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ذيّ  اث الخىاب :والعشد الشوائّي  العشد الخاٍس  بدث في معخٍى

 ِبذ الشخُم الخعىاوي 

 اإلاٛغب، الغباٍ، ٧لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت، باخض

 

ش  ؤنبذ جمشُل اإلااضخي ٢ًُت بق٩الُت ومشحرة للجض٫ والى٣اف في ؾُا١ ما بٗض الخضازت وجدضًضا في خ٣ل الخاٍع

 مً اعجُاب ما بٗض الخضازت في ألا٩ٞاع
 
ت ألاصبُت. واهُما٢ا والخهىعاث ال٨بري واإلاٛل٣ت، ٞةجها جىٓغ بلى  والىٍٓغ

ش  ٍش بٗحن مدك٨٨ت، وهي جمحز بحنالخاع  ى جهىع اٞتراضخي  –الخاٍع ش،  –َو ش ؤو ٦خابت الخاٍع ت الخاٍع وبحن مٗٞغ

ش َىا  مً زُاب، ؤي ٢بل ؤن جسً٘ والخاٍع
 
 َى ظملت الى٢اج٘ والخىاصر ٢بل ؤن جضزل في هو وج٩ىن ظؼءا

ٗٝغ بال مً زما ٌُ ش بهظا اإلاٗجى ال  ، وهي ههىم ال  ٫ ههىنهلٗملُت جىهُو ؤو مماعؾت زُابُت. الخاٍع وآزاٍع

ظا الخمشُل ل اإلااضخي بهىعة قٟاٞت ؤو جامت وم٨خملت. َو
ّ
ش َى  جمش اإلاى٣ىم واإلالخبـ الظي ٌؿم ٦خابت الخاٍع

ش ال ٨ًك٠ ًٖ الظي ًجٗل َظٍ ال٨خابت ؤ٢غب بلى هٟؿه بال في ق٩ل  ال٨خابت ألاصبُت والؿغص الخسُُلي؛ ألن الخاٍع

٩ىع  اإلاٗجى مً زما٫ الخىُٓم الؿغصي. وهيؾغصي، وفي ٢هو نّممذ لخيخج  ال٨ٟغة التي ع٦ؼ ٖلحها بى٫ ٍع

)Paul Ricœur( اًضن سُىن Hayden Whiteواًذ ( َو الجضص و٦خاب ما بٗض الخضازت.  )، واخخٟى بها الخاٍع

ى بوكاء طو َبُٗت ؾغصًت ش بوكاء هصخي للماضخي، َو  .وجسُُلُت ٞالخاٍع

ش والغواًت ٖلى ش يغب مً املخ٨ُاث طاث الجزوٕ بلى الخ٣ُ٣ت، ُٞما  ًمحز البٌٗ بحن الخاٍع ؤؾاؽ ؤن الخاٍع

ش وال وا٢ُٗت الخسُُل الغواجي. وفي  ترجب ٖلى َظا الخمُحز جمُحز آزغ بحن وا٢ُٗت الخاٍع الؿغص مد٩ي جسُُلي. ٍو

دخ٨مان بلى ٢ضعاث ٖ ان مسخلٟان بهىعة ٧لُت، ٍو ش هٖى ت الخ٣لُضًت لؤلصب ٞةن الغواًت والخاٍع ٣لُت الىٍٓغ

ش ت ؤعؾُى الظي محز بحن الكٗغ والخاٍع ى جمُحز ٢ضًم ٌٗىص بلى قٍٗغ . ٚحر ؤن الخمُحز )0(مسخلٟت ال ججخم٘ مٗا. َو

ُٟت. ٞهما ٌكتر٧ان في  ش ؾىاء ٖلى مؿخىي الك٩ل ؤو الْى َىا ال ًىٟي اإلاكتر٧اث التي ججم٘ بحن الغواًت والخاٍع

ش والغواًت ٌؿُٗان بلى ، وفي الٗم٤ الؼمجي للخجغبت ا)3(ق٩ل الؿغص ؤوال ت زاهُا، وطل٪ مً خُض ؤن الخاٍع لبكٍغ

ت مً زما٫ ويٗهما في نُٛت ؾغصًت بدُض جٓهغ ألاخضار يمً مؿاع ػمجي مترابِ  جىيُذ الخجغبت البكٍغ

اًضن واًذ  ٩ىع  َو ى ما ٌؿمُه بى٫ ٍع ت ؤعؾُى-وطي صاللت. َو بالخدبُ٪ ؤونُاٚت الخب٨ت  -اؾخدًاعا لكٍٗغ

)Mise en intrigue()2( ٘ؤي مجمٕى ألاوؿا١ والترجِباث التي جخدى٫ مً زمالها ألاخضار اإلاخىازغة والى٢اج ،

 اإلاخىاٞغة بلى خ٩اًت ميسجمت وطاث مٗجى.

