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 :ججشبت سواًت العحرة الزاجُت في ألادب الجضائشي 

 لّبذ اإلالً مشجاك "الخفش في ججاُِذ الزاهشة"كشاءة في هق 
 

 د/ فاًذ مدّمذ

سخيؤؾخاط مدايغ "ؤ"، اإلاغ٦ؼ الجامعي ؤخمض بً ًخي ا   الجؼاثغ، جِؿمؿُلذ، لىوكَغ

  ملخق البدث:

ىا وؿخٗحر مً  
ّ
لُه ٞةه َخُه ألاؾاؽ مً اَخمامه بالّغواًت، ٖو

َ
ِبي
َ
ىدذ َظا البدض ل ًَ

ؿدبِض٫ لٟٓت ال٨خابت  Ecriture du  moi مهُلر (٦خابت ألاها 
َ
) قٍُغ الشاوي (ألاها) وو

ت ٦شحرة بلٟٓت ؤو مهُلر  ر ًٖ ؤلىان حٗبحًر تي حّٗبِ
ّ
اإلاهُلر  عواًت، لَىدهل ٖلى ال

تي  Roman du moi آلاحي (
ّ
) (عواًت ألاها)، وه٣هض به ألاهماٍ ال٨خابُت الؿغصًت ال

ؿخٗحر ج٣ىُاث ال٨خابت الغواثُت 
َ
غ مُٗى ؾحرطاحي ألؾباب ُمسخلٟت، لّٗل  ح لخهٍى

ؤبدىا  ؤبغػَا مداولت ٢ُ٘ الخُِ الغابِ بحن ال٨خابت واإلاغظعي/الخ٣ُ٣ي، و٢ض 

حن َما : عواًت ألهٟؿ ىا اؾدىاصا بلى ما اٖخ٣ضهاٍ صلُما ههُا ج٣ؿُم عواًت ألاها بلى هٖى

. وفي َظا البدض ؾى٣خهغ ٖلى  Auto-fiction والخسُل الظاحي     Roman Auto- biographique الؿحرة الظاجُت 

في ججاُٖض الظا٦غة للغواجي واجسظها لٗملىا همىطظا جُب٣ُُا َى هو (الخٟغ  هٕى واخض َى عواًت الؿحرة الظاجُت، 

  الجؼاثغي ٖبض اإلال٪ مغجاى.

  سواًت العحرة الزاجُت :  .0 

ه ٢هت  
ّ
لم جّخسظ ال٨خابت الؿحرطاجُت ق٨ما عواثُا مىظ البضاًت، ٞالك٩ل البضاجي اإلاخٗاٝع ٖلُه واإلاّخ٤ٟ ٖلى ؤه

م "خُاة  ّضِ
َ
٣
ُ
حُرٍ" ج

َ
خبها ٚ

َ
ذي ٦ ٝغ لضي ؤمم ٦شحرة ، Biographie ، َى الؿحرة )0(شخو جاٍع ُٖ ظا الك٩ل َى ما  َو

بُل 
َ
(ألازباع، واإلاىا٢ب، والترظمت الصخهُت...)، ول٨ّىىا ال هغوم َىا الخضًض ًٖ َظا   جدذ مؿّمُاث مً ٢

٣ِهض (ال٨خابت  الك٩ل، بّن ُمبخٛاها ألاؾاؽ َى ؤلاقاعة بلى 
َ
ؤ٢غب همِ ٦خابي مً عواًت الؿحرة الظاجُت، ه

ظي َى "
ّ
ًّ الظا٦غة ألاّو٫"الؿحرطاجُت) ال جِم٘ صعاؾاث ه٣ضًت ٦شحرة ؤّن ؤبغػ  ، ٖلى خّض حٗبحر ظابغ )3(ٞ

ُ
ٖهٟىع وج

مه الباخض املخخوُّ في ؤصب  ضَّ
َ
ظي ٢

ّ
الؿحرة الظاجُت ُٞلُب لىظىن  حٍٗغ٠ لهظا اللىن مً ال٨خابت َى طا٥ ال

 Philippe Leujeune  وا٢عي ًٖ وظىصٍ  به شخو  خُض ٣ًى٫ بّن الؿحرة الظاجُت "خ٩ي اؾخٗاصي هثري ٣ًىم

سه الصخصخي بهٟت زانت" لى جاٍع ُؼ ٖلى خُاجه الٟغصًت ٖو ِ
ّ
َغ٦ ًَ واقتٍر لىظىن وظىص   ).2(الخام، وطل٪ ٖىضما 

هها في  ِ
ّ
لخ
ُ
غ جهيُٟه يمً ههىم الؿحرة الظاجُت وه ىت في هو ما لخبًر ُّ ؤن ج٩ىن ٢هت   :)1(آلاحي مدّضصاث ُمٗ

                                                           
1

 .ٕٚ٘قاضي، صرلموعة من ادلؤلفُت، معجم السردايت، إشراف دمحم ال   
2

 .ٚٙٔ، صٜٜٜٔ، ٔسوراي، ط-، دار ادلدى للثقافة والنشرالّرواقةجابر عصفور، زمن   
3

 .ٕٕ، صٜٜٗٔ، ٔفيليب لوجون، السَتة الذاتية... ادليثاق والتارقخ األديب، تررتة وتقدمي : عمر حلي، ادلركز الثقايف العريب، ط  
4

 .ٕٓٙفُت، معجم السردايت، ص، وقراجع: رلموعة من ادلؤلٖٕ، ٕٕقنظر نفسو، ص  
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ت اؾخٗاصًت ٣ّضم الخُا، و هثًر
ُ
سه الصخصخيؤن ج ٠ ، و ة الٟغصًت لهاخبها وجاٍع ِ

ّ
غ ٖلى جُاب٤ جاّم بحن اإلاال

ّ
ؤن جخٞى

غ ٖلى جُاب٤ جاّم بحن الغواي والصخهُت الغثِؿت.، و والغواي
ّ
  ؤن جخٞى

َل٤ ٖلُه اإلاُشا١ الؿحر طاحي 
َ
ؿخسلو لىظىن مً زما٫ ٧ّل طل٪ ما ؤ ظي  Pacte Autobiographique َو

ّ
، ال

ؼ الىو الؿحرطاحي ؤؾاؾا ٖلى ٨ٞغة ال ٣ًىم  ِ
ّ
غ٦ ًُ خُاب٤ بحن اإلاال٠ والغواي والصخهُت الغثِؿت م٘ اقتراٍ ؤن 

٤ مُشا١ ؾحرطاحي،  ٖلى  َد٣ُّ
َ
ٟه الؿحرة الظاجُت واقتراَه ج ش الصخصخي للُمبِضٕ، بّن نغامت لىظىن في حٍٗغ الخاٍع

