيم و الّتفكّب، كيفّية نقد يف اىتمامو انصبّ  حيث تعّقبل رأكث كاف فقد اعبسدي؛ اإلقصاء
 .الّتاريخ دروس من االعتبار و الّتعّقل، إىل يفتقر الذي البديل، اغبلم اإلسبلمّية؛ الّدولة

 ذاتو؛ اإلقصاء أو اإلقصاء، ؿباوالت إىل ينتهي النصوص ىذه يف اؼبثّقف صوت أفّ  اؼببلحظ من و       
 صوت و اػبلقة، تشويو عرب إقصاء ؿباوالت إىل تعّرض صبيلة صوت و االغتياؿ، إىل انتهى يدافز  فصوت
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 فعلى الّشاعر، أّما اؼبسرحي، الّتأليف فعالّية إىل جنونو حّولت الّتحّدي بذرة إذ باؽبزيبة، مرّ  اؼبستشار
 بأهّنم يتمّيزوف ىؤالء كلّ  و مصّبه، كانت اعبسديّة الّتصفية فإفّ  اعتداؿ، من أبداه ما كلّ  من الّرغم

 .صوابا أكثر و أبعد رؤى وبملوف مثّقفوف؛

 

 

 

 :اآلخر صوت: رابعا

 :الحضور عن البحث -1

 من فبّيز مناخ األخّب ؽبذا و عدائّيا، أو ـبالفا و مغايرا صوتا و صوتا الفكري الّصراع يفرض       
 بكثّب فبسك أنّو يّدعي طرؼ كلّ  هبعل معّينة، قضّية يف اؼبعريف فالبحث أيضا، االهّتامات و الّتساؤالت

 بالتّيار يسّمى ؼبا الّروائي؛ الواقع و اؼبعيشي الواقع أفرزه ما حوؿ تنصبّ  الّرؤية ىذه و معادالتو، من
 فقداف أو اهّتاـ أو قمع أو حصار مثّ  من و البديل، الّسياسي الّتأسيس إىل يسعى الذي اإلسبلمي

 .اؼبنطقي اإلقناع إىل يرؽ مل الذي الّتعبيئي اػبطاب لسيادة لبلنتماء؛ اؼبشّرؼ و اؼبعرّب  للّصوت

 الٍب اؼبربّرات كلّ  من الّرغم على صوت، فعالّية ، اإلسبلمّية الّدينّية باؽبويّة للمعتقدين يكن مل مثّ؛ من و
 .جسديّا اغتياال تكن إف و ألفعاؽبم؛ ذرائع يقّدموهنا

 :اإللغاء قرار الّشيخ؛ -2

 بْب الّتعارض كلّ  وبمل ىو و اغبّق، فيو معتقدا زيداف، صوت فوؽ عبل ،"البّلز" يف الّشيخ تصو       
 فبّا الّرغم على القرار إصدار قناعة و لو اؼبخالف الّصوت على اإلعداـ حكم يف اؼبتمّثل الظّاىر اؼبلفوظ



 ىذا مرجعّية نبْب مل.(1)."ةالقاىر  قرار أنّفذ أف فعليّ  اآلف أّما: "للوطن تفاف من  اآلخر الطرؼ وبملو
 .حقّ  بغّب الّنفس قتل سبنع الٍب -القرآف-اؼبلفوظ

 الّتنظيم مع تعاملو و حّق، من العقيدة يف ما عبوىر اإلسبلمي، للتّيار اؼبمّثل الّشيخ صوت افتقاد إفّ       
 اؼبفاىيم ثراء ذباوز إذ الفكر، ساحة يف غبضورا مصداقّية يفقده كجريبة، الّسياسّية الفكرة أو الّسياسي،

 ال"القمع فجوىر اغبوار، أدبّية يف حٌّب  اآلخر، اذباه االهبايب اؼبوقف تبِّب  ال إىل العقائديّة، مشوليّتها و
 الشيخ، يفقد فبّا (2)."الكبلـ من معّينة طريقة فرض يف يكمن إمّبا و الكبلـ، دوف اغبيلولة يف يكمن
 .اؼبقبولّية بعض وبمل مسموعا صوتا

 

 

 :اآلخر إلغاء رغبة مصطفى؛ -3

 عّما غريبة طريقة ىبتار و مشاهبا، صوتا" اغبراشي الزمن يف اؼبوت و العشق" يف مصطفى وبمل       
 القدر تناؿ أف هبب" مض،باغبا اؼبتطّوعة صبيلة وجو تشويو يقّرر إذ اإلسبلـ؛ ىو و بو، يؤمن أنّو يعتقد
 ".كّلو وجهها يتشوه أف أريد اغبامض، من األكرب

 ...الوليد؟ ابن خالد أين ضبزة؟ منكم من الفدائي؟ ىو من

 لفعل قّرراؼب الّصوت إنّو. (1)"اعبامعّيات كلّ  قلب يف الّرعب إنزاؿ معناه ىنا، البنات ضرب إفّ       
 الّتصفية رغبة إىل يفضي حقد عن تنمّ  اؼبلفوظات من دبتواليات اعبهاد، بند ربت وبشده و اإلقصاء،
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(1)
 131-130العشق و الموت فً الزمن الحراشً، ص ص   



 الّصوت و كمحموؿ الفكرة بْب التوازف عدـ عن أيضا تنمّ  و اجملاؿ يف الفاعل اآلخر للّصوت الّنهائّية
 وبمل و األمثل، اغبلّ  فيها يعتقد ٍبال مصطفى وسيلة عن سباما بعيد اعبهاد إذ رسايل، تبليغي كملفوظ

 خطاباهتا، يف متلعثمة و عبلقاهتا، يف مهتزّة شخصّية تناقضات عن أيضا ينبئ نشازا صوتا موقف كلّ 
 يديو ضرب و زعق كثّبا، بسمل و تعّوذ أف بعد ثبلثة مرّات العصر سورة قرأ اؼبسجد؛ خطبة يف فهو

 دالالت أفّ  ذلك؛ من يتبّْب  كلماتو، يتتّبعوف فبّا ثرأك حركاتو يتتّبعوف اغباضروف كاف و باألرض،
 .الواعي الّديِب باغبسّ  يوحي ما فيها ليس معرفة، عن اؼبؤّسسة غّب االنتماء

 :اإللغاء فعل تحقيق الملّثمة؛ الوجوه -4

 يف اؼبعتقد ثقل تظهر كثافة وبمل ال اإلسبلمي، اؼبدّ  عن اؼبعرّب  اآلخر؛ الّصوت إفّ           
 الفكري الفعل لقواعد حقيقي بامتبلؾ توحي ال الٍب اؼبلفوظات من باعباىز يكتفي و الّتوّجو، و وؾالّسل