                                                           
 .ٖٜٚٔأرسطو: فن الشعر، حتقيق عبد الرزتن بدوي، دار الثقافة، بَتوت،  -(ٔ)
 .ٛٔ، ص: ٕٓٔٓعبد السالم أقلمون: الرواقة والتارقخ سلطان احلكاقة وحكاقة السلطان، بَتوت، دار الكتاب اجلدقد ادلتحدة،  -(ٕ)
، وىو ققصد هبذا ادلصطلح عملية ترتيب احلوادث. فاحلوادث Muthosإىل أرسطو، حُت استخدم مصطلح ادليتوس قعود أصل احلدقث عن احلبكة  -(ٖ)

احلبكة،  اليت تقع يف الواقع، واألفعال اليت ققوم هبا البشر ال تنقل كما ىي يف احلكاقة، بل البد ذلذه األحداث من أن تدمج ضمن صيغة سردقة ىي
ن احلكاقة كاملة واتمة، وذلك دأن قكون ذلا بداقة ووسط وهناقة. واحلبكة هبذا ادلعٌت ىي الوسيط بُت احلدث واحلكاقة، وىذه الصيغة ىي اليت جتعل م

فهي ما قتيح استخراج حكاقة من األحداث. وىذا قفًتض أن احلدث ليس رلرد حادثة أو شيء ققع، بل ىو مكون سردي، فاحلدث ال قكون حداث 
 كاقة وتقدمها، وذلك دأن قكون جزءا يف عملية حتبيك خيتار ذلا صاحب التحبيك الصيغة أو النمط الذي قرتضيو.إال إذا ساىم يف توايل احل
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٩ىع ٞغيُت  ش) والؿغص الخسُُلي (الغواًت واإلالخمت...)، ٣ًضم بى٫ ٍع وفي م٣ابل الخمُحز بحن الؿغص الخ٣ُ٣ي (الخاٍع

ُُٟت بحن  ت مً الؿغص، والٟغيُت ألاؾاؽ التي ٣ًترخها في َظا املجا٫ ج٣ى٫ بىظىص وخضة ْو َظٍ ألاق٩ا٫ اإلاخىٖى

ج٣ى٫"بن الُاب٘ اإلاكتر٥ للخجغبت ؤلاوؿاهُت اإلامحز واإلاىضر مً لضن ٞٗل الخ٩ي في ظمُ٘ ؤق٩اله، بهما َى 

ؿخٛغ١ ػمىا، و٦ظل٪ ٞةن ما ًدضر ف)0(الُاب٘ الؼمجي" ي الؼمً ًم٨ً ، بمٗجى ؤن ٧ل ما هد٨ُه ًدضر في ػمً َو

٣ت ؤو بإزغي.   ؤن ًد٩ى، بل بن ما ًىن٠ بالؼمىُت ال ٩ًىن ٦ظل٪ بال ب٣ضع ما ٩ًىن ٢ابما للخ٩ي بٍُغ

ذي بىنٟه هخاظا ؤصبُا ٣اعب َاًضن واًذ الىو الخاٍع سُت حٗخمض ٧الغواًت )3(ٍو جاص٫ في ؤن ٧ل ال٨خاباث الخاٍع ، ٍو

ى ق٩ل الؿ ش ًضع٥ ؤو ًدك٩ل بىنٟه خ٩اًت جخإل٠ مً ٖلى ؤمغ ٚحر ٢ابل لئله٩اع ؤو الخجاَل َو غص طاجه، ٞالخاٍع

ظٍ الخ٩اًت، ؤو َظا الترجِب والاهخ٣اء اإلا٣هىصًً للى٢اج٘ لِـ مىظىصا في  ؤخضار وشخهُاث ومىا٠٢. َو

٣ت  سه بهُاٚخه بٍُغ ألاخضار الىا٢ُٗت، بل ٖلى اإلااعر ؤن ًهٙى خب٨ت َظٍ الى٢اج٘، ٦ما ٖلُه ؤن ٌؿغص جاٍع

ُٛب ؤزغي. بمٗجى  مُٗىت وبترجِب مدضص بإن ًً٘ خضزا ما بىنٟه ؾببا وآزغ بىنٟه ؤزغا، وبإن ًيخ٣ي و٢اج٘، َو

