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 ضاء اإلبتذال و الالمعنىف
نقدية لرواية "أرخبول الذباب" لبشري -قاربة سوسووم

مفيت

مد ااواحم

عرفمايؼؾماظروائلمواربمروائقةمجدؼدة،مواربمصردؼة،مالمؼؿقؽؿمؼ
مضؿـم مدقادقا مو ماجؿؿاسقا مو مأدبقا ماٌؽردة مإديماٌؤدلة مػاجسماالغؿؿاء صقفا

مؼؿقؽـاظؿ معا مبؼدر ماظؽالدقؽل، ماألعرممصقفامؿقجف مػذا معع ماظؼطقعة ػاجس
م.1اظقاضع
معـزاحةمإ متؿؼدم موموعؾمعـفا ممتقزػا مطؿابةمتؾقثمسـمػقؼةمجدؼدة غفا

مأ ماظيت متؾؽ، مأيمحنسـ مجاػزا، مإؼدؼقظقجقا مثقبا مأظؾلؿف مو مظؾقاضع ازت
مأغلؽؾتمداخؾماظدوطلاموماغؿصرتمهلا.

أنممةمأومهاولؼالمتؾقثمسـمايؼقم-أيماظؽؿابةماظروائقةماىدؼدةم–صفلم
تؾؿزممبؼضاؼاماجملؿؿعمأومتلفؿمسيمتغقريماظقاضع،مسؾكمسؽسمعامطاغتمتؿقػؿم

ماظؽؿابةماظؽالدقؽقة.
ؿامتشفدمػذهماظؽؿابةماظقاصدةمسؾكمإغؾـاقمحؼؾمروائلمجدؼدمومهؿؾمطؾمط

م.بصؿاتفماٌلؿقدثة
 ظؾروائلمبشريمعػيتم2ومسيمزؾمػذاماٌـقك،مهؿؾمرواؼةم"أرخؾقؾماظذباب"

ماألدبقةغعؽا ماظيتمػلممؿفا ماظؽالدقؽقة ماظعالعة متؼعمسيمتعارضمعع بإسؿؾارػا
                                                                                                                             

طؾقةماآلداب،ماظؾؾغاتموماظػـقن،مضلؿماظؾغةماظعربقةمومآدابفامجاععةموػران،مباحثمعشاركمسيمعرطزم*
 اإلجؿؿاسقةموماظـؼاصقة.اظؾقثمسيماألغـروبقظقجقام

مداود،مربم1 ماظقضتماظراػـ.ؿؼـظر ماظعـػمسي ماظشؾابمو ماألدباء م: مم-د ماظعدد مإغلاغقات، ،م12ذبؾة
 .39-07ص.صمم-.0222أصرؼؾم-جاغػلم

2
 .0222اىزائر،معـشقراتماظربزخ،مدـةمم-رخؾقؾماظذباب.أ:معػيت،مبشريم 
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"وحدةمعغؾؼة،موماظيتمؼـؾتمإشالضفاماظدالظة،مأيمميـعفامعـماإلرتعاش،معـم
ماظشلءمغػلفمؼـطؾؼمسؾكماظـصماظؽالدقؽل" صؼقؿةمػذامم3.اإلزدواجمواظؿقف،مو

ؿؿقزمىدؼد،مصإغفمؼااألخريمإثؾاتقة،مومدبضعمظؾقؿؿقةماظؼقادقة،مبقـؿاماظـصم
بؼقؿؿفماظؿلاؤظقةماظيتمعاماغػؽتمتعقدماظـظرمسيماألدسماظيتمجعؾتمعـماألدبم

ممماردةماجؿؿاسقةمومتارخيقةمذيموزقػةمإؼدؼقظقجقةمسيمعرحؾةمدابؼة.
تربزماظؽؿابةمظدىمػذاماظروائل،مظؿعؾـمسـموربةموجقدؼةمجدؼدةمهطؿممو

ومسـمغفاؼةموػؿمغفاؼةمتارؼخ،مأمـاظـظاممومتعرؼف،مظؿؾنيمسـمحؼقؼةمأخرى،مس
مداممإديمحدودمأوادطماظـؿاغقـات.