َخذ 
َ
هذ بلى مىهجه، ٞهظا ظىعط ماي  ٞ زوٕ   Georges May الباب واؾٗا ؤمام اهخ٣اصاث ٦شحرة ُوّظِ

ُ
يخ٣ُِض الج ًَ مشما 

٣ترِح ظىعط البدض في الىهىم الؿحرطاجُت  الك٨لي  ٍُ لىظىن في حٍٗغ٠ الؿحرة الظاجُت، وٍَ بضا
َ
ظي ؤ

ّ
الهاعم ال

اث ٦خابُت صون الّخسلي ًٖ ما ؤؾماٍ لىظىن اإلاُشا١ الؿحرطاحي، و٢ض اؾخسلو  واؾخيخاط  َٖ َؼ
َ
ُزَا مً ه َمّحِ

ًُ ظملت ما 

تي ًخّٟغص بها الىو الؿحرطاحي هي : ؤّن  ظىعط ماي 
ّ
اث ال َٖ َز

َ
بغػ الج

َ
خ٣اَ٘ َىا م٘    ؤ هؼوٕ ؤصخابها بلى ٦خابتها هثرا (ٍو

هم ، و مهما لٟترة واؾٗت مً خُاة ناخبهاج٣ضً، و لىظىن) م بٗض بلٚى اب الؿحرة الظاجُت بلى ٦خابت ؾحَر خَّ
ُ
هؼوٕ ٦

اِبها الهض١، و ؾً الىطج ؤو ٖخبت الكُسىزت خَّ
ُ
م (الخُاب٤ م٘ اإلاغظعي/اإلاِٗل) بٖما٫ ٦   . )0( في ج٣ضًم ؾحَر

ى الىصخي وناخبه بلى  وبطا ٧ان لىظىن وماي ٣ًخهغان في خضًثهما
َ
ُٗ

ُ
ًٖ الىو الؿحرطاحي ٖلى الٗما٢ت بحن اإلا

دا بىظىص ٖما٢ت بحن   Elisabeth Bruss ما، ٞةّن الباخشت بلحزابِض بغوؽ  خّض  ٠ًُ بلى طل٪ اٞترايا نٍغ
ُ
ج

ى 
َ
سً٘ الىو الؿحرطاحي لها : اإلاُٗ ًَ حن، وهي بلى طل٪ ج٣ى٫ بىظىص ٢ىاٖض ًيبػي ؤن    الؿحرطاحي وظمهىع اإلاخل٣ِّ

ل اإلابِضٕ مؿاولُت اإلابَضٕ وجىُٓمه  اللاِذة ألاولى :  خدمَّ اٞتراى وظىص جُاب٤ بحن اإلابِضٕ والٟغص املخا٫ ؛ و ًَ

ِم اإلابِضٕ والٟغص املخا٫  ٢بى٫ ؛ و ٖلُه ٖبر الىو، وظلّي َىا ج٣اَٗها م٘ ُٞلُب لىظىن  ِ
ّ
ىت بحن ُمَىٓ ُّ اؾخ٣مالُت مٗ

ًه لىظىن ظملت وجٟهُما. ظا ما ًٞغ   ٖلُه َو

اٞتراى مىذ ؾلُت ما ؛ و اٖخباع صخت مدمىالث اإلابَضٕ  ؤو اٞتراى وظىص جل٪ الصخت  اللاِذة الشاهُت :

٣ّضمه اإلابَضٕ. ًُ   لجمهىع اإلاخل٣حن لبدض نض٢ُت ما 

  . )3(وعة ؤن ٩ًىن ٧اجب الؿحرة الظاجُت مامىا بهيُٗهيغ   اللاِذة الشالشت :

ش ٦خابت الؿحرة الظاجُت في ألاصب الٗغبي الخضًض ٢ما٢ل ّٖضة ناخبذ ْهىع بٌٗ الىهىم  ٣غؤ في جاٍع
َ
ول٪ ؤن ج

ـ ٖىى باإلياٞت بلى الاخخجاظاث   غاث لَى
ّ
الؿحرطاجُت، مشل خىاعاث هجُب مدّٟى م٘ عظاء الى٣اف، ومظ٦

تي 
ّ
ىىاجها (الخبز الخافي) ألّجها زايها  ال َلبت بٌٗ الجامٗاث لى٠٢ جضَعـ ؾحرة ال٩اجب اإلاٛغبي دمحم ق٨غي ٖو

اب الؿحرة الظاجُت بلى جىقُذ ٦خاباتهم بالُاب٘ الخسُُلي )2(ما ًسضف الخُاء جخًمً  خَّ
ُ
َجه ٦ ، وألظل مشل طل٪ اجَّ

ذ  تي وٗتزم باوٗضام الٗما٢ت بحن ما ٦خبٍى واإلاِٗل جاعة ؤ جاعة، والخهٍغ
ّ
كحر لخٓت الخضًض ًٖ الىماطط ال

ُ
زغي، وو

ابها مىظ البضاًت ؤّن ما ٢ض ٌؿخيخجه ال٣اعت مً ٖما٢ت بحن  الاقخٛا٫ ٖلحها بلى  خَّ
ُ
ههىم عواثُت ؤزغي نغََّح ٦

  ؾىي نضٞت . ههىنهم والىا٢٘ لِـ 

خىوي بحن ؾحرة طاجُت ج٣لُضًت ّغ١َِ ل٠ُُ ٍػ
َ
ٟ ًُ ٦ِغ ؤن 

ُ
ظي ط

ّ
با بٗض ال ش الصخصخي  لِـ ٍٚغ ش (الخاٍع ٚاع٢ت في الّخاٍع

إزظ   ًَ اث، ناعث جغجُبها  اجُت اوؿُابا للظ٦ٍغ
ّ
ٗض الؿحرة الظ

َ
ل٩اجبها)، وؾحرة طاجُت خضًشت ٚاع٢ت في ألاصب خُض "لم ح

                                                           
1

 .ٕٔٙقنظر: رلموعة من ادلؤلفُت، معجم السردايت، إشراف دمحم القاضي، ص  
2

 .ٖٕ، ٕٕص ،ٖٕٓٓ، ٔطالدار البيضاء،-قنظر: إليزابيث بروس، الذات والدواة... السَتة الذاتية يف األدب والسينما، مطبعة القروقُت  
3

 .ٛٚٔص  الّرواقة، وقنظر حول معوقات كتابة السَتة الذاتية عربيا: جابر عصفور، زمن ٚٓلذاتية، صقنظر: عصام العسل، فن كتابة السَتة ا  
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ت"  ٘ الىخاثج لؤلؾباب...ناعث الؿحرة خ٩اًت مهىٖى ًِ س
ؿخِٗمل ٞحها ال٩اجب ج٣ىُاث ال٨خابت    )0( باإلاى٤ُ، وٍُ ٌَ