آزغ ٖلُه ؤن ًً٘ ٧ىمت ألاخضار اإلاخىازغة والٟا٢ضة للترابِ في مؿاع خ٩اجي مٗحن بدُض ج٩ىن طاث خب٨ت 

با هجضٍ ٖىض عوالن باعر ()2(جىُىي ٖلى الترابِ واإلاٗجى مٗا ) الظي ًغي Roland Barthes. وهٟـ الخهىع ج٣ٍغ

، بل بهه ٌٗخبر الؿغص )1(بإهه ؤن ال ٞغ١ بحن ؾغص اإلااعر ألخضار اإلااضخي والؿغص ال٣هصخي للغواًت ؤو اإلالخمت

ذي ق٩ل مً ؤق٩ا٫ ألاصب  .)2(الخاٍع

ش" حٗغى بى٫ ٞاًً ( ٩ىع Paul Veyneوفي ٦خابه "٠ُ٦ ه٨خب الخاٍع ) ل٣غاءة ه٣ضًت ظض مٗم٣ت مً َٝغ  بى٫ ٍع

ش بلى الى٣ُت الخغظت باٖخباٍع بىاء خب٩اث الظي  ٢ا٫ ٖىه:"بن ٢ىة ٦خاب ٞاًً ج٨مً في ؤهه ونل ب٨ٟغة الخاٍع

همها" ش اإلاٟهىمي ()3(ٞو ش  )L'histoire conceptualisante()4. وفي مؿاَمت له ًٖ الخاٍع ًا٦ض بى٫ ٞاًً بإن الخاٍع

ش ٦ما ًجغي، و٦ما ٨ًخب، َى هاجج ًٖ مخٛحراث بؾتراجُجُت، ألهه  ش لظل٪ ٞهى مً الخاٍع ال ًىظض مدغ٥ للخاٍع

ش اإلاٟهىمي الظي ًٓهغ )5(قإن الخؼم ولِـ مً قإن الٗلم ش ٣ُٞترح له حؿمُت الخاٍع ، ؤما الجاهب الٗلمي في الخاٍع

كُضاهه، بال ؤن اإلااعر ٣ض والخٟؿحرًٓهغ مجهىص الى ىا ًسخل٠ اإلااعر ًٖ الغواجي ألن ٧لحهما ًيكئان وا٢ٗا َو ، َو

ً وزاث٣ها الخانت، ٞةطا ٧ان ٌُٗي م٣ابله اإلاٟهىمي سُت ٖو ش ًٖ الغواًت الخاٍع . بن اإلاٟاَُم هي التي جمحز الخاٍع

الغواجي ًيصخئ الىا٢٘ ؤو ٌُٗض بىاءٍ، ٞةن اإلااعر ٌُٗي م٣ابله اإلاٟهىمي ولظا ٞهى لِـ ظام٘ وزاث٤. بن ما ًمحز 

سُت ًٖ الؿغص الخُالي َى ٧ىجها جخدغي ٖملُت الخ٣ُ٣ت في ٖ ملُت الؿغص؛ ٞبمُٗاع الخ٣ُ٣ت ٣ًترب ال٨خابت الخاٍع

ت. ش مً اإلاٗٞغ ش وبن ْل ال مدا٫ خ٩اًت وؾغصا بال ؤن َظا الؿغص ال ًم٨ً ؤن ٌؿخٛجي ًٖ ؤ٤ٞ  الخاٍع "بن الخاٍع

ش َى ون٠ الٟغص مً زما٫  دضصٍ، وبن ٧ان ؤ٣ٞا يمىُا ٚحر وإ بظاجه ؤخُاها ٦شحرة. ٞالخاٍع جهىعي ًاؾؿه ٍو

                                                           
 .ٛ، ص: ٕٔٓٓ، ن بورقية، القاىرة، عُت للدراساتبول رقكور: من الن  إىل الفعل: أْتاث يف التأوقل، تررتة دمحم برادة، وحسا -(ٔ)
 .ٛٚ، ص: ٜٜٙٔىل ن  اديب عند ىاقدن واقت وإشكالية التحقيب"، إشكالية التحقيب، كلية اآلداب ابلرابط، الطيب بلغازي: "حتوقل التارقخ إ -(ٕ)
 .ٔ٘ٔ، ص: ٕٕٔٓانشرون،  -بَتوت، دار ابن الندمي -وىران والتارقخ ْتث يف فلسفة التارقخ عند بول رقكور، ميلود بلعالية دومو: التواصل -(ٖ)