متـدرج،مت ماظرواؼة، مسـ مرواؼة مصفل مغػلفا، ماظذباب" م"أرخؾقؾ ؽؿب
مظؾضؿريماٌؿؽؾؿ،م مظؾغةماألدبقة،مطؾقةمسيماياضرمعـمخاللمتقزقػفا بؿػفريػا
ماظيتمتؽؿبم ماظؽالدقؽقة ماظرواؼة مسي معؿعارفمسقؾف مػق معا مبذظؽ ـمسعؿفاوزة

مؿريماظغائب.اٌاضلمومتقزػماظض
مأنمص مؼلؿطقع مصإغف مظقسمإالمإمسقا، ماظؽؿابة معـ ماظـقع مسيمػذا ماإلظؿزام إن

إغفامطؿابةمتفاصتمم،4ؼؿقؿؾمخالصموسل،مومظؽـفمالمؼؼدرمسؾكمتأدقسماظػعؾ
ماظقػؿموماًقؾة.

م مجيعؾف ماظشاعؾة ماٌؤدلة ماظـصمعـ مإغلقابمػذا مػؾ مظؽـ ـأىمسـممبو
زتمسيمأطـرممناذجفاماظؿطؾقؼقةمسؾكماظلقدققغؼدؼةماظيتمرطماًضقعمظؾؿؼاربة

م مشريػؿا... مو مبؾزاكموزوال معـ مطؾ مألعـال ماظقاضعقة اظيتممواظـصقصماظروائقة
محاوظتماظؿؿاػلمععماظقاضع؟م

م ماظدرادات مبعض مأن مضؾؿفا-اظقاضح مبؽؿاباتمم-سؾك ماألعر متعؾؼ دقاء
ظـصقصماظرواؼةماىدؼدةممظقدقانمضقظدعانموجاكمظقـفاردمعـال،مسيمععاىؿفا

مدمأزفرتمطػاءةمطؾريةمسيماظؿقؾقؾمواظؿػلريمٌامػقمعـغؾؼمعـفا.ض
ماظـصقصممو مسي متلائؾ مأغفا مػق ماٌؼاربة مػذه محنق ماظؿقجف مؼربز معا ظعؾ

مطذام مو مصقف، ماظالعػؽر مأو مسـف ماٌلؽقت مو ماٌلؾؼة، ماٌػرتضات مو "اٌضؿر،

                                                                                                                             
3
 Barthes, Roland : Théorie du texte (in).- Paris, Encyclopedea, 1980.-p.731. 

4 Barthes, Roland : Le degré zero de l’écriture.- Paris, éd du Seuil, 1972.- p.61. 
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م مظؾـص، ماالجؿؿاسل مظؾالوسل مععطك مصؿصقغ مإذؽاظقةممواظصؿت مسي تدرجف
ومظؽـمػذامالمؼعينماظؿقضػمسـدماىاغبماظدالظلمظؾـصمصؼط،موطذامم،"5اٌكقال

،متػرتضمػذهماٌؼاربةم"األخذمبعنيماإلسؿؾارم(intertexteربطفمباظـصماٌؿضؿـم)
ؼؿؿممو 6عػفقمماألدبقة،معـال،مظؽـفامطفزءمالمؼؿفزأمعـمهؾقؾمدقدققغصل"

ماظداخؾقةمظؾـصقص.مةطؾمذظؽمإغطالضامعـماٌعاؼـ
ذارةمإديمأنماظـصماظروائلمػقمضؾؾمطؾمذلءم"غظاممعـماألغلاقموودرماإلم

ماظؿصقراتماظـصقة" 7و
مأنماظؽؾم" حقث  المؼقجدمذلءمحقاديمسيماظرواؼة،مو

عرتؾطمباظعؼؾماىؿاسل،موماظؽؾمؼؿقضػمسؾكمصراعماألصؽارماظذيمؼطؾعماٌشفدم
مضدمتلؿحمباظؽشػمدا م)...( معا ؾماظـصمومسيمحقاذقف،مسـمخاظـؼاسيمٌرحؾة