ه و٢ُ٘ الخُِ الغابِ بحن الىو و اإلاِٗل.الغواث  داو٫ الخمٍى تي ًهاصٞها ٧اجب الؿحرة   ُت، ٍو
ّ
بّن الهٗىباث ال

ع" ؤّن اعجٟإ صعظت  الظاجُت في ُمجخم٘ ًهى٘ اإلاؿ٩ىث ٖىه في ٧ّل مُاصًً الخُاة ؤّصي  َهىُّ
َ
ببٌٗ الباخشحن بلى ج

الظاجُت... هي مٓهغ مً مٓاَغ احؿإ ع٢ٗت  ت الؿحرة ٦خابت عواًت الؿحرة الظاجُت ٦ّما و٦ُٟا بال٣ُاؽ بلى ٦خاب

اث  ٘ ال٩اجب بلى اؾخٛما٫ مغاٚو
َ
ْضٞ ًَ ال٣و الخسُُلُت في عواًت الؿحرة الظاجُت  اإلاؿ٩ىث ٖىه... وطل٪ َوْي٘ 

دا  ،  )3(للخُُٛت ٖلى الٗما٢ت اإلاباقغة بحن ؤخضار الّغواًت وؤخضار خُاتهم" ٗخَبر زغ٢ا واضخا ونٍغ ٌُ ظا ما  َو

ظي ؤ٢ّغٍ لىظىن واٖخبٍر ُٞهما في الخ٨م ٖلى اهخماء ؤي للم
ّ
  هو بلى ؤصب الؿحرة الظاجُت. ُشا١ الؿحرطاحي ال

ذي، وهي بط جٟٗل طل٪ جسغ١ نغاخت اإلاُشا١ الؿحرطاحي  ع مً اإلاغظعي الخاٍع ىدى عواًت الؿحرة الظاجُت بلى الّخدغُّ
َ
ج

ُخُج ًٖ طل٪ ؤنَّ ه 
ْ
ي ظي ٢ا٫ به ُٞلُب لىظىن، وٍَ

ّ
ؿدشمغ "اإلاؿاٞت الٟانلت بحن الّغواي ال ٌَ و الّغواًت الؿحرطاجُت 

٠ لخل٤ ٖالم عواجي واؾ٘ آلاٞا١ مدكاب٪ ألابٗاص"  ِ
ّ
َضٞه ألاؾاؽ جد٤ُ٣ اؾخ٣مالُت ًٖ     )2(والصخهُت واإلاال

تي ٢ض ًجض ُمخل٣حها ؤؾبابا   اإلاِٗل. 
ّ
 عواًت الؿحر طاجُت بإّجها "ظمُ٘ الىهىم الخسُلُت ال

ُ
ٝ غَّ َٗ

ُ
جضٞٗه اهُما٢ا مً ح

٠ هٟي   ِ
ّ
ل اإلاال ًَّ

َ
٠، في خحن ٞ ِ

ّ
ها، بلى الاعجُاب في وظىص جُاب٤ بحن الصخهُت واإلاال

َ
ٗخ٣ض ا٦دكاٞ ٌَ ٖىانغ حكابه 

غب٪ جل٣ي ال٣اعت للىو خُض )1(َظا الخُاب٤، ؤو امخى٘ ٖلى ألا٢ل ًٖ جإ٦ُضٍ"  ًُ ، وامخىاٖه َظا ؤو هُٟه طا٥ 

ِ  ًمىٗه 
ّ
٠ والغاوي والصخهُت مً ال٣ى٫ بّن الٗمل ؾحرة طاجُت، ٦ما ًضٞٗه الخضازل اوٗضام الخُاب٤ بحن اإلاال

ًّ بٌٗ الىهىم ألازغي ج٣٘ في مى٣ُت   الخسُلي واإلاغظعي الخُاحي بلى اٖخباع الىو عواًت ؾحرطاجُت. بحن  ول٨

جٗل ٖملُت الخهي٠ُ ؤ٦ثر نٗىبت خُض حؿخإوـ 
َ
َهُب ال٨خابت البحن بحن، ج َٖ ظي َى 

ّ
الغواثُت مً  بالخسُُل ال

٠ والصخهُت الغثِؿت  ِ
ّ
ي بىظىص بٌٗ الخُاب٤ بحن اإلاال صخِ

َ
ِلر ٖلحها  ظهت وح

ُ
مً ظهت ؤزغي، َظٍ الىهىم انُ

ز َظٍ Auto-Fiction الخسُُل الظاحي  مّحِ
ُ
تي ج

ّ
 الىهىم؟ ، ٞما الخهىنُت ال

  الشواًت العحرراجُت في ألادب الجضائشي :  .7 

كغ في الهٟداث الؿاب٣ت بلى
ُ
بال٨شحر  ههىم الّغواًت الؿحرطاجُت وههىم الخسُُل الظاحي في ألاصب الٗغبي  لم و

تي عؾمىاَا لهظا البدض باإلياٞت بلى ٦ثرة اإلاغاظ٘ اإلاهخّمت 
ّ
ت ال

ّ
بت مىا في الالتزام بالخُ بالؿحرة  مً الخٟهُل ٚع

غ ؤّن الظاجُت في ألاصب الٗغبي، و٢بل الخضًض ًٖ خًىع الؿحرطاحي في الخُاب الغواجي ال
ُ
ظ٦

َ
الىا٢ض  جؼاثغي، ه

الخىوسخي بىقىقت بً ظمٗت ناخب ٦خاب (اججاَاث الّغواًت في اإلاٛغب الٗغبي) اهخهى بلى ٢ىاٖت ٖضم وظىص 

ت في اإلاغخلت ما بحن (  تي 0661و 0641ههىم عواثُت ؾحرطاجُت في الّغواًت الجؼاثٍغ
ّ
) باؾخصىاء بٌٗ الىهىم ال

اُبها ٖلى اؾخض   خَّ
ُ
ؼ ٞحها ٦

َّ
ُل لظل٪ ببٌٗ   )2( ٖاء بٌٗ اإلا٩ّىهاث الؿحرطاجُت وجًمُجها ٦خاباتهم الغواثُت""َع٦ ِ

ّ
َمش وٍُ

غط.  اع وواؾُجي ألٖا   ههىم الُاَغ َو

دُذ  لىا ال٣ى٫ 
ُ
تي اقخٛل ٖلى ههىنها الىا٢ض الخىوسخي، ج

ّ
بىظىص  بّن الىهىم الغواثُت الهاصعة بٗض الٟترة ال

خاب ٢ُ٘ الهلت بحن بٌٗ عواًاتهم و٧ّل ما عواًت الؿحرة الظاجُت في ألاصب الجؼاث
ُّ
ض بٌٗ ال٨ ٗمُّ