 مع اإلسبلمّية، اعبماعة قائد ياسر، بن عّمار مقاببلت تصنعو الذي اؼبوقف يف ىذا يتبّْب  الّسياسي،
 ؿباولة دوف اإلسبلمّية، ةالّدول بقياـ الّتفاؤؿ يستعجل الّصوت إذ." الّدىاليز و الّشمعة" يف الّشاعر
 : ؽبا الّتمهيد

 هبري؟ ماذا" -
 .قامت لقد -

 من؟ -

 اإلسبلمّية الّدولة -

 اإلسبلمّية اعبمهوريّة -

 اإلسبلمّية اػببلفة -

 (1)."اإلسبلمي اغبكم -

 : بصّبة رؤية عن الّنصح، على أصرّ  إمّبا الّشاعر، صوت يتحّقق مل و
                                                             

(1)
 123الشمعة و الدهالٌز، ص   



 .الغيبّ  الّشكل هبذا يتحّطم ال أف ينبغي اغبلم ىذا إفّ  لغّبكم، و أقوؿ -"

 األمر؟ غريب الّشاعر أّيها كبّطمو ترانا ىل و -
 .(2)"اغبمق زبّلف و, اغبكمة تتلف العزّة و العزّة، الّنفس يف ربدث البنادؽ إفّ  -

 ما نقيض منو يَبّقب كأنّو الّشاعر، قالو ما ويللتأ مستعجبل و للحدث، مستعجبل اآلخر صوت يبدو
 مؤّسس ال الّصوت فارتفاع ،"العزّة الّنفس يف ربدث البنادؽ: "قاؿ حْب الّشاعر حكمة تتجّلى و يعتقد،

 الٍب الّتمكْب، شروط أىلها لفقداف عائد أمر القياـ، عن اإلسبلمّية الّدولة عجز" أفّ  يستوعب مل ألنّو لو،
 كياف عن إطبلقا اغبديث يبكن ال بدوهنا الٍب و االنبعاث، فقو يف رياضي، شبو قدبنط ؿبكومة ىي

 .(3)"للمصطلح الّشامل الّشرعي باؼبفهـو إسبلمي

 الّتهم أو الّرسائل لنقل ؼبعرفّية،ا اؼبؤّىبلت سبتلك ال الشرعّية، اؼبساحة غّب يف مقّررة فاعلة أصوات ترتفع و
 أسباب فيها تكتظ بقوائم لبلغتياؿ، هتّيئ بذلك ىي و نصيب، اؼبنطق من ؽبا دبلفوظات

 -االغتياؿ-الفعل

 .البطن يف بطعنة و الّصدر يف برصاصة باإلعداـ عليك ؿبكـو: األّوؿ اؼبلّثم

 .القلب يف ةبطعن و الرأس يف برصاصة باإلعداـ عليك حكم: الثّاين اؼبلّثم

 حكم قد و مسلمة، و مسلم كلّ  على فريضة عليك القضاء جرثومة، أنت فّبوس أنت: الثّالث اؼبلّثم
 .ذحبا باؼبوت عليك

 .تروهنا الٍب بالطّريقة يبوت: الرّابع اؼبلّثم
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 111بشٌر عمري، حول السقوط و أزمة الخطاب السٌاسً، الجزائر، ص   



 ىذا باب يفتح الذي األّوؿ يكوف أف الفرنسّية، الّلغة بغّب الطّلبة رسائل مناقشة يقبل أف: اػبامس اؼبلّثم
 .ذباوزه يبكن ال فهذا الّدىليز

 .الّصدر يف طبس و الّرأس يف عشر بالّرصاص، باؼبوت عليو حكم

 .(1)العصر دىاليز يف مشعة إىل اإلسبلـ ربّجم ؼباذا: الّسادس اؼبلّثم

 األخّب اؼبلّثم صوت تقييمها إىل ينتهي مشارهبا، و مستوياهتا باختبلؼ الّشاعر إىل اؼبوّجهة الّتهم كلّ  و
 .(2)تّرىات أهّنا بقناعة

 الّتصفية إىل ينتهي الذي اغبدث حركّية مركز ىو صوتو، إقصاء على اغبرص و اآلخر كره تعّمد إف   
 الّساحة فرز إىل اعبموح سهانف ىي اؼبسيطر، و اغباكم الواحد الّصوت ؿباربة يف الّرغبة تغدو و اعبسديّة،

 .واحد صوت من إالّ 

 اؼبختلفة األصوات فعالّيات تقمع أين اؼبؤّلف؛ واقع يف ؾبّساتو لو اؼبلمح، ىذا يف الّذايت النّصي فالّتفاعل
 ملتوية، و ـبتلفة سياقات يف تتمظهر ألهّنا اؼبواقف، من كثّب يف الّنربات، واضحة غّب أصوات طرؼ من

 .اؼبستشار مع حدث كما أفعاؽبا، يف ماضية لكّنها

 :  تركيب

 التقنّية اغبيل إذ نسيجها، ترقيع و تكوين يف جدال الروائّية، للمتوف اؼبشَبكة اػبلفّية تضفي         
 فتحها، ؿباولة و للمؤّلف اؼبمّيزة الّشفرات اؼبتلّقي هبا يستجلي الٍب القرائّية اغبيل تقابلها الّتأليف، يف

 ببصماتو متواجدا يظلّ  و اؼبؤّلف، يبتلكو الذي اؼبعريف للمخزوف أساسا خاضعة عملّية ليفالّتأ فممارسة
ـّ  الّسلوؾ و األفكار و السرديّة، البُب يف  سبنح قد الٍب النصّية؛ الّذاكرة معامل من تلك و للفواعل؛ العا
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 هبعل أف الفكرية بوسائلو طاعاست اؼبؤلف و رتيبة، إيقاعّية وتّبة منو ذبعل أو ذلك تغّيب قد و ثراء النصّ 
 .فبيزة برؤية للمتلقي يقدمها و اإلنساين، اؼبوروث وعلى بعضها على منفتحة نصوصو

 التناوؿ بفعل كثافتو و الراىن عمق بتسطيح الضآلة بعض إىل تتناىى بوتّبة يؤخذ ذلك كل      
 احملورية احملركات وىي للفواعل االجتماعي الوعي من وبد ىو مث الراىن يف مطروحا يزاؿ ما ىو و للحدث

 الشاعر المستشار جميلة االهبابية الفواعل حٌب و كياف الحاج االرواح بو  الالز الروائية النصوص يف
 فكري قمع من لو تتعرض ؼبا االهبابية الردود ربضّب هباو تستطيع و انتماءىا سبثل فكرية قناعات سبتلك ال
 من كثّب فيها صياغة وفق ينتفي الواقع فسؤاؿ الشاعر و اؼبستشار حاؿ ىو كما جسدية تصفية و