مصقف.مظؽـفمعـما إلذاراتماظيتمتأتقفمعـماظـصماٌؿضؿـ،موماظيتمودمصداػا
ماظدالظةم مإلغؿاج موحقدا معـؾعا مأغفا مسؾك مإظقفا ماظـظر ممبؽان، اجملازصة

م.8واألذؽال"
غؼدؼةمالمتفؿؾمأيمذلءمؼؿعؾؼمباظـصم-ومميؽـماظؼقلمأنماٌؼاربةماظلقدقق
ؿابمظدىماظؼارئ،مومذظؽمهماظؽـريظلماظذيمؼواظروائل،مصؿؾدأمعـمردماظػعؾماأل

إديمحدودماإلغؿفاءمعـمضراءتف،مومؼشؿؾمذظؽماظعـقانموماظـصقصماٌؾقؼةموصضاءم
ماظـصمومتقزؼعماظػؼراتموماظػصقلمومطذاماظؾـقاتماظداخؾقةمظؾـلقجماظـصل.

 مزية عنوان الرواية :ر

مض مو ماظرواؼة، مظؾؿعرفمسؾك ماألودي ماظقدقؾة ماظعـقان م"ربقراممدؼعؿرب ؼؽقن
م مظؾرواؼةمرئقلقا، ماظعاعة ماظدالظقة مظؾؾـقة ماظرئقلل ماٌػؿاح مأحقاغا مؼؽقن مضد بؾ
م9طؾفا" مدابؼم. مطإجراء مظؾكطاب محؼقؼقا م"هؾقال ماظرواؼة مسـقان مؼلؿدسل و

اظقاضحمأنمسـقانم"أرخؾقؾماظذباب"مؼؼقممم10ظؿأوؼؾفاماإلؼدؼقظقجلموماىؿاظل"
                                                                                                                             
5 Duchet, Claude : Sociocritique.- Edition Fernand Nathan, 1979.- p.4. 
6 Ibid.- p.4. 
7 Mitterand, Henri : De discours du roman.- PUF, 1980.- p.219. 
8 Ibid.- p.16. 

9
 .31ص.م-.1985رماٌلؿؼؾؾماظعربل،مااظؼاػرة،مدم-ربؿقدمأعنيم:مثالثقةماهلزميةموماظرف.م،اظعامل 

10 Mitterand, Henri : Sociocritique.- op.cité.- p.92. 
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ماظؿلؿقة" مذم،11"بقزقػة موسدا مظأوال، مواضع مسؾك محيقؾ مال مصإغف عرجعلمؽ
ععروفمومالمؼعربمسـماىاػز،مومالمؼلؿفقبمظؾكؾػقةماظـصقةمأومألصؼمإغؿظارم

ماظؼارئ.م
مإ مشؿقضف مسي مؼغرق مسـقان مباظؼارئمإديموغف مؼدصع ممما مشرائؾقؿف، مو شرابؿف

ٌامؼشريمإظقفمم12اظػضقلمومإديمرشؾةماإلدؿؽشافمومعـمػـام"وزقػؿفماظؿقرؼضقة"
مشؿتمؼؼطـفمغقعمعـمايشرات.قاغقة،مأومباألحرىمصضاءمعقعـمصضائقةمح

مسؾكمؼ مخاصمتعّقد مغقع معـ مؼػرتضمضارئا مذبازي مبشؽؾ ماظعـقان شؿغؾ
مإالم مدالظؿفا متؿقضح ماظيتمال ماظـصقصماٌؿشظقة مسؾكمعلاؼرة مو تػؽقؽماظرعقز

ممبؿابعةمخطقاتمايؽاؼة.
ماى معـ مذبؿقسة مسؾك ماظؾغقؼة ماظـاحقة معـ مؼدل م"األرخؾقؾ" زرمصؾػظ