َ
م ح َى  غي، ٚع

                                                           
1

 . وقراجع : دمحم معتصم، خطابٛٚ/ٚٚ، صٕٕٔٓ، ٔبَتوت، ط-العربية...البنية وحتوالت السرد، مكتبة لبنان انشرون الّرواقةلطيف زقتوين،      
 .ٚٔ،صٕٚٓٓ، ٔالرابط، ط-ألمان للطباعة والنشر والتوزقعالذات يف األدب العريب، منشورات دار ا

2
 .ٛٚٔ، صالّرواقةجابر عصفور، زمن    
3

 .ٜٕٔرلموعة من ادلؤلفُت، معجم السردايت، ص   
4

 .ٕٛٔرلموعة من ادلؤلفُت، معجم السردايت، إشراف دمحم القاضي، ص   
5

 .ٙٗٔيف ادلغرب العريب، ص الّرواقةبوشوشة بن رتعة، اجتاىات    
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اع  ض طل٪ في  -ٖلى ؾبُل اإلاشا٫-مغظعي، صون جإ٦ُض اهخٟاء جل٪ الهلت بهىعة ٢ُُٗت، ٞهظا الُاَغ َو
ّ
ًا٦

 ٣ُٞى٫ : "اؾخٗىُذ ببٌٗ زهاثو وممحزاث شخهُت ألنض٢اجي ومٗاعفي في 0662عواًخه (الكمٗت والضَالحز)  

ًّ َظا ال ٌٗجي ؤبضا ؤهجي ٦خبُذ ؾحرة ؤخضَم"    .)0(وي٘ شخىم الّغواًت ول٨

جٗل ٧ّل مداولت لخهيُٟها ٚحر ص٣ُ٢ت عّبما ألجّها ج٣ىم ؤؾاؾا ٖلى زلخلت 
َ
ما٫ الغواثُت ج ما ٢ا٫  زّم بّن بٌٗ ألٖا

مً  الغظل ال٣اصم به لىظىن في يبُه للمُشا١ الؿحرطاحي وهخدّضر َىا ًٖ همىطط عواجي واخض َى هو (بىح 

ٟه ٖبض الٗالي بكحر ِيمً عواًت الؿحرة 3113الٓمام) الهاصع ؾىت ( هّىِ
ًُ ظي 

ّ
الظاجُت  ) لل٩اجب ببغاَُم ؾٗضي ال

ً زُابه  ًمُّ
َ
خه ألاصبُت مً زما٫ ج ض مىظ بضاًخه ٍَى ِ

ّ
ا٦ ًُ ألّن هو (بىح الغظل ال٣اصم مً الٓمام) "

تراٞاث"  ُع ما طَب بلُه ناخب َظا الخهي٠ُ، بط ال وظىص ألّي ، ول٨ّىىا وبٗض ٢غاءة الّغو )3( الٖا بّرِ
ًُ اًت لم هجض ما 

ها ُٚاب   ىا واؾدىاصا بلى مُُٗاث ههُت ؤَمُّ
ّ
لُه ٞةه غ ًىحي بىظىص ٖما٢ت ما بحن َظا الىو وؾحرة ناخبه ٖو

ّ
ماق

ًُ مً عئٍت الخُ  ِ
ّ
َم٨

ُ
ِ الغابِ بحن ؤخضار اإلاُشا١ الؿحرطاحي جماما ًٖ الىو باإلياٞت اوٗضام صالثل خ٣ُ٣ُت ج

ُمئنُّ بلى جهي٠ُ َظا الىو يمً الّغواًت الصخهُت  
َ
، و"هي Roman Personnel الّغواًت ومِٗل الغواجي، ه

َىا مً   ُٗ ْمَى ًَ ا  ض  ْٗ ٠ ُب ِ
ّ
ًّ َظٍ الصخهُت الغثِؿت بُٗضة ًٖ شخهُت اإلاال ا شخهُت عثِؿُت ل٨ تي مضاَع

ّ
الّغواًت ال

ا نىعة مىه" ؤن  ظا م)2(وٗخبَر   ا ٌؿخُُ٘ ٢اعت هو (بىح الغظل ال٣اصم مً الٓمام) اؾخيخاظه.، َو

  الخفش في ججاُِذ الزاهشة .. ظحرة الزاث في مشآة الّشواًت :  . أ

ٗخبر هو (الخٟغ في ججاُٖض الظا٦غة) ( الظاجُت في  ) لٗبض اإلال٪ مغجاى ٖمما جإؾِؿُا لجيـ عواًت الؿحرة 3112ٌُ

م ؤّن ناخبه ٢ّضم َل به الٗىىان ألاصب الجؼاثغي ٚع ِ
ًّ ه زلىا مً ؤّي جإَحر ؤظىاسخي باؾخصىاء ٖىىان ٞغعي طُ

خب ؤؾٟل الٗىىان الغثِـ (الخٟغ في ججاُٖض الظا٦غة) ما ًلي (لىخاث مً ؾحرة الظاث ػمً  ألاؾاؽ، 
ُ
خُض ٦

جُٗل الىو  
َ
ظٍ ؤلاقاعة ألاظىاؾُت ج لت ألاولى-الهبا)، َو ّن ٢غاثً ؤ٢غب بلى ظيـ الؿحرة الظاجُت، ٚحر ؤ -للَى

ُع ما طَبىا بلُه مً جهي٠ُ للٗمل يمً عواًت الؿحرة الظاجُت. ؤزغي  َبّرِ
ُ
ِغَا في الهٟداث اإلا٣بلت ج

ْ
  ؾىإحي ٖلى ِط٦

ن بضوعَا مً ؤظؼاء،  ٣ً311٘ الىو في ما ًغبى ًٖ  ىَّ
َ
خ٩
َ
َمه ناخبه بلى ؾّخت ؤ٢ؿام ج ؿَّ

َ
ُل  نٟدت، و٢ض ٢ ِ

ّ
٩
َ
ك
ُ
وهي ح

اث الُٟىلت ٞىن٠ ال٩اجب هٟؿه  ٦ما ُمخضاِزَل ألاخضار ػمىُا، و ال٣ؿم ألاّو٫ لؿغص ط٦ٍغ ّهِ
ُ
م  ز وؤَله وَصاَع

ىاع الضعاؾت  اوي أَل
ّ
و ال٣ؿم الش اهُما٢ا مً  ألاولى في يىاحي امؿحرصة بىالًت جلمؿان بالٛغب الجؼاثغي، وزهَّ