(4)   -Roland Barthes, « Le discours de l’histoire », Information sur les sciences sociales, vol IV, 1967, pp.65-75. 
 .ٕٛٔ، ص: ٕٕٓٓدقفيد كوزنز ىوى:"النظرقة اذلرمنيوطيقية والتارقخ"، تررتة خالدة حامد، رللة فصول، القاىرة، اذليئة ادلصرقة للكتاب،   -(٘)

(6)   -Paul Ricœur, Temps et récit, tome 1. L’intrigue et le récit historique, Paris, Seuil, 1983, p. 310. 
(7)   -Paul Veyne, «L'histoire conceptualisante»,  in Jacques Le Goff, Paris, Gallimard, 1974. 
(8)   -Ibid., p. 99-100. 
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ظٍ ال٩لُاث هي ت مً اإلاٟاَُم ؤلاظغاثُت طاث الُاب٘ ؤلاق٩الي طل٪ ؤجها حؿمذ بٟهم الى٢اج٘  ال٩لُاث، َو مجمٖى

ه مً مٗجى ًخجاوػ ٧ل جدضًض مم٨ً، بال ؤجها لىٟـ اإلاٗجى حٛغي صوما بؿىء الٟهم" ت بما جدخٍى  .)0(ألجها زٍغ

ذي ٦ىخاط ؤصبي وزُالي، وؤهه ال ٨ًك٠ ًٖ هٟؿه بال في ق٩ل ؾغ  صي ٧الغواًت، ؾٝى بن ال٣ى٫ بإن الىو الخاٍع

ش وألاصب؛ ٞهىا٥  ًؼعج بٌٗ اإلااعزحن الظًً ما ٞخئىا ًظ٦غون بالخٗاعى ؤو الخضوص ال٣اثمت بحن الخاٍع

ازخماٞاث ؤؾاؾُت واضخت بحن مٗالجت اإلااعر لىز٣ُت مُٗىت وم٣اعبت الىا٢ض ألاصبي لىو ؤصبي. ٞاإلااعر ٌؿخسضم 

بمداًشت الىو ألاصبي، وال حهخم اإلااعر بةقاعة الىو ٖلى الىو ال٦دكاٝ شخيء ما. ؤما الىا٢ض ألاصبي ُٞٗتٝر 

ش  ت الخ٣ُ٣ت التي ال جمشل بالًغوعة ما ًىحي الىو بإهه خ٣ُ٣ي. واضر بطن بإن الخاٍع ال٣هض، بل ًيكض مٗٞغ

ًخٗامل م٘ الخ٣اث٤ والى٢اج٘ ؤو ما ٧ان وما َى ٧اثً في خحن ًخٗامل ألاصب م٘ الخُاالث ؤو ما َى مم٨ً ومدخمل 

ش وج٠٣ في مى٢٘ مًاص له،  بدؿب م ؤًًا ؤن الغواًت ؤو الؿغص ج٠٣ ٖلى َامل الخاٍع ٖباعة ؤعؾُى. وفي هَٓغ

ش َى زُاب مىظىص ومٗحن وبن ٧ان ٖلى هدى ؾغصي مل الغواجي بحن؛  .وؤن الخاٍع بن الٟاع١ بحن ٖمل اإلااعر ٖو

ضم اههُإ الشاوي لهظٍ ا بت ألاو٫ في الخُاب٤ م٘ الىزاث٤، ٖو بت. ٞاإلااعر ًال٠ خب٩اث حؿمذ له ٨ًمً في ٚع لٚغ

ت الغواجي في  بها الىزاث٤ اإلاخىاٞغة ؤو جمىٗها، بال ؤن َظٍ الىزاث٤ ال حكخمل ٖلى َظٍ الخب٩اث. ُٞما ج٩ىن خٍغ

ا ما مً ب٦غاَاث الخُاب٤ م٘ الىزاث٤ وألاعقُٟاث. وبٗباعة ؤزغي ٞةن الغواجي خغ  الخدبُ٪ ؤ٦بر؛ ألهه مخدغع هٖى

ش باإلياٞت والخظٝ؛ ألن مهمخه هي بٖاصة نٙى الخُاة في ججلُاتها املخخلٟت، ال ٦خابت في ؤن ٌُٗض حك٨ُ ل الخاٍع

حن ش اإلاىيىعي الهٗب اإلاىا٫ ختى ٖلى اإلااعزحن املختٞر  .)3(الخاٍع

اثُت لؤلخضار  ش ٖىض اإلااعزحن، ٞهاالء ٌُٗىن نىعة مىظهت ٚو ش في ألاصب ًٖ الخاٍع جسخل٠ الغواًت ؤو الخاٍع