  .  النصوص يف التكرارية الصياغة تغطيو ال التشظي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 :ةــــمـاتــــخ

 استفهام عالمات أجد فأنا تقدم، لما استنتاجٌه قراءات ستكون الخاتمة إن        

 تلك لتعادل تتنافر؛ التً المعلومات من حشد عند أقف و مبحث، كل فً كثٌرة

 ٌقوله ما إلى المواقف من كثٌر فً فانتهت واقع،لل حكاٌتها فً الروابٌة النصوص

 للنص، اللغوي التفسٌر تجاوزها بدافع التناص، تقنٌة اختٌار كان و الناس، من العامة

 تعوضه الذي التراجع، بعض تحمل ذاتها، حد فً النص فكرة  ٌجعل الذي األمر

 لروابًا للنص ٌبرر ما المصطلح من أخذت و الراهن، الواقع فً الصورة ثقافة

 تعبر األحٌان؛ من كثٌر فً ألنها الوافدة، الطروحات تجاوزت و امتداداته، العربً

 .األدبٌة األعمال تتناول مما أكثر النقد، أزمة عن

 و االفتراض على اتكأ الروابٌة النصوص بٌن و  -باحثة- بٌنً التواصل 
 للكثٌر أنٌةالمت القراءة إلغاء على تحمل ممتدة، مساحات وجدت إذ االحتمال،

 و كاتب" ندوة فً بذلك ٌقر نفسه المؤلف و النصوص، كل فً الفواصل من
 تعطٌه و بالتقزز تشعره القدٌمة، نصوصه لبعض عودته بأن بقسنطٌنة،" كتاب
 .تغٌٌرها أو إلغابها فً قوٌة رغبة

 به ٌفاجا قد لما والترقب المؤلف، حلله لما التحلٌل هً القراءة كانت إذا 
 بمتعة إال للواقع، بحكاٌتها ذواتها، تتجاوز ال الروابٌة النصوص فإن القارئ؛
 تعامال أغلبه فً كان المرجعٌة، النصوص مع التعامل ألن للمحتمل، القراءة
 من بدءا التقلٌدٌة الجملة نمطٌة عن بخروجه تطوره ٌثبت أن حاول بسٌطا،

 إلى ٌعود لطاهرا الولً"  إلى" الدهالٌز و الشمعة"  إلى" العشق فً تجربة"
 و العشق"  آخرها كان التً اإلٌدٌولوجٌة الرواٌة نكسة بعد ،"الزكً مقامه
 ".الحراشً الزمن فً الموت



 اشتغاله مشارٌع تعدد و أخرى، إلى محطة من بانتقاله المؤلف؛ حٌاة ثراء .
 عند لها المتتبع توقف و للحٌاة، المحب الرجل صورة تختزل معطٌات
 برسم االجتماعً، القٌمً الحضور إثبات فً لحةالم الرغبة منعطف

 موقع ٌمتلا ثم من و مجاله، فً السلطة ممارسة على تساعده استراتٌجٌة
 .حضوره

 اختٌارا لٌست و وطنً اختٌار المؤلف عند هً و ، تارٌخٌة حقٌقة الكتابة؛ 
 ال أن ذلك؛ من التارٌخٌة، الوثٌقة ضمن ٌدرج به ٌصرح ما و  إبداعٌا،
 وفق متخٌلة، و توثٌقٌة إٌدٌولوجٌة صورا تقدم التً رواٌاته، فً تطابوها
 التً ، الثابر اإلنسان صدق حقٌقة ما لكن ، نظره تحت واقعة بٌبٌة معاٌٌر
 للفاعل تؤسس قناعات عن البحث فً اضطرابا تكون أن غٌر قضٌته؛ ٌعدها

  ،"جمٌلة"،"الالز" ،"زٌدان" االجتماعً؛ و الفكري الحضور
 ".الولً" ،"الشاعر" ،"المستشار" ،"كٌان الحاج" ،"رواحاال بو"

 فاصل عند فقط تحضر الروابٌة، النصوص تالمسه لم مواز، خط الفضٌلة 
 مع ٌتعامل تسجٌلٌة،إذ تصوٌرٌة التألٌف؛ فً واقعٌته و باآلخرٌن، االلتقاء
 تهفرواٌا الٌومٌة، الحٌوٌة التعامالت بمستوٌات التارٌخٌة، الواقعٌة األحداث

 االنطباعات تعتمد و الدقٌقة، المتابعة لطول تفتقد التارٌخ، و الواقع توثٌقٌة بنى
 فحضورها ثم من و التدلٌل، و التحلٌل و التفسٌر تعتمد مما أكثر اآلنٌة،

 و العشق" و" كالزلزال" األحداث، لفضاء التغطٌة بفترة مرتبط اإلبداعً
 ".الحراشً الزمن فً الموت

 على إبداعٌا، امتدادا تمنحها لم الروابٌة، النصوص فً دةالوار التناصات 
 فترات بتغطٌتها التألٌف، استعجالٌة سٌاق من تخرجها ولم  العام، المستوى
 باعتبار المنتظرة؛ البدابل تقدم ال و مرحلة، تكون ألن تمتد ال قصٌرة، زمنٌة

 القبول تمسوغا ٌمتلك آخر راهن خلق أو للراهن، احتمال اإلبداعً العمل أن
 المفارقة العتمادها النصوص بعض تفتقدها التً اللفتة المنطقً؛ و الفنً

 :إلى انتهٌت ثم ومن  ِ   واقعً -سٌاسً كاتب بأنه المؤلف إقرار مع الالمقنعة
 المعرفً التركٌب تتبع فً الفواصل بعض رصد -:أوال                   

 .ابٌةالرو النصوص بها تقوم محاور باعتبارها للشخوص

 القراءات إلٌه انتهت لما استنتاجات، بعض رصد -:ثانٌا                   

 . التناصٌة



 