دـعرفمصقؿامبعدمظقلتمصضاءامخقاظقا،مومإمنامحيقؾممواىزائر،مومػلمػـامطؿا
سؾكمورـماىزائرماظذيمؼؿؿقزمباظقحدةماىغراصقةمأيمسدمماظؿؿزقمعـماظـاحقةم

ماظػقزؼائقة،مومإمنامػقمعشؿتمعـماظـاحقةماظلقادقةموماإلجؿؿاسقة.
ذؿك،متؿغذىممسعامظػظم"اظذباب"،مومػلمغقعمعـمايشراتمومػلمأجـاأ

اىراثقؿموماألعراض،مومتدلمأؼضامسؾكماظؽـرةموماظؿعػـمومعـماألوداخ،مصؿـؼؾم
مبؽـرةمأؼضا.مومػلم مظعائؾةمم-يماظذبابأ–سؾكمدفقظةماإلغلقاقمو بإغؿؿاءػا

متدلم مايققاغقة،و ماظرتاتؾقة معـ ماألدػؾ ماظدرك مسي متؼع مصإغفا ايشرات،
دػؾؿفؿمومؼطؾعماظعـقانمػـامباإلحياءممايشارةمأوماًشارةمسؾكمرساعماظـاسمو

مديمررفمعؼابؾمالمؼـعؿفمومالمؼشريمإظقفمومػقمسؾقةماظؼقممومأرصعفؿمذأغا.إ
اظذبابمسيماظـصماظروائلم"ذكصقاتمبالمسؼؾ،متفديمبالموسلمومترتغحمص

م)ص. ماظطقش" مو ماًػة مػذام12عـ مدقؿلؾؿ مإذ مو معـفا، مواحد ماظراوي مو )
ماظيت ماظذبابة م"عـؾ ماظؾداؼةمماألخري، معـ محقث ماظعـؽؾقت، معصقدة مسي تؼع

م(.00ؽؿشػمإدؿقاظةماظـفاةمصؿؿقضػمسـماٌؼاوعةمومسـماظرصض"م)ص.ت

                                                                                                                             
11 Ibid.- p.90. 
12- Ibid.- p.91 
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مربؿقدمص مصدؼؼف مصؽذظؽ ماٌأدقؼة، ماظقضعقة مػذه مسي موحده مظقس اظراوي
مبلفقظة...م مغػلفمإديمذبابة.محشرة...ميؽـمضؿؾفا اظرباغلماظذيم"ؼؿققلمأعام

م(.87داسمظقعقشماظلادة..."م)ص.غؼؼقلمظفم:م"حنـمايشراتمجيبمأنم
معـؼ مدامؿضح ماٌـؾؿة ماظـصقص ماظرتاتؾقةمخػذه مأن ماظروائل ماظـلقج ؾ

ماإلجؿؿاسقةموماظلقادقةمواضقةمبنيماظذبابمعـمجفةموماآلخرون.
مومعـمػؿماآلخرون؟

ماظراويمإذم مصدؼؼة مػلمغادؼا إنماىقابمؼأتلمعـمإحدىماظشكصقاتمو
ماظذبابمظتؼقلم:م"إغفؿمؼلؽـقنمسيمعؽانمآخر،م مأؼةمسالضةمحبقاة قلتمهلؿ

مذبابمباظـلؾةم84غعقشفا،م)ص.اظيتم (مثؿمتضقػمسيمحدؼثمالحؼم:م"طؾـا
(مثؿمتؿقجفمظؾراويم120هلؿمؼرتطقنمظـاماظػؿاتمصؼطمظـؼاتؾمعـمأجؾف..."م)ص.
م(.مظؽـمطقػ؟124ظؿؼقلمظف:م"عصريكمؼامأبؾفمسيمإغؼاذماظذباب"م)ص.