اب، مغوعا بمٗهض ابً باصٌـ ب٣ؿىُُىت وظام٘ ال٣غوٍحن بٟاؽ، ونىال بلى ظامٗت ا خَّ
ُ
ـ، ؤّما  لؿىعبىن ال٨ بباَع

ل ال٣ى٫ مً زماله في ؾُٗه للخهى٫ ٖلى ل٣مت  هَّ
َ
ىىاهه الٗمل وال٨ضح و٢ض ٞ ُٗ ظي  ال٣ؿم الشالض ٞ

ّ
الِٗل ال

و  ّهِ
ُ
ال٣ؿم الغاب٘  ًمخضُّ مً الخ٣اٍ الخلؼون والاخخُاب بلى ٚاًت ؾٍٟغ بلى ٞغوؿا وال٨ضح َىا٥، في خحن ز

تي ٧ا
ّ
ُت ال ٣ام في مؿ٣ِ عؤؾه وفي ال٣غي اإلاٛغبُت اإلاخازمت للخضًض ًٖ ألاؾىا١ ألاؾبٖى

ُ
للخضوص، و٢ض زخم  هذ ج

ر ُٞه ًٖ الىالثم وخل٣اث الِظ٦غ والؼواًا.   الٗمل ب٣ؿم زامـ جدضَّ

                                                           
1

 .ٚٓ، صٕٚٓٓم للنشر، اجلزائر، دط، فوالدىاليز، مو  الطاىر وطار، الشمعة     
2

)عبد احلميد بن ىدوقة(، دار  الّرواقةرواقة السَتة الذاتية، ضمن أعمال ادللتقى الدويل الثامن -عبد العايل بشَت، بوح الرجل القادم من الظالم     
 .ٖٛٔص، ٕٗٓٓتيزي وزو، دط، -األمل للطباعة والنشر

3
 .ٕٕٔرلموعة من ادلؤلفُت، معجم السردايت، إشراف دمحم القاضي، ص    
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ش طاجه  غؾم جاٍع ساَب هٟؿه، ٍو ًُ ما 
ب (بٟخذ الُاء) ٩ٞان ٧إهَّ

َ
م ٖبض اإلال٪ مغجاى ههه بًمحر املخاَ ٢ضَّ

ب َ  َِ دؿاء٫ بن ٧ان خ٣ّا ًسا ل طا ؤهذ؟"  ظٍ الظاث :ٍو ا ؤهَذ ... َو بٗض ٧ل جل٪ الؿىىاث "َا ؤهذ ... ومً    )0( "َو

٪ لؿذ ؤهذ، ؤنما ... ؟!" ؤهذ؟ و٠ُ٦ ؤهذ؟ بل ما ؤهذ؟ ؤم 
ّ
  . )3(ؤلؿذ ؤهذ؟ بال ؤهذ، ؤم لٗل

ه :  . ب   خىاب الّخباث اظتراجُجُت الخمٍى

ً الىه ً ؤّصي اَخمام الضعاؾاث الى٣ضًت الخضازُت بٗىاٍو بل بلى  ىم ألاصبُت بلى اَخمام ٦بحر بُبُٗت َظٍ الٗىاٍو

تي مً قإجها الخإزحر في ٖملُت جل٣ي الىهىم في بَاع ما ٌؿمى بالٗخباث 
ّ
الاَخمام ب٩ّل اإلاهاخباث الىهُت ال

ظي حٗىص ؤخ٣ُت الخهٝغ ُٞه للمال٠ والىاقغ صون  
ّ
الىهُت، وبٗباعة ؤٖم بما ؤَل٤ ٖلُه اإلاىام الخاعجي ال

٤ُ جٟاٖله م٘ الىو.بٟٚ  َد٣ِّ
ًُ ٤ ما  وبهُاٚت ؤزغي "ًم٨ً ال٣ى٫   ا٫ صوع ال٣اعت في الخٗاَي م٘ نيُ٘ ٧ّل مجهما ٞو

٣غع هُابت ًٖ اإلاال٠ ؤو الىاقغ ما ًجب ويٗه  ًُ بمداطاة اإلاتن ٚحر ؤّن ال٣غاءة بضوعَا  ؤن ال ؤخض ًم٨ىه ؤن 

٣ٗل الاؾخ٩اهت   )2( ج٣خطخي ظملت مً الاخخُاَاث" ٌُ ِؿُم به ال٩اجب  بط ال  ٌَ ٦خابه ألّن في طل٪ حُُٗل واضر  بلى ما 

ىض َظا الخّض هدؿاء٫ ًٖ ناخب خ٤ ججىِـ الىو َل َى  ُٟت ال٣اعت ٖو "ال٣اعت ؤم ال٩اجب ؤم الىو   لْى

تي حؿمذ بةصعاظه صازل ظيـ ؤصبي مٗحن؟"
ّ
ت ال ىاجه البيٍُى ل مً     )1(اهُما٢ا مً ج٩ٍى َصوع للىاقغ في طل٪ مً  َو

 ما ٢ض ًًُٟه بلى البىاء الخاعجي لل٨خاب؟ زما٫

ىا وٗخ٣ض بٗضم ظىاػ الا٦خٟاء بما ًىي٘ بمداطاة الىهىم لخٓت ِوؿبتها بلى َظا الجيـ ألاصبي ؤو طا٥ 
ّ
ٚحر  به

ٗحن ٖلى اؾخ٨ىاٍ صوازل اإلا٨خىب"
ُ
ل طل٪ "بياءاث ح ِ

ّ
ك٩ ٌُ ٌ ؤن  ىا ال هٞغ

ّ
، ٟٞي هو "الخٟغ في ججاُٖض )2( ؤه

ه ًماعؾها ناخب الىو وعبما هاقُغٍ الظا٦غة" لٗبض ا  إلال٪ مغجاى، ًجض ال٣اعت هٟؿه ؤمام اؾتراجُجُت جمٍى

ى هٕى مً ال٣ٗض الًمجّي  ؤًًا  غِب٪ ما ًُل٤ ٖلُه مُشا١ ال٣غاءة، َو ًُ ظي 
ّ
مً زما٫ زُاب الٗخباث، ألامغ ال

ٟترى  ظي ًخىاَإ بمىظبه ال٣اعت  ًُ
ّ
تي  اهبرامه بحن ؤي هو ؤصبي و٢اعثه الاٞتراضخي وال

ّ
واإلاال٠ ٖلى الًىابِ ال

ُم ال بهخاط 
ُ
ْىٓ

َ
٣ُه" ج

َ
ل
َ
ت مً الٗخباث في     )3(َظا الىو ٞدؿب بل وؤًًا، وزانت ج زانت وهدً بػاء مجمٖى