 خالل من ،"الالز" رواٌة فً التحرٌرٌة الثورة المؤلف ٌستنطق -:أوال            

                   و الشخوص

 تنتقد و ر،لآلخ قمعها فً الوطنً التحرٌر جبهة  سٌاسة تنتقد                   

  الحزب

 .انتمابه بغابٌة وعٌه لعدم الشٌوعً                   

 باسمه بدءا الواقعً، للمألوف مخالفة بطرٌقة شكل فاعل ؛"الالز" -                

  ٌحمل الذي

 بسلوكه مؤذي فهو االجتماعً؛ وضعه من للنفور معادال داللٌا نفورا                  

  لمن

  حوله؛                 

 األمر ٌتعلق حٌن باآلخرٌن، عالقاته مستوى على و البنوة، مستوى على         

     و بالٌومٌات،

" الثانً الجزء فً ٌتمظهر هو ثم األخالقً، العرف خرق مستوى على         

   الموت و العشق

.  وجوده أسطرة حاولةبم األنبٌاء، و اآللهة نماذج ،فً"الحراشً الزمن فً         

    رمزا فلٌس إذن

 اٌجابٌا؛ فعال و واعٌا استمرارا و منبتا ٌمتلك األخٌر هذا ألن للشعب،          

    تجسٌد ٌحاول

 فالنصوص ثم من و المقنع؛ الهروب فعل ٌعتمد لم و ، بناء و حربا الثورة         

   لم المرجعٌة

 . آخر روابً أفق توقع إلى تحٌل ما بقدر ،المرتقب اإلبداعً الثراء تقدم         



 لم لكنه همنغواي، رواٌة كبطل ثورٌا مبدأ حمل مغترب، شخص: زٌدان -
 نفسه، مع مرة داخله، االغتراب مستوٌات فتعددت به، قناعاته تبرٌر ٌستطع

 زٌدان افتقار توضح للمرجعً، المباشرة اإلحالة و الشٌخ، مع مرة و
 و تضحٌة ٌكن لم و هروبا، كان الموت اختٌاره و السٌاسً، بخطه المعرفً،

 .إرادٌا اختٌارا ال
 االٌجابً الفاعل كانت ،"الحراشً الزمن فً الموت و العشق" فً جمٌلة -

 .لذلك المطواعة الوسٌلة فهً االشتراكً؛ اإلٌدٌولوجً المنحنى وفق بسلوكها
 السلبً البطل نموذج ،"الحراشً الزمن فً الموت و العشق" فً مصطفى؛ -

 مبادئ، و أفكار من ٌعتنق لما واع غٌر فهو إسالمٌة، مبادئ ٌعتنق الذي
 ساحة حضوره فً قٌمٌا تأرجحا ٌعانً ردودها، و أفعاله فً اندفاعً

 رسم ٌتم به و اآلخر، إلقناع مؤسس وعً تشكٌل ٌستطٌع لم إذ المواجهة،
 .رٌبهتخ أو الفكر، إثراء فً تساهم بنٌة مجرد عنده الدٌن:  نموذج

 الدٌن فً عالم بأنه وصفه ٌرد فأن تناقضً؛ مركب ،"الزلزال"فً بواألرواح  -
 الحٌاة؛ ممارسة فً شذوذه ٌناقض فهذا -الصرف و النحو– اللغة علوم و

 فالدرجة. لآلخرٌن احتقاره ، زوجاته قتل فً جرابمه أبٌه، زوجة مع عالقاته
 من المرجعً خالل من بٌرٌةالتع االنزالقات فً إال ترجمتها، انتفت العلمٌة

 إلى اإلجترار، عن فٌها ٌخرج ال التً القرآنٌة النصوص و القرآنً، القصص
 علٌه، بنقمته االجتماعً، الحضور سلبٌات جمع إلى النص آخر فً ٌنتهً أن
 .الجدٌد الطارئ مع للتكٌف معرفً افتقار عن إعالن هو و

 إلى افتقر و السلبٌة، عالاألف بردود اكتفى ،"بغل عرس"  فً كٌان الحاج -
 من المرجعً ورود و اآلخرٌن، فً و نفسه فً التغٌٌر حوافز امتالك

 بقدر الفكرٌة، القناعة و االنتماء إلثبات ٌكن لم األدبٌة، و القرآنٌة النصوص
 .  تناقضات من ٌفرضه بما الراهن مواجهة من مقنعا هروبا كان ما

 بتجربة" بدءا بعدها، ما إلى االشتراكٌة ٌةاإلٌدٌولوج المرحلة من البطل انتقال -
 على مجتمعه، تناقضات تجاوز على قادر غٌر الفاعل جعل ،"العشق فً

 كل فٌفتقد االجتماعٌة، الفكرٌة بالمتغٌرات الوعً بعض من ٌحمل مما الرغم
 - المعارض فالبطل حضوره، به ٌحقق الذي االٌجابً، الفعل إلى مرة

 تتبع فً الالوعً أسلوب المؤلف باعتماد ،"عشقال فً تجربة"فً -المستشار
 لرصد الكثٌرة التراكمات من الرغم على إبداعٌا، مستشارا ٌكن لم سلوكاته،

 أو سردا محددة؛ صورة عن تبحث التً الدالالت فً الربط الفتقاده ذلك،
 ٌستجمع القارئ و األفكار، حبل تقطع فٌها ٌتضح ما كل و حوارا، أو وصفا



 للمادة تكثٌفه أساس على ذلك حمل أن و بصعوبة، التناصٌة اتالمناور خٌوط
 احتماال، إال الصور بٌن االرتباط ٌحقق أن ٌستطٌع ال القارئ فإن اإلبداعٌة،

 .مالمحها ٌغٌم الدالالت شتات ألن
 فخطابه المناسبة، المعارضة آلٌات ٌفتقد  ،"الدهالٌز و الشمعة" فً الشاعر -

 و البدٌل، بطرح االٌجابً، للفعل تدفعه ٌة،جوهر قناعات على مؤسس غٌر
 فً الجرٌبة القناعة انعدام له ٌبرر ال ذلك فان فاالغتٌال، للرقابة تعرض كونه
 .الموقف طرح

 داللً حقل على ،ٌطوى"الزكً مقامه إلى ٌعود الطاهر الولً"  فً الولً -
 العشق"  فً السلبً للبطل االعتبار لرد محاولة و ذلك صوفٌا، و دٌنٌا واسع

 ٌتساوى حٌث أٌضا؛ سلبٌة بصورة لكن ،" الحراشً الزمن فً الموت و
 .السلوك مستوٌات كل على الالأخالقً و األخالقً النموذجان

 بتوجٌه اآلخرٌن، مع التواصل عن عاجز الروابٌة؛ النصوص فً فالبطل

 نأ ٌحتمل الذي البدٌل بإعطاء أو االنتماء، جدٌة ٌثبت الذي المقنع، الحوار

 بٌن التواصل مؤشر الفتقاد سلبٌا الصراع فٌتمثل، الواقع، خٌبة ٌعوض

 .والراهن الفواعل وبٌن الفواعل

 :ثانيا

 البنى أنها القارئ ٌوهم أن المؤلف، ٌحاول التً العتبات هً العناوٌن -
     للنصوص المصغرة