ماظعرضماظلرؼعمأنمظعـقاؼ اظرواؼةم"أرخؾقؾماظذباب"موزقػةممنؾدومعـمػذا
ةمداخؾماظـصماظروائلمومػلماظقزقػةماإلؼدؼقظقجقةمحقثمحيددمررسيمأدادق

اظصراعمسيمصضاءمممزقمبػعؾمػذهماظرتاتؾقةماإلجؿؿاسقةمطؿامهددماٌفؿةماظيتم
تؼعمسؾكمسائؼماظراويمسيماظؾقثمسـماًالصمعـمػذهماٌأداةماظيتمؼعقشفام

ماألصرادموماىؿاسات.مصفؾمؼلؿطقع؟م
عـمإسادةمتشؽقؾمصلقػلاءماظـلقجماظـصلمأوممإلجابةمسـمػذاماظلؤالمالبدظ

اظؾقزل،ماظذيمؼؿؿقزمباظؿشظلمعـمغاحقة،مومباإلغؼطاعماظزعينمعـمغاحقةمثاغقةم
مومباظؿـاوبماظلرديمعـمجفةمثاظـة.

 فضاء النص 

ماظـاغلمػذا ماظروائلمظـصف ماظيتمأخؿارػا ماٌعؿارؼة ماظؾـقة أغفامم،ؼؿضحمعـ
مأ مأي ماظؿعؼقد، مشاؼة مسي مبؿشؽقؾ مواضقةمتؿؿقز معـلفؿة مخطة متؿؾع مال غفا

معؼارعم مسـمظؼطاتمأو ماألجزاء،مبؾمػلمسؾارة مسيمترتقبماظػؼراتمو وجاػزة
مراو،م مؼؾؿؼطفا ماياضر، مسي متـلاب مذػـقة متداسقات مباألحرى مأو علؿؼؾة،
تؿلاوىمععرصؿفممبامجيريممبعرصةماظشكصقةماظرئقلقة.ممبعـكمأنماظراويمػـام
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لماٌلاصةمبنيماظراويموماظؽاتبماظضؿينمػقمذاتمومعقضقعمايؽاؼة،مممامؼؾغ
ماإلذؿغالم مشاؼؿفا مصـقة، مظقلتمإالمحقؾة مػذه مظؽـ مو ماظؽاتبماظػعؾل، ورمبا
سؾكماظـصمبشؽؾمأصقؾ.مإذمؼؽلرمػذاماظؿذبذبمسيماظؾـاءماٌعؿاريمواظلرديم
مسـم مؼؾني ممما مسؿقدؼؿف، مخيؾكؾ مو ماٌؿداول ماظلردي ماٌقـاق ماظـص، ظػضاء

مػامومتأزعفامسيمدقاقمعأداوي.إدؿقاظةماظؽؾؿةمومسفز
ؼـؼلؿماظـصماظروائلمإديمأربعةمأجزاءمعقزسةمطاظؿاظلم:م"عقغقظقغ"مسيماظؼلؿم

(مومضلؿمثانمدونمسـقانم13إديمصمم9األولمسيمزيلةمصػقاتمتؼرؼؾام)عـمصم
(مصؼرةمشريمعؿـادؾةمسيماظطقلم)أيمعـماظصػقةم06ؼشؿؿؾمسؾكمدؿةموسشرؼـم)

اظثمهتمسـقانم"طقابقس"معؿضؿـمسيماظؼلؿم،مثؿمضلؿمث(88إديماظصػقةمم15
اظـاغل،مومػقمسؾارةمسـمثالثةمصؼراتمتلفؾم"وضائع"محؾؿمعزسج،مومبشؽؾم
م"نؿةم مبرواؼة ماٌلؿعؿؾة ماظؿؼـقة مػذه متذطر مو ماظراوي. مؼعقشف مشؾقظ، رؾاسل
أشلطس"مظؾروائلماٌصريمصـعماهللمإبراػقؿ،محقثمؼقزػمػذاماظروائلمعـؾم

مػذهماظؿؼـقات.
ضلؿمرابعمهتمسـقانم"ربؿدماظرباغل"،مومؼؿعؾؼماألعرمباظراويممأخريامو

اظـاغلماظذيمؼؽؿؾماظؼصةمبعدمإغؿقارم)س(،ماظراويماظـاغل،مطؿامؼؿضؿـمػذام
ماظؼلؿماألخريمعذطراتمربؿقدماظرباغل،مومبشؽؾمرؾاسلمشؾقظمأؼضا.