  ججاُٖض الظا٦غة) و(الىالصة الشاهُت). الىهحن (الخٟغ في 

لٟي ال٣اعت هٟؿه ؤمام ما ال ٣ًل ًٖ حؿ٘ ٖ ًُ الغثِؿت  خباث في الهٟدت ٟٞي هو (الخٟغ في ججاُٖض الظا٦غة) 

اث  ِخّضة  مً الٛماٝ بطا ؤلُٛىا بم٩اهُت ؤن ٩ًىن جغجُبها في خّض طاجه ٖخبت، وؤّولها اللىن البجي اإلاؿخسضم بمؿخٍى

 
َ
ُل وع٢ت ِ

ّ
َمش
ُ
مسخلٟت ولّٗل ما ًبرع اؾخسضام اللىن البجي ؤّن الٗخبت ؤو ؤلاقاعة الشاهُت هي ٖباعة ًٖ زلُٟت ج

  ٌُ اث ال٣ضًمت مً لىن ؤنٟغ صا٦ً ٩ًاص ٩ًىن بيُا، وجدمل َظٍ الخلُٟت مسٍُى ٢ضًم م٘ ما  ٗٝغ ًٖ املخَُى

ى هو بسِ ُم٣ّىؽ ال ًٓهغ مٗىاٍ، ووٗخ٣ض ؤّن   خب ٖلى وع٢ت املخٍُى جل٪، َو
ُ
زلُٟت ؤزغي هي ٖباعة ًٖ ما ٦

تي ؾخسلو بل 
ّ
ظي اَخم ُٞه بالىدُجت الجهاثُت ال

ّ
حها الٗحن املجغصة ٖىضما وايٗه لم حهخم بٓهىع مٗىاٍ بال٣ضع ال

ٗلى زلُٟت عابٗت هي   ٌَ ظي 
ّ
بهغ اؾم اإلاال٠ (ٖبض اإلال٪ مغجاى) في وؾِ ؤٖلى نٟدت الٛماٝ، َظا الاؾم ال

ُ
ج

  نىعة ٖبض اإلال٪ مغجاى. 
                                                           

1
 .٘ٓ، صٖٕٓٓ، ٔاجلزائر، ط-عبد ادللك مراتض، احلفر يف جتاعيد الذاكرة، منشورات احتاد الكتاب اجلزائرقُت، دار ىومة   
2

 .ٛٓص ،نفسوادلصدر    
3

 .ٕٙص اجلزائرقة، الّرواقةسللوف عامر، توظيف الًتاث يف    
4

 .ٛٓادلغربية وقضااي النوع السردي(، ص الّرواقةزىور كرام، مقدمة الكتاب اجلماعي )   
5

 .ٕٙ، صادلرجع السابقسللوف عامر،    
6

 .ٗٗادلغربية وقضااي النوع السردي، ص الّرواقةرشيد بنحدو، التأطَت األجناسي وميثاق القراءة، ضمن    
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٤ ٦ما ال ًدخاط ُٞىت ػاثضة، بّن جغ٦حزا بؿُُا ؾُجٗل مً الخلُٟاث مجخمٗت 
ُ
ل
ْ
َدظ

َ
ك٩ل  وال ًدخاط ألامغ بلى ج

ُ
ح

ا َىا ؾ٩ُىن مً نىعة ا ما هي ججاُٖض َو
ّ
ؾاث ال٨خابت ٖلى وظهه ٧إه ٣ىُّ

َ
ٓهغ ج

َ
إلاال٠ قُسا باَذ اللىن ج

ِخبذ بالبىِ  
ُ
٠ وهي ٧لمت (الخٟغ) و٢ض ٦ ِ

ّ
خب ؤؾٟل نىعة اإلاال

ُ
الًغوعي ؤلاقاعة بلى الٗخبت الؿاصؾت وهي ما ٦

لُه ٞةّن ما وعص ِط٦غ   ِخب ؤؾٟلها (في ججاُٖض الظا٦غة)، ٖو
ُ
برع ؤلاقاعة الٍٗغٌ و٦ ًُ ٍ بلى آلان ًٖ نٟدت الٛماٝ 

ظي ًجب  
ّ
ل بلُه ؤهه خّضص الجيـ ألاصبي ال ِ

ُّ ٠ مً زماله ؤو زُ
ّ
ألازحرة وهي ٖباعة ًٖ جإَحر ؤظىاسخي خّضص اإلاال

 ُ٘ زبذ وؾِ ؤؾٟل الهٟدت ٖباعة (لىخاث مً ؾحرة الظاث ػمً الهبا) وبن ٦ىا  وي
َ
، خُض ؤ ههه في بَاٍع

ِصرُّ الاؾخ٩اهت بلى طل٪ وخضٍ  وعص في هماخٔ ؤّن ما  ًَ نٟدت الٛماٝ ٣ِٞ َى خ٣ا لىخاث مً ؾحرة طاث، ول٨ً ؤَ

ظي ؾب٤ ال٣ى٫: بن ال٣غاءة عاٞض ال اؾخٛىاء ٖىه في ٧ّل  صون ٢غاءة 
ّ
اإلاتن؟ ًبضو طل٪ ٖمما ها٢ها، ٞمابض بٗض ال

  جهيُُٟت تهخّم ألمغ اهدؿاب الىهىم لهظا الجيـ ألاصبي ؤو طا٥. مداولت 

مغجاى ال  اعت الىا٢ض ناخب الىعي الِؿحر ببٌٗ يىابِ ألاظىاؽ ألاصبُت ؾُماخٔ مشما ؤن ٖبض اإلال٪ ال٣

٣ضم ٣ِٞ لىخاث مً ؾحرة طاجه (ػمً الهبا) بل ًخدّضر ًٖ مغاخل ُمخ٣ضمت مً ٖمٍغ زانت لخٓت  خضًشه  ًُ

م ًٖ مىا٢كت عؾالت الض٦خىعاٍ بجامٗت الجؼاثغ زم عؾالت ص٦خىعاٍ الضولت بجامٗت  ما  الؿىعبىن، خُض وبٚغ

 ؤّن ههه الؿحرطاحي 
ّ
ش بال كضُّ الىو بلى اإلاِٗل مً بخاالث مغظُٗت ٧األؾماء والخىاٍع ًماعؽ  -ٖلى خّض ونٟه-ٌَ

ُمُغو٢ا واضخا ٖلى الؿحرة الظاجُت، ٞهى ؤّوال ال ًلتزم باإلاُشا١ الؿحرطاحي وؾىٗىص بلى َظا في آلاحي مً الهٟداث،  