 فٌها التناصات تحضر و هكذا، هً الروابٌة النصوص أن أو الروابٌة،    

   تفتح و كثافة،ب

 و  أخرى، روابٌة نصوصا بها ٌخلق أن المبدع للقارئ تمكن ،للتأوٌل فاقاآ    

    أنها مٌزتها

 مصداقٌة بعض الشخوص تمنح التً المرجعٌة، النصوص على تحافظ   

     الرغم على الحضور،

 لعالمً؛ دالالت تحمل أٌضا أنها و اآلنً، الواقعً تجاوز استطاعتها عدم من   

   و الشخوص



 .األفعال أو األحداث   

 الوصاٌة إبقاء فً المتعة بعض هو إنما و القارئ آلراء مصادرة لٌس التقدٌم؛ -
 األثر، تتبع خطوط من ٌدرجه مما ألبعد القارئ، تأوٌل ٌمتد أال على قابمة

 باستخدام اإلقرار ففٌه ،"الزكً مقامه إلى ٌعود الطاهر الولً"  فً خاصة
 فٌها تتحرك مساحات لخلق الجغرافٌة، و الواقعٌة و ارٌخٌةالت الوسٌلة

 .الشخوص
 اإلٌدٌولوجً، والءه عبرها، المؤلف ٌثبت التً النموذج العتبة هو اإلهداء؛ -

 ٌناسب بما االشتراكٌة باالٌدولوجٌا ٌلتزم بصفته معٌنة، قناعة إقرار من كنوع
 .راهنه

 عالمٌتها، الروابٌة نصوصال به تحقق لم العالمً، الموروث مع التناص -
 ٌمنح لم و الغرٌبة، االشتراكٌة من فٌه المستهلكة بالمعلومات الكتفابها

 شخوص أو الحوات، على أو زٌدان، عند شمولٌتها أو الرؤٌة بعد الشخوص
 ٌجاوز لم عندهم السلوك أو فالفعل ،"الحراشً الزمن فً الموت و العشق"

 الفعل تطوٌر على ٌعمل ولم  معه، المصالحة بعض ٌحقق أو راهنهم،
 .االٌجابً

 القرآنٌة للذاكرة معرفٌة نتٌجة نصوصه، و القرآنً القصص مع التناص -
 سد على ساعد ما بقدر النصوص، ٌثر لم رٌا، اجترا أكثره فً هو و للمؤلف،
 الولً" فً كما تصوٌرٌة فراغات و ،"الزلزال" فً كما سردٌة فراغات
 الروحً التواصل تعدم استعارات كلها و ،"زكًال مقامه إلى ٌعود الطاهر

 ترسبات من ترسبا بصفتها فكره، فوضى فً تساهم و العقٌدة، و البطل بٌن
 فً تجربة" فً كما المتعدد، للمرجعً عدٌدة،

 للبناء أساسا باعتباره بالدٌن تنأى الطرٌقة، بهذه التناص عملٌة و ،"العشق    

    الفكري

 الولً" فً الولً جعل ما هذا و للبناء، مكملة لبنة ردمج لٌس و الثقافً،     

   ٌعود الطاهر

 و المقام، إلى عودته فً الفعلٌة السلطة تحقٌق ٌستطٌع ال ،"الزكً مقامه إلى     

   كل



 الطرح عندهم تثر لم و الموجودٌن، من أحد فً تؤثر لم لذلك، محاوالته     

  كل و البدٌل،

 .دعابمه ألهم جتمعالم افتقاد نتٌجة ذلك     

 الحوات"  فً سرٌالٌا كان إنما دٌنٌا، ٌكن لم الصوفٌة، النصوص مع التناص -
 الولً" و" العشق فً تجربة"  فً اللغوي الهوس من ضربا و" القصر و

 الدعابم إحدى اعتماده فً إشكاال جسد و ،" الزكً مقامه إلى ٌعود الطاهر
 .المرجعً تسطٌح تعتمد ألنها ٌمةمغ بصور الفاعل، بها ٌقوم التً األساس،

 التجربة تكثٌف فً ٌسهم لم األدبٌة، و التارٌخٌة  التناصات فضاء تنوع -
 التارٌخ فً الفتنة أحداث متخٌرا أغلبها؛ فً بالهامشً اكتفى فقد اإلبداعٌة،
 قتل حدث اعتماد و ،"الزلزال" فً السقٌفة حدث إلى باإلشارة اإلسالمً،

 للنص أساسا حوله، اختالفات من جر ما و نوٌرة، بن كلمال الولٌد بن خالد
 ".   الزكً مقامه إلى ٌعود الطاهر الولً"  الروابً

 من حاله على" بغل عرس" فً كٌان الحاج أبقت فقد األدبٌة، التناصات أما

 المرجعً كان حٌن فً الشعري، المتنبً إبداع هامش من ٌأخذ هو و التشظً

 " .القصر و الحوات"  فً جابٌةاٌ دفعة جبران خلٌل لجبران

 نقل فً اشتراكا كان فقد المعاصرة؛ الروابٌة النصوص مع التقاطع عن و

 فً ورودها و الروابٌة األدوات اختالف مع الفنً، المتخٌل إلى الراهن، أزمة

 .االستعجالٌة الرواٌة سٌاق

 الممٌز و واحدة، ذات من الصادرة التجربة بفعل تلقابٌا ورد الذاتً؛ التناص -
   تتبعه فٌه
 لبعضها تكمٌلٌة جاءت التً البطل ألوضاع    

 حٌن بجمالٌاته ٌحتفظ المرجعٌة، النصوص مع الروابٌة النصوص تناص  -

     مع التعامل ٌتوقف

 العام السٌاق ألن ظهورها، صور بإحدى الشخوص أخذ أو جزبً، حدث    

   ٌفتقد



 تفتقد" العشق فً تجربة" و"الزكً قامهم إلى ٌعود الطاهر فالولً" للترابط،    

  المواقف

 فكثرة المعرفً، الفنً التجاور حٌن كل تظهر التً الشخوص و فٌها،    

 إلى القارئ ٌنتهً إذ التصوٌرٌة، المشاهد تقطع تبرر ال المعلومات   و التحوالت

  لٌحتفظ صورة، إلغاء

 بتموقع إٌهام ولةمحا -أغلبها فً– فالتناصات ثم من و األخرى، بجوهر    

 فً مواقعهم إلٌها ترتفع ال سموقا، أكثر بمواقع ،-بأفعالهم     الشخوص

 .  الروابٌة النصوص

 بأبعاد -التناصٌة القراءة هذه خالل من– ألم قد ؛ البحث أن أعتقد ال و هذا، -
 نقصا ٌستشعر دوما الباحث إذ واحد، آن فً المتناقضة و المختلفة الرؤى
 اآلخرٌن من البعض ٌشاركه أن دابما ٌأمل لكنه به، ٌدلً ما فً بادٌا، و خفٌا