نمػذاماظؿفرؼبمأوماإلجؿفادمسيمتشؽقؾماظـصمومتقزؼعمصؼراتفمؼؾنيمسـمإ
ماظؾـقةماظزعاغقةموماظلردؼةمومإغؼطاسفا.ممتزقمسي

 االلة اإلستهالل النصي :

م"ملمتؽـمايربمواضقة...م
ملمتؽـمسالضؿـامأؼضامواضقة...مطـامحباجةمإديمتربؼرمطؾمذلءمومأعاممالم

مسيمايب...مععـكمايرب...طانمػـاظؽمالمععـك
مؾمػلمايرب؟ػ

مأممػقمايبمصؼط...
أنمتؿـصؾمعـمعلؤوظقاتفامومطؽؾمعرةمالمأدري...ػامػلماظؽؾؿاتمهاولم

م(.9مثةمحاجةمألنمغشرحمطقػمبدأتماألذقاء؟مومإديمأؼـماغؿفتم)ص.
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مظؾـصم ماظدالظقة مظؾؾـقة ماظرئقلقة ماٌػاتقح ماإلدؿفالظقة ماظػؼرة مػذه تشؽؾ
ؾةماظراويمسيمهريماظقضقحموماظؾقثمسـماظقؼنيمشاظروائل،محقثمتعؾـمسـمر

حرىمثـائقةمايقاةموماٌقتمسيمصراسؿفامحقلمثـائقةمايبمومايرب،مأومباأل
ماألذقاءم مػذه مضقل ماظؼقل، مصعؾ مؼؼػ ماظــائقة مػذه مجاغب مإدي مو األبدي.
وطؿابؿفا،مطفاجسمعرطزيمظؾعاملماظروائلمهلذاماظـص،مبإسؿؾارمأنماظراويمػقم

ماظؽاتبمظرواؼةم"أرخؾقؾماظذباب"ماٌؿقدثمسـفامداخؾماظـلقجماظروائل.
ايؼقؼةمومباظؿاظلمإعؿالكماظلؾطةماظرعزؼةماظيتمماظقضقحمؼـؾعمعـمإعؿالكص

وعؾماظذاتمهؼؼمغػلفامومتؿففمحنقماظػعؾ،مظؽـمسدمماظقضقحمؼؤديمحؿؿام
ماألح مإدي مباظؿاظل مو ماظػعؾ مسـ ماظعفز مسـفؿامؾإدي متـفر ماظيت ماًقؾة مو اط

ماإلدؿؼاظةماظػؽرؼةمأوماإلغؿقار.
ماظػامو مو ماٌصؾقة ماظلؤال،معـمجيد مميؽـمررح مػذا مسيماظغؿقضمسـد ئدة

ماإلجؿؿاسقة،م ماظرتاتؾقة محقث معـ مأذرصفؿ مو ماظؼقم مسؾقة مػؿ مإغفؿ واىفؾ؟
ماظطرفماٌعارضمظؾذباب،مظلؾػةماظؼقممومأحطفؿمذأغا.

ماغبمالبدمعـمهؾقؾمغظامماظشكصقات.ىضؾؾمايدؼثمسـمػذاما

 ظام الشخصوات و شبكة العالقاتن

مسؾار مػل مأي ماٌقؾقدراعا، مرابع متأخذ مػـا معـؾـقة،مايؽاؼة مرشؾة مسـ ة
مثالثمذكصقاتمأدادقة،مومػلمذكصقاتمصاضؾةمومخريؼة،مصؿـم تشؽؾفا
المإجفةمندم"غادؼا"مصؿاةمذيقؾةمجدامهؿؾمسيمذاتفامدرامطؾريا،مالمغعرصفم