ش، بل ٣ًُم التي ٌٗغي ضزلىن الى٢اج٘ واإلاؿاعاث التي ًهٟىجها في مى٤ُ جٟؿحري، ألاصب ال ٣ًى٫ الخاٍع ىجها، ٍو

يصخئ مً الىا٢٘ ٖاإلاا، التهم ال٨غوهىلىظُا ُٞه ب٣ضع ما تهم الجظوع والكغاثذ الضازلُت  مٗالم له، ًٓهغ ٍو

ت وصالت، جهاٙ مً والؿماث الضالت. بهظا اإلاٗجى ال ًم٨ً ازتزا٫ اإلاال٠ ألاصبي في وز٣ُت  سُت، ٞهى بيُت عمٍؼ جاٍع

ش. ٣ًى٫ ( ذي،نىعا وعئي، جدُل بضوعَا بلى الخاٍع ش، ٧ىا٢٘ ماى، وخايغ جاٍع "في  ):Pierre Barbérisالخاٍع

لخٓاث ؤو ٞتراث مُٗىت، ويمً قغوٍ مدضصة، ٌؿخُُ٘ الىو ألاصبي بُٖاء نىعة مماثمت للىا٢٘، ألهه ؤ٢ل 

ذي، وألهه وؾُلت ججاوػ وزغ١ لئلًضًىلىظُا الؿاثضة"اعجباَا باإلًضًىلىظُاث مً ا ال ًبدض الىو  .)2(لىو الخاٍع

ىضما ًدىاو٫ ألاصًب خضزا ؤو  ش ب٣ضع ما ًداو٫ ؤلامؿا٥ بإنىله وؾحروعاجه. ٖو الىو ألاصبي ًٖ ٚاثُت ما للخاٍع

ت ال٩املت في الاهُما١ وعاء زٟاًا الخضر وصواٞٗه، ؤو وعاء سُت ًجض ؤمامه الخٍغ الخجغبت  شخهُت جاٍع

الخهىنُت للصخهُت، بِىما ٠٣ً اإلااعر ظامضا بػاء َظا، طل٪ ؤهه ملتزم بغواًت الخضر ٦ما َى. وختى في 

٣ت  ت، وبهما ًلتزم باإلاى٤ُ الٗلمي، ؤو بٍُغ مداولخه بٖما٫ ٨ٍٞغ ٞهى ال ٌؿخُُ٘ ؤن ًلجإ بلى الخهىعاث ال٨ٍٟغ

ش ٣ًضم هٟؿه ٖلى ؤهه او٩ٗاؽ ؤزغي ٞةن مجا٫ املخُا٫ مٟخىح ؤمام الغاوجي، بِىما َى م ٛل٤ ؤمام اإلااعر. ٞالخاٍع

ش َى عواًت ما  ونُاٚت لُٟٓت ألخضار وا٢ُٗت، ؤما الغواًت ٞخ٣ضم ٖلى ؤجها ببضإ وبوكاء لٗالم مدخمل. بن الخاٍع

ش ما ٧ان ًم٨ً ؤن ٩ًىن.   ٧ان، والغواًت هي جاٍع

سُت) جىُل٤ مً الخُاب الخ ذي، ول٨جها ال حؿخيسخه بل ججغي ٖلُه ٞلِـ مً ق٪ في ؤن الغواًت (الخاٍع اٍع

ا ًٖ الغؾالت التي  ل ختى جسغط مىه زُابا ظضًضا له مىانٟاث زانت وعؾالت جسخل٠ ظظٍع يغوبا مً الخدٍى
                                                           

(1)   -Ibid., p. 63-92. 
 .ٔٛ، ص: ٕٛٓٓوسع وآفاق التجدقد، الرابط، دار أيب رقراق للطباعة والنشر، حسن الطالب: مفهوم التارقخ األديب رلاالت الت -(ٕ)
 .ٗٚ، ص: ٜٜٓٔقونيو،  -، مايٚٚ-ٙٚنقال عن عمار بلحسن: "نقد ادلشروعية، الرواقة والتارقخ يف اجلزائر"، رللة الفكر العريب ادلعاصر، العدد  -(ٖ)
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ش مًُلٗا بها ش ماصة له، ول٨جها ال  . )0(ظاء الخاٍع واضر بطن بإن الغواًت هي ٖمل ؤصبي جسُُلي ًخسظ مً الخاٍع