 .أفكاره

 المسعى هذا أحمد هلل، و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ىػ1416 سوريا، اؼبعرفة، دار حفص، رواية الكرًن؛ القرآف

 المصػػادر: أوال

 .1989 الرغاية، اؼبطبعية، للفنوف الوطنية اؼبؤسسة العشق، يف ذبربة-1؛وطار الطاىر     

 .1984 ،2 ط اعبزائر، للكتاب، الوطنية ؤسسةاؼب القصر، و اغبوات-2                   

 1982 ،2 ط اعبزائر، التوزيع، و للنشر الوطنية الشركة قليب، من دخاف-3                   

 .1981اعبزائر، التوزيع، و للنشر الوطنية الشركة رمانة،-4                   

 .1984 ،3 ط اعبزائر، توزيع،ال و للنشر الوطنية الشركة الزلزاؿ،-5                   

 .ت د اعبزائر، ية،ظاعباح التبيْب، منشورات الدىاليز، و الشمعة-6                   

 .1984 ،3 ط للكتاب، الوطنية اؼبؤسسة األسبوع، ىذا يعودوف الشهداء-7                   

 .1982 زائر،اعب التوزيع، و للنشر الوطنية الشركة بغل، عرس-8                   

  1984 ،2 ط التوزيع، و للنشر الوطنية الشركة اغبراشي، الزمن يف اؼبوت و العشق-9  
. 



 .1984 ،4 ط اعبزائر، التوزيع، و للنشر الوطنية الشركة البلز،-19                   

   التبيْب، منشورات الزكي، مقامو إىل يعود الطاىر الويل-11                   

 .تداعبزائر،ظية،اعباح                        

 

 :ةػالعربي عػالمراج: ثانيا

 .ت د ،1 ط لبناف، بّبوت، صادر، دار العرب، لساف منظور؛ ابن -1

، ابن دار األنبياء، قصص كثّب؛ ابن -2  .2992 ،1 ط بّبوت، حـز

 .2 ـ ت، د لبناف، الثقافة، دار األغاين، كتاب األصفهاين؛ الفرج أبو -3

 .ت بّبوت،د اعبيل، دار الديواف، اؼبتنيب؛ الطيب أبو  -4

 .النحل و اؼبلل ستاين؛ الشهر الكرًن عبد بن ؿبمد الفتح أبو -5

 ،8 ط اؼبصرية، النهضة مكتبة -الكربى اؽبند أدياف– األربعة األدياف مقارنة شليب؛ أضبد -6
1986. 

 .ت د ،7 ط بّبوت، الشروؽ، دار اهلل، أنبياء هبجت؛ أضبد -7

 .ت د بّبوت، العريب، الَباث إحياء دار اؼبراغي، تفسّب اؼبراغي؛ مصطفى أضبد -8

 زيع،التوو  النشر و للطباعة األندلس دار شعرائها، أخبار و العشر اؼبعلقات شرح الشنقيطي؛ أضبد -9
 .1983 ،5 ط بّبوت،

 بّبوت، النشر، و لطباعةل بّبوت دار و صادر دار الرسائل، الوفاء؛ خبلف و ء الصفا إخواف -19
1957. 

 .1993 ،1 ط بّبوت، اآلداب، دار الكبلـ، و النظاـ أدونيس؛ -11

 .1991 ،1 ط لبناف، بّبوت، الرقي، دار و أدونيس السريالية، و الصوفية أدونيس؛ -12



   التوزيع، و للنشر الوطنية الشركة اعبميع، على تشرؽ الشمس عموقات؛ ظباعيلا -13    

 .1978 اعبزائر، 

 .1981 ،2 ط لبناف، بّبوت، الثقافية، اؼبكتبة ليلة؛ و ليلة ألف -14

  1ـت، القاىرة،د مدبويل، مكتبة العرب، أساطّب و ديانات معجم إماـ؛ الفتاح عبد إماـ -15

 .ت د بّبوت، اعبيل، دار الديواف، القيس؛ امرؤ -16

 .1987 اؼبغرب، البيضاء، الدار ،مشرؽ إفريقيا األديب، النص سينيمائية اؼبرذبي؛ أنور -17

 .العصر من ؿبللة قصائد و عامة حجالية مقدمات– األدب و النقد يف حاوي؛ إيليا -18

 بّبوت، اؽببلؿ، مكتبة و دار منشورات الوجود، أصل و اإلنساف أصل كياؿ؛ باظبة -19

 .1983 ،1 ط      

   االختبلؼ، منشورات ئر،باعبزا السياسي اػبطاب أزمة و السقوط حوؿ عمري؛ بشّب -29

 .2992 ،1 ط اعبزائر،      

   شركة -التجليات كتاب يف تناصية قراءة– الروائي النص شعرية القمري؛ بشّب -21

 .،دتالبيادر      

 .1994 ،1 ط بّبوت، اعبيل، دار الكاملة، اجملموعة جرباف؛ خليل جرباف -22

 .1997 ،1 ط بّبوت، للمطبوعات، عريبال اؼبركز النيب، حديقة جرباف؛ خليل جرباف -23

 .1998 مارينور، منشورات الطيور، جزيرة عواصف خبلص؛ جيبليل -24



     التوزيع، و للنشر الغرب دار اؼبعُب، إشكالية و القراءة فلسفة مونسي؛ حبيب -25

 .دتوىراف،     

 .ت د لبيضاء،ا الدار العريب، الثقايف اؼبركز الروائي، الشكل بنية البحراوي؛ حسن -26

 مصر، للكتاب، اؼبصرية اؽبيئة مطابع العربية، الرواية يف النصوص تداخل ضباد؛ ؿبمد حسن -27
1998. 

    إىل الرواية سوسيولوجيا من– اإليديولوجيا و الروائي النقد غبميداين؛ ضبيد -28

 .1999 ،1ط البيضاء، العريب،الدار الثقايف اؼبركز الروائي، النص سوسيولوجيا      

 .1994 اعبزائر، االجتهاد، دار تيمنوف، بوجدرة؛ رشيد -29

 النشر، و للطباعة العصرية اؼبكتبة األخبلؽ، و األدب يف اإلسبلمي التصوؼ مبارؾ؛ زكي -39
 .ت د لبناف، بّبوت،

 .1989 ،1 ط بّبوت، خلدوف، ابن دار اغببلج، أسطورة خرطبيل؛ سامي-31

 .1981 ،1 ط بّبوت، النشر، و للطباعة دندرة يف،الصو  اؼبعجم اغبكيم؛ سعاد -32

 ،1 ط اؼبغرب، البيضاء، الدار العريب، الثقايف اؼبركز الروائي، النص انفتاح بقطْب، سعيد -33
1989. 