ه َى زاهُا ٖمض بل زّم 
ّ
ظ٦غ مجها مشما ؤه

َ
ٗض ع٦حزة الٗمل الغواجي، والكىاَض ٖلى طل٪ ٦شحرة ه ٌُ ظي 

ّ
ى الخسُُل ال

ت ألظل طل٪ ٌٗمض بلى  ًخدّضر ًٖ 
ّ
غ جٟانُله بض٢

ُّ
ظ٦

َ
ى ؤمغ ٚحر مخاح إلوؿان ج ِؾِجّيِ الُٟىلت ألاولى بُما٢ت َو

اجه وطا٦غجه ببٌٗ الخسُُل.. بط٧اء عماص    ط٦ٍغ

   )0(ض٦غ مما ؤهذ هاؽ؟...""ماطا ٧ان ًم٨ً ؤن ج- 

ل مً ؤًام٪ ألاولى، مً الخض٤ُ٢"ٞما طا جظص٦غ ٖلى وظه -  ل، بل مً ؾجي خُاج٪ ألاولى؟ َو
ّ
ِ   الِؿحر جمش قٍغ

تجل٪  ل والايُغابصون ؤن ًهِبه  الخُاة البُٗضة الخائهت في ُٚاباث الظا٦غة الخٖغ والبتر ، الدكَى

  .  )3(؟..."والاه٣ُإ 

  . )2( مً ٖمغ٥  ٖلى ؤ٢صخى ج٣ضًغ" الشالشت ؤو الغابٗت، عبما ٦ىذ في ض بال ًاٞٗا نٛحراولم ج٨ً بٗ"...- 

ل  ُّ ه ٧ان ملؼما بخس
ّ
لُه ٞةه ل الؿاعص للمغاخل ألاولى مً َٟىلخه ٖو

ُّ
َمش
َ
ىاث اعجبا٥ ج ُّ ٓهغ الٗ

ُ
ما ًم٨ً ؤن ٩ًىن  ج

ظا ما ًجٗل ؾعي اإلاال٠ ٢ض خضر، والٓاَغ ؤّن َظا ألامغ بهما ٌؿخيخج بٗض ال٣غاءة   ال ٢بلها  اع  َو بلى جدضًض ؤلَا

غاُٞت سُت والبِبلٚى الخ٤ ؤهىا ال هظَب بلى مشل  .ألاظىاسخي لىهه مغب٩ا لٗملُت الخل٣ي بل ومكىقا للجهىص الخإٍع

غ ال٣اعت في ٖما٢خه  باإلاتن مً ٧ّل جدضًضاث زاعظُت صون به٩اع ٞاثضة جل٪  َظا ب٣ضع ما هضٖى بلى جدٍغ

تي ًٟترى اجساطَا  ال٣ى٫   الخدضًضاث.
ّ
اث٠ ال٣غاءة الى٣ضًت ال بةلؼامُت جل٪ الخدضًضاث ًاّصي بلى حُُٗل ٦لي لْى

ِهه ٖلُه ؤنما، ؤؾاؾا   ىُّ
َ
٩
َ
لى ما اؾدىض في ج ال٣غاءة اإلاخإهُت للمتن وُظملت الجؿىع اإلااصًت بلُه واملخُلت ٖلُه ٖو

٫ جل٪ الٗملُت بلى مجغص ٖمل   َدّىِ
ًُ َامصخي ال َاثل   مً وعاثه، ما صام اإلاال٠ ٢ض لخدضًض ؤظىاؾُت الىو، ما 

ؤنضع خ٨ما جهاثُا ال ؾلُت ألي ٢اعت جبُذ له ه٣ًه بل مجّغص الخٗل٤ُ ٖلُه. والىنى٫ بلى مشل َظٍ ال٣ىاٖت  
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٘ ختى ًٖ الىا٢ض جل٪ ألاخ٣ُت، ألّن  
َ
بسهىم ناخب ألاخ٣ُت اإلاُل٣ت في وؾم الىو بخدضًض ؤظىاسخي ما، ًسل

٠ ؤو ال٣اعت ٦ُٟما ٧اهذ نٟت َظا ؤو طا٥.اإلاتن َى الىخُض ا 
ّ
ظي باؾخُاٖخه ج٣ضًم مبرع إلاا طَب بلُه اإلاال

ّ
  ل

  هق العحرة وخشق اإلاُشاق العحرراحي :

ظي خضص لىظىن جٟانُله َى ألامغ 
ّ
الىخُض  ط٦غها ؾاب٣ا ؤن التزام الؿحرة الظاجُت بًىابِ اإلاُشا١ الؿحرطاحي ال

ظي ًًمً للمتن الؿحر طاحي ٖضم 
ّ
ه ُمٗغَّى ِلَهْخِ٪ نٟاء ؤظىاؾِخه ال

ّ
لُه ٞةه ما لم  ازترا١ خضوصٍ ألاظىاؾُت، ٖو

حّٗغيها  ؤّن اؾخمغاع ؾمالت ؤّيِ ظيـ ؤصبي َمِضًىت باألؾاؽ بلى  -في اٖخ٣اصها-ًلتزم بًىابِ طل٪ اإلاُشا١، والخ٤ 

ت ؤلا ألاصبي  وؿاهُت، ألّن الجيـ الزترا١ ما مً ٢ِبل ؤظىاؽ ؤصبُت ؤزغي ؤو ختى مً ٢ِبل ؤلىان ؤزغي مً اإلاٗٞغ

تي ْلذ ٢اعة 
ّ
ص والخٟاٖل، ولِـ ٞخدا ٖلمُا ال٣ى٫ بن ألاظىاؽ ألاصبُت ال غ٦ض ٢ابلُخه للخجضُّ

َ
ُؾّغِخذ بلى  حّي ما لم ج

ش ألاظىاؽ ألاصبُت. وهدً في َظٍ املخُت مً َظا الٟهل وكخٛل ٖلى هو ًسغ١ اإلاُشا١ الؿحرطاحي   م٨خبت جاٍع

ب وال ًيؿب ألاخضار بلى هٟؿه، وبّن  ٟغ ٞالؿاعص في هو (الخ
َ
في ججاُٖض الظا٦غة) ٌؿخسضم يمحر املخاَ

بل ال ًظ٦غ اؾم الصخهُت الغثِؿت بال مغة واخضة في ههه وبٗض نٟداث ٦شحرة،  مغجاى ال ًٟٗل طل٪ وال ًبرع، 

 .الصخهُت الغثِؿت هي هٟؿها اإلاال٠ ٖبض اإلال٪ مغجاى خُض ٌٗٝغ ال٣اعت ؤن َظٍ 

  مذ اإلاِّؾ في الشواًت العحرراجُت :مل   . ث

ى بط ًىػٕ طل٪ اإلاِٗل ٖلى ع٦ذ اإلاخسُل،  ًمُل  ًدٟل هو (الخٟغ في ججاُٖض الظ٦غة) باإلاِٗل الؿحر طاحي، َو