ماظيتم ماٌؽؿؾة مصاحب ماظرباغل، مربؿقد مثاغقة مجفة معـ مو مايؽل، مبلاؼرة
"اظقاصل"ماظؿؼدؼريممتؾؿؼلمصقفامطؾماظشكصقاتماظػاسؾة،مومػقم"اياعل"مأو

مسؾقفام متعرف ماظؾققظقجل، مأبقػا ماألعر محؼقؼة مسي مأغف محقث مغادؼا، سؾك
باظصدصةمبعدمعرورمدـنيمرقؼؾة،مومػقماظذيمؼعّرصفامباظراويم)س(ماظشكصقةم

ماظـاظـةموماظذيمؼؼعمسيمحؾفامحؾامجـقغقا.
هقلمدونمهؼقؼمم-تقاجفمععارضةمضقؼةمومسـقدةمالمرريةمسيمأصعاهلامو

مب،متلؿعؿؾمطؾماظقدائؾمومخباصةماظرتػقبموماظؿفدؼدمإلصشاظف.ػذاماي
مومإظقؽؿمهؾقؾمظـظامماظشكصقات
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ممس() ماظقسل مػق مأي ماٌضاد" م"اظؾطؾ مو ماظراوي مػق مظؾـص،ما: ٌرطزي
مظؾؼلؿم ماظػؾلػة مٌادة مأدؿاذ مأغف مإال مسـف مغعرف مال ماٌؿؽؾؿ، مبضؿري اٌؿقدث

دومػلماظعدعقة...مومػقمعـؼػمساجزماظـفائلمبــاوؼةماٌؼراغل...مصؾلػؿفمطؿامؼؾ
ومحاظؿفماظـػلقةمععؼدةمومعـؽلرةمؼؿقدثمسـمغػلفمبؽؾؿاتمتقحلمباظغـقانم

م)اظـؼب،ماظلام،ماظرػـ،ماإلغفاك(.
م مضدرمو مصقفا مؼؿقؽؿ معـؽلرة مرؤؼة معـ مإغطالضا مؼأتل مظؾؿؿؾؼل مؼـؼؾف عا

مربؿقم،مؼعقشمتراجقدؼامجقؾمخائػمعـمػقلماألحداثماظيتمتدورمحقظف،موال
عـاصرمظفمإالماإلغؿقار.مومؼؾنّيمأؼضامعلعاهمايـقثمظؾؾقثمسـماظقؼنيمدقىم

مسـمسؾـقةمعلارهماٌػضلمالمرباظةمإديماٌأزقمأومإديماظؾابماٌلدود.
أصقظفماحملاصظةمحاظتمدونمهضريهماظؽاسيمٌقاجفةمايب،مذظؽمايبمص

قظقلقةماظعـقػماظذيموضعمسيمحؾاظفمععمغادؼا،مصؼدماخؿطػمسؾكماظطرؼؼةماظؾ
)دقارةمدقداء،مرجالمذويماظـظاراتمدقداءمومعلددات(مسـدعاماظؿقؼممبدؼـةم

موػرانمحبـامسـمغادؼامخاللماظعطؾةماظصقػقة.
:مػلمصؿاةمجاععقةمباىزائرماظعاصؿة،مشادرتمعدؼـةموػرانمماايانصورة 

مضدم مو ماظرباغل، معـمربؿقد مػلمحاعؾ مو مأعفا ماظذيمتزوج م"أبقفا" معـ ػربا
مب"ماظذيمتؾاغاػامإشؿصابفامسيمإحدىماظؾقاظل.حاولمػذام"األ

رتددمغادؼامعرةمطؾمذفرمسؾكمعؽؿؾةمربؿقدماظرباغلمبؾابماظقاد،مإلضؿـاءمت
قػا"مذكصقةمطؾرية،مشـقةمومهلامضؾعمسيماظلؾطةماظلقادقة،مؼؼػمباظؽؿب.م"أ

سيموجفمطؾمعـمحياولماظؿؼربمعـفا،مصعقلكماظػـانموماٌقدقؼارماظذيمؼؽربػام
ساذتمععفمأربعمدـقاتمُؼفددمأؼضا،مصقؾؿعدمسـفا.مومػلمدائؿامدـاموماظذيم

تفربمعـمحؾفامخقصامعـماجملؿقسةماجملفقظةماظيتمدقكرػامأبقػامسيماظضغظم
مسؾكمسشاضفا.