    البيضاء، الدار اعبامعية، اؼبكتبة منشورات اؼبعاصرة، األدبية اؼبصطلحات علوش؛ سعيد -34

 .1984 اؼبغرب،      



 .1986 ،12 ط لبناف، بّبوت الشرؽ، دار القرآف، بلؿظ يف ب؛قط سيد -35

    الرياض، التوزيع، و للنشر الكتب عامل دار -كاو سل و معتقدا– الصوفية طعمية؛ صابر -36

 .1985 ،2 ط      

 . 1983 ،4 ط السعودية، للنشر، السعودية الدار الوليد، بن خالد عرجوف؛ إبراىيم صادؽ -37

     عْب -القصيد و القص شعرية يف سيميولوجية دراسة– النص راتشف فضل؛ صبلح -38

 .1995 ،2 ط القاىرة، االجتماعية، و اإلنسانية البحوث و للدراسات      

 .1979 ،12 ط بّبوت، للمبليْب، العلم دار األرض، يف اؼبعذبوف حسْب؛ طو -39

  لبناف، بّبوت، ،-بناينالل الكتاب دار– اإلسبلمية العبقريات العقاد؛ ؿبمود عباس -49

 .4ـ ، 1974 ،1 ط      

 .3 ـ ،1992 بّبوت، لبناف، مكتبة اؼبقدمة، خلدوف؛ ابن الرضبن عبد -41

 .1978 ،3 ط الكويت، اؼبطبوعات، وكالة الصوفية، شطحات بدوي؛ الرضبن عبد-42

 .ت د ،لبناف بّبوت، القلم، دار العبقرية، و اؼبوت بدوي؛ الرضبن عبد -43

 .1979 ،1 ط التوزيع، و للنشر الوطنية الشركة اعبنوب، ريح ىدوقة؛ بن اغبميد بدع -44

 .1975 القاىرة، اؽببلؿ، دار نور، و نار مرتاض؛ اؼبالك عبد -45

 .1999 ،6 ط العريب، الثقايف اؼبركز اإليديولوجيا، مفهـو العروي؛ اهلل عبد -46

 .ت د لبناف، بّبوت، النشر، و للباعة الفكر دار األنبياء، قصص النجار؛ الوىاب عبد -47



  نظامهم و اليوناف عقائد على داللتو و القدًن، اليوناين األدب وايف؛ الواحد عبد على -48

 .ت د مصر، اؼبعارؼ، دار االجتماعي،     

   -السياسية بالسلطة اعبزائرية الرواية عبلقة يف– السلطة و اؼبتخيل سنقوقة؛ عبلؿ-49

 .2991 ،1 ط الختبلؼ،ا منشورات      

 تدلرسالة،بّبوت،ا اإلسبلـ،مؤسسة و اغبرب عاؼبي يف النساء أعبلـ كحالة؛ رضا عمر -59

   و للطباعة رشد ابن دار -ديانات شباين بْب دراسة– منقذ عن البحث مهدي؛ ٌففا -51

 .1981 ،1 ط مصر، النشر،     

 ،1 ط البيضاء، الدار العريب، الثقايف ركزاؼب العربية، الرواية و الرواية نظرية دراج؛ فيصل -52
1999. 

 الدار العريب، الثقايف اؼبركز -التناص سَباتيجيةا– الشعري اػبطاب ربليل مفتاح؛ ؿبمد -53
 .1992 ،3 ط البيضاء،

 العرفاف، مناىل مؤسسة الغزايل، مكتبة اؼبرسلْب، سيد سّبة يف اليقْب نور اػبضري؛ ؿبمد -54
 .1986 2ط بّبوت،

 .ت د لبناف، بّبوت، اغبياة، مكتبة دار منشورات العربية، اللغة مًب معجم رضا؛ ؿبمد -55

 للكتاب، العامة اؼبصرية اؽبيئة األديب، االتصاؿ ميوطيقايس و العنواف اعبزار؛ فكري ؿبمد -56
1998. 



 ،7 ط لبناف، بّبوت اللبناين، الكتاب دار ىشاـ، ابن سّبة ـبتصر الزغيب؛ عفيف ؿبمد -57
1987. 

 .1978 اعبزائر، التوزيع، و للنشر الوطنية الشركة الطموح، العايل؛ عرعار ؿبمد -58

 .ت د اعبزائر، الفونيك، مطبعة الكابراف، عزوز بقطاش؛ مرزاؽ -59

 .1981 التوزيع، و النشر و للطباعة الفكر دار النووي، بشرح مسلم صحيح مسلم؛-69

 ، 1ط اؼبغرب، البيضاء، الدار العريب، الثقايف اؼبركز اؼبتعة، ةفاربو  الثانية ةالكتاب عياشي؛ منذر -61
1998. 

 .ت د مصر، اإلسكندرية، اؼبعارؼ، منشأة فلسفية، قضايا آخروف؛ و غايل زكي ميبلد -62

 مطبعة ،-الوطِب للميثاؽ التمهيدي للمشروع الرئيسية لؤلفكار ملخص- اؼبيثاؽ؛ نصوص من -63
 .ت د اإلفريقية، الثورة

 و تيارا طبسْب من ألكثر إضاءة– األديب الناقد دليل ي؛البازع سعد و الرويلي ميجاف -64
 .2999 ،2 ط البيضاء، الدار العريب، الثقايف اؼبركز ،-معاصرا نقديا مصطلحا

 .1972 ،1 ط لبناف، بّبوت، القلم، دار السكرية، ؿبفوظ؛ قبيب -65

 .1984 اعبزائر، اعبامعية، ؼبطبوعاتا ديواف األدبية، اؼبدارس نشاوي؛ نسيب -66

 اعبزائر، للنشر، اؼبطبعية للفنوف الوطنية اؼبؤسسة اؼبتوحشة؛ اؼبرأة رمنحد األعرج؛ واسيِب -67
1997. 

 .ت د سوريا، اعبرىق، دار ضبروش، ضرػب سّبة من تبقى ما ، األعرج واسيِب -68



 .1991 اعبزائر، ،للكتاب الوطنية اؼبؤسسة اؼبقاـ، سيدة ج؛األعر  واسيِب -69

 .2991 اغبر، الفضاء منشورات اؼباء، ذاكرة ج؛األعر  واسيِب -79

 ط بّبوت، اآلداب، دار اػبطاب، سبيز و اغبكاية خصوصية بْب العربية، الرواية فن العيد؛ يبُب-71
1، 1998. 