ُخه.  ش بدٞغ سُت) ال جخإؾـ ٖلى ما ٣ًىله ههها وخؿب، وبهما ج٣ىم ؤًًا ٖلى جى٣ل الخاٍع بن صاللت الغواًت (الخاٍع

ذي الشاوي في ؤُٖاٞها  .)3(ما ًدُل بلُه الىو الخاٍع

ش  الغواًت الخاٍع

سُت وا٢ُٗت؛  ٣ًضم خ٣اث٤ ومٗلىماث جاٍع

ٌؿخسضم الخٗبحراث الخ٣ُ٣ُت؛ 

ذي مىهج مىيىعي؛  اإلاىهج الخاٍع

ش ألاؾباب . ٖلى عنض ألاؾباب والىخاثج ًغ٦ؼ الخاٍع

ش؛  والىخاثج ٖىانغ ؤؾاؾُت في الخاٍع

 ٘ش في حٗامله م ٣ت التي ٌٗخمض ٖلحها الخاٍع الٍُغ

 ألاخضار؛ والٓىاَغ والصخهُاث جدلُلُت وه٣ضًت.

 ج٣ضم او٩ٗاؾا لىا٢٘ مخسُل وؤخُاها ج٣ضم لٗىالم

 اٞترايُت؛

ت؛  ٦شحرا ما حؿخسضم الخٗبحراث املجاٍػ

ىهج الغواجي مىهج طاحي؛اإلا 

غ اإلاؿبباث؛  جغ٦ؼ الغواًت ٖلى جهٍى

 ٘٣ت التي حٗخمض ٖلحها الغواًت في حٗاملها م الٍُغ

ت وجسُُلُت. ٍغ  ألاخضار والٓىاَغ والصخهُاث جهٍى

ش، ٞةن َىا٥ ال٨شحر مً الٗىانغ التي حكضَما مٗا  وبٌٛ الىٓغ ًٖ الخضوص التي جٓل ٢اثمت بحن الغواًت والخاٍع

ؤنل حٗبحري واخض ًجض خضٍ ألامشل في الؿغص. وال ًدخاط اإلاغء بلى ؤن ًظَب بُٗضا للخضلُل ٖلى ٖما٢ت  بلى

ش وزانت في جغازىا الٗغبي وؤلاؾمامي جدٟل الخضازل بحن ش، خُض ٦خب الخاٍع بمٟغصاث هي ظؼء  الغواًت والخاٍع

ش بطن م٘ الغواًت في ٧ىن ٧ل مجهما مً َبُٗت الغواًت مشل (عوي ، خ٩ي، ؤزبروي، ط٦غ، ٢ا٫...). ٌكتر٥ ال خاٍع

ٗلً  ظا الخُاب في الخالخحن مٗا مغجبِ باإلااضخي ٌٗلً ُٞه اإلااعر ؤهه مجغص ها٢ل مىيىعي إلاا و٢٘، َو زُابا. َو

 الغواجي ؤهه عاو ألخضار ظغث وبن ؤَملها اإلااعزىن. 

ش الغواًت في ٦شحر مً ألاخُان، هجض بإن الغواًت هي  ش إلًجاص م٣غوثُت ومشلما ٌؿخضعي الخاٍع التي اؾخضٖذ الخاٍع

سُت الماػمت ؤزىاء )2(ألخضاثها غ اإلاهاصع الخاٍع ش، ؤي خُىما ال جخٞى خجلى طل٪ ُٞما ًهُلر ٖلُه بٟغاٚاث الخاٍع . ٍو

غط في ٦خابه "ألامحر: مؿال٪ ؤبىاب  لى ؾبُل اإلاشا٫ ال الخهغ جهىع واؾُجي ألٖا م٨ً ؤن هضعط َىا ٖو البدض. ٍو

غط:"بن ٦خاب ألامحر مؿال٪ ؤبىاب الخضًض َى ؤو٫ عواًت ًٖ ألامحر ٖبض ال٣اصع. ال الخضًض". ٣ًى٫  واؾُجي ألٖا

ا، ٞلِـ طل٪ مً مهامها الغثِؿُت. حؿدىض  ش ألهه لِـ َاظؿها، وال ج٣صخي ألاخضار والى٢اج٘ الزخباَع ج٣ى٫ الخاٍع

ش ٢ى  سُت. وجضٞ٘ بها بلى ٢ى٫ ما ال ٌؿخُُ٘ الخاٍع . بن عواًت "٦خاب ألامحر" لِؿذ ٣ِٞ )1(له"٣ِٞ ٖلى اإلااصة الخاٍع