ت واملجخمُٗت،  ش الظاث في ٖما٢اتها ألاؾٍغ ول٨ً ما  بلى يبِ جل٪ الًٟاءاث ٦ُما ال جبخٗض ًٖ ما ًسضم ؾغص جاٍع

ظي جيخمي ًُػى ٖلى َظا الىو َ
ّ
ش املجخم٘ ال تي جسو جاٍع

ّ
بلُه  ى ٖضم بًماء ٦بحر اَخمامه لئلخالت اإلاغظُٗت ال

ظي ًُٟض في عؾم مغاخل خُاة َظٍ الظاث.
ّ
ًخىػٕ الىو ٖلى ًٞاءاث ٦شحرة، ؤَمها   الظاث ال٩اجبت بال بالجزع ال

ٟي ألن الظاث ال٩اجبت ٢ضمذ ونٟا مٟهما ل٩ّل ظىاهب  حي امؿحرصة بالٛغب الجؼاثغي مِٗكها بًىا الًٟاء الٍغ

ت، م٘ جغ٦حز ٖلى مٗاهاة ألاؾغ  ٍغ ت آهظا٥ مً ال٣ٟغ اإلاض٢٘ و٧ل مٓاَغ  ٢بُل وؤزىاء وبٗض الشىعة الخدٍغ الجؼاثٍغ

زم ًىانل الؿاعص   . )0( "وجظص٦غ ؤه٪ ٦ىذ جمصخي خاُٞا، وجظص٦غ ؤه٪ لم جغجضي بال زىبا واخضا بالُا"  الخغمان.

قٗغ عؤؾ٪ خحن  اة في ونٟه لجلؿاث ٞلي ال٣مل: "...و٧اهذ ظهىص الىالضة في ٞلي الخضًض ًٖ مٓاَغ اإلاٗاه

الكٗىع وال٣مل في  ًخ٩از٠ ُٞٗكل ُٞه ال٣مل ال ج٩اص جهى٘ ُٞه قِئا... ٩ٞان ال٣مل في اإلامابـ وال٣مل في 

تي 
ّ
ب، وال٣مل في الىؾاثض، وال٣مل في الٟغاف وال٣مل في ٧ّل شخيء مً بُئخ٨م الخ٣حرة ال ٧اهذ بِئت م٣ملت  الٚؼ

ٟىت مٛبرة ..." شت، ٖو والخ٤ ؤن الىو ًهلر ٧له ألن ٩ًىن ُٖىت جا٦ض ما ٧ان املجخم٘ الجؼاثغي في ؾىاصٍ   . )3(مبٚر

ٓم  تي اخخًىتها ًٞاءاث  ألٖا
ّ
ٌِٗكه ببان جل٪ اإلاغخلت، ٚحر ؤن ناخب الىو ٢ضم باإلياٞت بلى ألاخضار ال

ُٟت،  ت ؤزغي مً ألاخضار ٧اهذ ا ٍع الخٟذ الىو في مدُاث ٢لُلت بلى الجىاهب . إلاضًىت مؿغخا لهامجمٖى

ت. ٍغ سُت، ومً بحن جل٪ ؤلاقاعاث خضًشه ًٖ الشىعة الخدٍغ   الخاٍع

مبر مً ٖام ؤعبٗت وزمؿحن وحؿٗماثت وؤل٠ ٢ض اهضلٗذ..."-    . )2("...و٧اهذ زىعة هٞى

تي جسضم ج٣ضًم ؾحرة الظاث ال٩اجبت ٨ٞشحر 
ّ
  ة، هظ٦غ بًٗها في الُٗىاث آلاجُت :ؤما ؤلاخالت اإلاغظُٗت ال
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ى ٣ًى٫:-    "...ولم حكٗغ بال وألاصًب ؤخمض عيا خىخى ًساَب٪ مً بحن ٧ل اإلاهُٟحن  َو

  حٗا٫، ؤهذ ...  - 

  . )0( وسجل٪ ؤخمض عيا خىخى في اإلاٗهض عؾمُا..."

الخل٣ت الشاهُت، "وحسجلذ ؤزىاء طل٪ بجامٗت الجؼاثغ جدذ بقغاٝ الض٦خىع بخؿان الىو، في ص٦خىعاٍ - 

تي ٦خبتها خى٫ (ًٞ اإلا٣اماث في ألاصب الٗغبي) في ؾاب٘ ماعؽ مً ٖام ؾبٗحن  وصاٞٗذ 
ّ
ًٖ ؤَغوخخ٪ ال

ت الظ٦خىع الُاَغ م٩ي ... و٧اهذ ؤو٫ ص٦خىعاٍ جمىدها  وحؿٗماثت وؤل٠  ًٍى بغثاؾت الض٦خىع ق٨غي ُٞهل ٖو

  . )3( ٖهض الاؾخ٣ما٫" ظامٗت الجؼاثغ في 

لت  ًماخٔ ٢اعت هو ىن ٖلى مغ ٞتراث ٍَى مً  (الخٟغ في ججاُٖض الظا٦غة) ؤهه ٌكحر بلى محزة ٖٝغ بها الجؼاثٍغ

ظي ًخم ؤخُاها بلى اإلاكغ١ الٗغبي وؤخُاها ؤزغي بلى اإلاٛغب 
ّ
سهم وهي الؿٟغ لُلب الٗلم، َظا الؿٟغ ال جاٍع

ى ما ٢امذ به الصخهُت الغثِؿت في هو (الخٟغ في ججاُٖض الظا٦غة)  بّن اقخٛالىا ٖلى هو ٣ِٞ في   .ألا٢صخى َو

ؤن جهى٠ يمىه، وهظ٦غ ٖلى ؾبُل  اججاٍ عواًت الؿحرة الظاجُت ال ٌٗجي البخت ٖضم وظىص ههىم ؤزغي ًم٨ً 

ى  غط، وهو (هسلت الىظ٘) َو البا٧ىعة الغواثُت لل٩اجب الكاب  اإلاشا٫ ال الخهغ، بٌٗ ههىم واؾُجي ألٖا

لهاخبه ٖمغ البرهاوي،   3114ىالصة الشاهُت) الهاصع ؾىت، وهو (ال3116زحري بلخحر، و٢ض نضع ؾىت 

  باإلياٞت بلى ججاعب ؤزغي هتر٥ لضعاؾاث مؿخ٣بلُت َمهمت الاقخٛا٫ ٖلحها.
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