 .1985 لبناف، بّبوت، اعبديدة، اآلفاؽ دار منشورات النص، معرفة يف العيد؛ يبُب-72

 

 المترجمة األجنبية المراجع: لثاثا

 بّبوت، اغبياة، مكتبة دار منشورات ضباد، خّبي تر، األجراس، تقرع ؼبن نبنغواي؛ أرنست -1
 .1983 ،4 ط لبناف،

 اؼبطبوعات، وكالة بدوي، الرضبن عبد تر، ،-مذىبو و حياتو– عريب ابن ببلثيوس؛ أسْب -2
 .1979 بّبوت، القلم، دار و الكويت

 .ت د للكتاب، العامة اؼبصرية اؽبيئة مطابع عكاشة، ثروت تر، الكائنات، مسخ أوفيد؛ -3

 و للتوزيع الشرقية الشركة سبلمة، بن رجاء اؼببخوت، شكري تر، الشعرية، تودوروؼ؛ ترفيتاف -4
 .1987 ،1 ط الصحف،

 خّبي ر،ت اؼبعاصرة، األدبية األنواع يف دراسات اؼبؤلف، الرواية القصة آخروف؛ و تودوروؼ -5
 .1997 ،1 ط مصر، القاىرة، التوزيع، و للنشر شرقيات دار دومة،

 .1984 ،1 ط لبناف، بّبوت، نوفل، مؤسسة اعبر، خليل تر، اؼبخيلة، برنيسن؛ جاف -6

 .ت د بّبوت، اغبياة، مكتبة دار مكي، حسْب تر، الذباب، سارتر؛ بوؿ جاف -7

 ،2 ط اؼبغرب، البيضاء، الدار للنشر، توبقاؿ دار ي،الزاى فريد تر، النص، علم كريستيفا؛ جوليا -8
1992. 



 البيضاء، الدار للنشر، توبقاؿ دار أيوب، الرضبن عبد تر، النص، عبامع مدخل جنيت؛ جّبار -9
 .1986 ،2 ط اؼبغرب،

 ت للثقافة،د األعلى اجمللس شبيل، العزيز عبد تر، اعبامع، النص إىل مدخل جنيت؛ جّبار-19

 النشر، و للطباعة تينمل دار حزؿ، الرحيم عبد تر، السيميولوجية، اؼبغامرة رت؛با روالف -11
 .1993 ،1 ط مراكش،

 حلب، اغبضاري، اإلمباء مركز حشفة، ندًن ؿبمد تر، الصفر، درجة يف الكتابة بارت؛ روالف-12
 .2992 ،1 ط سوريا،

 البيضاء، الدار للنشر، قاؿتوب دار سبحاز، اغبسْب صفا، فؤاد تر، النص، لذة بارت؛ روالف -13
 .1988 ،1 ط اؼبغرب،

 .1984 ،1 ط األندلس، دار خياطة، هناد تر، النفسي، التحليل يف النار باشبلر؛ غاستوف -14

 و النشر و للدراسات اعبامعية اؼبؤسسة ىلشا، غالب تر، اؼبكاف، صباليات باشبلر؛ غاستوف -15
 .1987 ،3 ط التوزيع،

 الكدية، اعبيبليل غبميداين، ضبيد تر، -التجاوب صبالية نظرية– القراءة لفع إيزز؛ فولفغانغ -16
 .ت د اؼبغرب، اؼبناىل، مكتبة

 .ت د موسكو، التقدـ، دار تر، ـبتارات، لينْب؛ -17

 التوزيع، و النشر و للدراسات الفكر دار برادة، ؿبمد تر، الروائي، اػبطاب باختْب؛ ميخائيل-18
 .1987 ،1 ط القاىرة،



 دفرانس الكوليج يف اؼبلقى االفتتاحي الدرس– سبيبل ؿبمد تر، اػبطاب، نظاـ فوكو؛ ميشيل -19
 .ت د طبع، دار دوف -1979 يف

 ،1 ط بّبوت، النشر، و للطباعة رشد ابن دار جهاد، مظكا تر، اغبداثة، ما لوفيفر؛ ىنري-29
1983. 

 

 المجػػػالت: رابعا

 .1998 ،25 ـ ،3 ع الكويت، الفكر؛ عامل -1       

 2995 ،16 ع البيضاء، الدار العربية، النشر دار نقد؛ و فكر -2       

 .2997 ،263 ع لبناف، بّبوت العربية، الوحدة دراسات مركز العريب؛ اؼبستقبل-3       

 

 اإللكترونية المواقع: خامسا

      و  رحسْب، ؾبلة فكجّبار جنيت؛ األطراس )األدب يف الدرجة الثانية( تر؛ اؼبختار - 3        
 .33، ع 2004نقد، دار النشر العربية، الدار البيضاء،            

: الرابطعلى      
http://www.aljabriabed.net/Fikrwanakd/n16_11atras.(2).htm           

 ار؛ الطاىر وطار؛ راىب يف دير اعباحظ، نادي القلم اللييب اػبّب شو  -2 
   libyanwritersclub.com/arab://wwwhttp. :   على الرابط    

  2003، 3003سهيل الشعار؛ زاوية منفرجة، جريدة األسبوع األديب، ع -1        
  http://www.aww.dam.org/esbon: ى الرابطعل   

http://www.aljabriabed.net/Fikrwanakd/n16_11atras.(2).htm
http://www.aljabriabed.net/Fikrwanakd/n16_11atras.(2).htm
http://www.libyanwritersclub.com/arab
http://www.aww.dam.org/esbon


  امتداد تارىبي، ؾبلة العريب،  الطاىر وطار؛ من حسن حظ الكاتب العريب أف لو-1         
 ، الكويت 3883، 113ع 

           http://www.Aljazirah.com.culture: على الرابط   
  ،كلمة افتتح هبا موقعو اإللكَبوين-4     

  http://www.khayma.com/watter/:على الرابط 
 

 ،كلمة الطاىر وطار و ىو يتسلم جائزة الشارقة للثقافة العربية-3      
 /http://www.khayma.com/watter :على الرابط
ن ذبربٍب، ؾبلة ديواف العرب، كماؿ الرباحي؛ الطاىر وطار: ال رغبة يل يف اغبديث ع -3       

2009 
 http://www.diwanalarab.com/spip.php: على الرابط 

    لة ؿبمود أبو بكر؛ الكاتب و الروائي الطاىر وطار، شعارنا ال إكراه يف الرأي، اجمل-9        
 ، 2004، أفريل  301الثقافية؛ ع          

 http://www.Aljazirah.com.culture :الرابط على 
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