سُت التي خىتها جل٪  سُا بالىٓغ بلى ٚؼاعة اإلااصة الخاٍع سُت وبهما هي ٞى١ طل٪ هو ٩ًاص ٩ًىن جاٍع عواًت جاٍع

ش. ول٨جها ج٣ىله ٖلى  الغواًت. ذي اإلاغظعي مجاال لها مً ؤن ج٣ى٫ الخاٍع ال مىام للغواًت بطا ازخاعث الًٟاء الخاٍع

                                                           
 .ٚٛ، ص: ٕٛٓٓادلرجعي، تونس،دار ادلعرفة للنشر، دمحم القاضي: الرواقة والتارقخ دراسة يف ختييل  -(ٔ)

(2 )
 -Georges Lukacs, Le Roman historique [1965], Payot & Rivages, 2000. p.89. 

أن الرواقة هبذا  بدأت الرواقة مسارىا ابالعتماد على التارقخ، و بدأ الروائيون قوظفون حرقة افإبداع لتوسيع بنيات التارقخ وإشباعها اجتماعيا. وطبيعي -(ٖ)
إن الرواقة عندما تستوعب التارقخ تعود . نشغاذلا بتسجيل األحداث والوقائعادلعٌت استطاعت أن دتثل نوعا من التارقخ الشمويل؛ إذ ابفإضافة إىل ا

ا تلتقط منو العربة لتعيد إنتاجها فإنتاجو، أو إخراجو ابدلفهوم السينمائي حىت تكون األحداث مرئية للقراءة. والرواقة عندما ترجع إىل التارقخ فإهن
 بشكل آخر.

 .ٙٗٔدمحم القاضي: الرواقة والتارقخ دراسة يف ختييل ادلرجعي، مرجع سابق، ص:  -(ٗ)
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٣تها، غط خحن ًظ٦غ بإن َظٍ الغواًت حؿدىض بلى  ٍَغ ؤي ؤجها ال ج٨غعٍ وبهما جدُىه. ولٗل َظا ما ٌٗىُه واؾُجي ألٖا

ش ٢ىله. بن َظٍ الخهىنُت هي التي ؾمدذ لىاؾُجي  سُت وجضٞ٘ بها بلى ٢ى٫ ما ال ٌؿخُُ٘ الخاٍع اإلااصة الخاٍع

ش، وؤن ًشبذ و٢اجٗه اإلاايُت في  غط بإن ًمؤل ٞغاٚاث الخاٍع ت ال٣ًاًا الغاَىت. "ٞالؿغص الغواجي ٖىضما ألٖا زاَع

ش، ول٨ىه ٨ًك٠ مهمماجه وميؿُاجه، وؤخُاها ًبضص بٌٗ  ٣ت هاظٗت، ال ًستز٫ الخاٍع سُت بٍُغ ًهٙى خ٩اًت جاٍع

. ٨َظا ٩ًىن بطن ٦خاب ألامحر مداولت ببضاُٖت هاضجت ج٨غؽ ٖما٢ت مسهىنت م٘ الىز٣ُت )0(ق٩ى٦ه"

سُت: ٞهي جىُل٤ مجها و  غط الغواجي الخاٍع حؿعى بلى بٖاصة بىائها ٖبر الخهىع ختى ؤهىا ليكٗغ ؤخُاها ؤن واؾُجي ألٖا

ذي ومىهجه. ول٨جها مً ظهت ؤزغي ال حٗخبر هٟؿها جابٗت للىز٣ُت ؤو  ًىُىي ٖلى ماعر ًمخل٪ آلُاث البدض الخاٍع

ش جىُل٤ مىه وال ج٠٣ ٖىض خضوصٍ.  نضي لها. بجها ٢غاءة ببضاُٖت للخاٍع

ش، وهي ؤًًا ؤصاة مً بحن  ًم٨ً ال٣ى٫  بإن اإلاهاصع ألاصبُت والؾُما الغواثُت جمشل ٢ُمت ؤؾاؾُت باليؿبت للخاٍع

سه،  ها مجخم٘ ما في ٞتراث مً جاٍع سُت ًٖ َبُٗت ألاويإ التي ٧ان ٌٗٞغ غ مٗلىماث جاٍع ؤصواث اإلااعر، ٧ىجها جٞى

ش البي ش اإلاخسُل، وجاٍع ش الظَىُاث، وجاٍع ش وحؿمذ له بم٣اعبت جاٍع ش اإلاهمكحن، ...بلخ. وبما ؤن الخاٍع ُاث، وجاٍع

ذي ٖملُت ؾغص، ٞهى ؾغص ما، وجإحي الغواًت لخمشل الؿغص ش ٖلى آلازغ، ؾغص ًخمم الؿغص الخاٍع ، ٞالغواًت مً الخاٍع

ش آلازغ، وبالخالي ٞهي اله ش، ٞالغواًت هي الخاٍع ت ٦ما جستر١ الخاٍع ت ُٞه، ٞالغواًت جستر١ الهٍى ت الهىعة املجاٍػ ٍى

ش اؾخسغاظه.  ت الغؾمُت وهي الش٣اٞت، ٞاألصب ٌؿخُُ٘ ال٨ك٠ ٖما ال ٌؿخُُ٘ صاثما الخاٍع  اإلاًاصة للهٍى

ذي ، ولِـ اإلاهم ؤن ٩ًىن ألاصب صازل )3(زمت َىال٪ ؤَمُت ج٨دؿحها اإلاهاصع ألاصبُت باليؿبت للبدض الخاٍع

ش، ٞهظا شخيء بضًهي، وبهما اإلاهم َى اؾدشماع البٗض ألاصبي واللٛىي في ٖما٢ت اإلااعر م٘ مىايُٗه ووزاث٣ه.  الخاٍع

٣ت حٗامل اإلااعر م٘ اإلاهاصع. وبالخالي ٞةن اإلااعر ٣ًغؤ َظٍ اإلاهاصع ٢غاءة  ٌ َىا ٖبض ألاخض الؿبتي ٍَغ ًٞغ

الظي ٌٗخبر في ٚالب ألاخُان مً ٢بُل الك٩ل ال ٚحر. وال ٠٣ً ألامغ ٖىض َظا  )2(اظتزاثُت ٌُٛب ٞحها البٗض الىصخي

والظي ال ًيخمي مبضثُا ملجا٫  )1(ل هجضٍ ٨ًك٠ ًٖ ٞاثضة اؾدشماع الهٟت الىزاث٣ُت للىو ألاصبيالخض ب

سُا ا جاٍع ا مىيٖى ذي. ٦ما هجضٍ ؤًًا ٣ًاعب الٓاَغة ألاصبُت باٖخباَع . ومً َىا ًم٨ً ؤن هٟهم )2(الخإل٠ُ الخاٍع

ش وألاصب وهي ٖما٢ت ًم٨ً ونٟها  ت مؿخمغة. وحؿخُٟض َبُٗت الٗما٢ت التي ججم٘ بحن الخاٍع بإجها ٖما٢ت خىاٍع

خىلض ًٖ  ش باؾخمغاع. ٍو ت مً اإلاٟاَُم اإلاخجضصة التي ٨ًدؿبها مٟهىم ألاصب ومٟهىم الخاٍع َظٍ الٗما٢ت الخىاٍع

ش ألاصب ش وألاصب.)3(َظا الخىاع والخماػم جُىع مٟهىم جاٍع  . وبهظا ًهٗب وي٘ خضوص بحن الخاٍع

                                                           
 .ٙٔ. ص: ٕٓٔٓأزتد بوحسن: الروائي والتارخيي يف رواقة كتاب األمَت: مسالك أبواب احلدقد، منشورات كلية اآلداب والعلوم افإنسانية ابلرابط،  -(ٔ)
 . ٖٕٔٓقناقر  ٗعبد األحد السبيت:"ادلؤرخ واألدب"، مقال منشور يف ادللحق الثقايف جلرقدة االحتاد االشًتاكي،  -(ٕ)
(، والكتاب اجلماعي"التارقخ  واللسانيات. الن  ومستوايت ٕٚٓٓحتضر ىذه التجربة على اخلصوص يف كتابو"النفوذ وصراعاتو يف رلتمع فاس" )  -(ٖ)

 ( وال سيما مسامهة ادلؤلف اليت تتناول موضوع اخلراب يف األدب اجلغرايف الوسيط.ٕٜٜٔالتأوقل" )
 .ٜٜٜٔط، حتضر ىذه التجربة يف كتاب: من الشاي إىل األاتي، ابالشًتاك مع عبد الرزتان اخلصاصي، منشورات كلية اآلداب والعلوم افإنسانية ابلراب -(ٗ)
، وأدب االعتقال الذي برز يف ادلغرب وبشكل الفت لالنتباه منذ االنفراج السياسي الذي عرفو ادلغرب يف قربز ادلؤلف ىنا جتربة األدب الشفهي -(٘)
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