صقرةمغادؼامسيماظرواؼة،مباألحرىمسـدماظراويمػلمصقرةمأدطقرةمعزؼجمعـمص
معلفقغةم مػلمذؾف ماًطقرة،مو مو ماظشقطان،مػلماهلقاؼة سيمساٌفاماٌالكمو

)...(ماظعائؾةموماٌرتؾةماظيتمساذتمصقفا...مومظؽـمغادؼامهبمدائؿامأغادامعـم
معؾةمدقادقةمخطرية.ؾاظذباب،مومػؽذامأصؾقتمرػاغامظ

:مرجؾمسيماًؿلنيمعـمسؿره،مصاحبماٌؽؿؾة،مأذرتاػامموا الارانيحم
صاتمبعدمسقدتفمعـماهلفرةمبعدموصاةماظرئقسمبقعدؼـماظذيمطانمظفمومألبقفمخال

ماظـصم ماألخريمعـ ماىزء مدقىمسي مطـرية مأذقاء مغعرفمسـف مال مععف. دقادقة
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ؾكمأمم"غادؼا"م"صارؿةمح"مإبـةمساظروائلمومػقماٌعـقنمبإمسف.متعرفمبأدؾاغقام
مسيم مأرشؿتمسؾكماظزواجمعـمذكصمآخر مظؽـفا ماألثرؼاء،مومريؾتمعـف أحد

معرتؾةمأبقفا.
ماظصقراءأ مإدي ماظقرـ مداخؾ مثاغقة مظؾففرة مؼؿفردممضطر م"حقث باظضؾط

ماٌقت"مبلؾبمجرأتفمومسالضؿفم اإلغلانمإالمعـمسالضؿفمباظذاطرةموماظطؾقعةمو
ممبقضقعمحبمغادؼامبـم)س(.

طؿامؼؾدومأنماظعالضةمبنيماظشكصقاتماظـالثمػلمسالضةمثؼاصقة،ممبعـكممو
مػذهم مظؽـ مو ماظرعزؼة. ماظلؾطة ماظؽؿابمأيمعع مؼشرتطقنمسيماظؿعاعؾمعع أغفؿ

مطؾمعـماظشكصقاتماظـ مند مإذ ماظـؼاصقة ماٌعرطة مسيمػذه الثمظقلتموحدػا
ؾدهمجببامرعصطػكمصاحبماٌؼاالتماظلقادقةماىرؼؽة،ماظذيمصرمإديماًارجمػا

هتمضغطماظؿفدؼدمباظؼؿؾ.موممسريماهلادي،مذظؽماظػـانماظذيمؼطؿحمإديمردؿم
مسيمايب،م متعـره ماظػينمو مبلؾبمصشؾف ماحملطؿة ماظـػلقة مذو مخاظدة، ظقحة

موسزؼزماظصاسيماظؽاتبماظذيمؼؾؼ كمحؿػفمباظرصاصمعـمررفمضؿؾةمذبفقظني.
مبلؾبماإلحؾاراتماظؽـرية،مومربػقزمصدؼؼماظراوي،موسقلكمصدؼؼم أغؿقر

مغادؼاماألول.
ميـؾمػؤالءمطؾفؿمصؽةماٌـؼػنيماظذؼـمؼؾقـقنمسـمضقؿمايرؼةموماإلبداعمسيممو

امإحؾاراتفؿموخقؾاتفؿمزؾمأجقاءمععادؼةمظؽؾمععاغلمايقاةماظؽرمية،مومعـمػـ
ومػزميؿفؿمأعاممػذاماظقضعماٌرتدي.مومعلعاػؿمػقمذفادةمسـمجقؾمؼعقشمسيم

ما مو ماظعـػ مدقادقةمظدواعة مضقى موجف مسي مجرأتف ممثـ مؼدصع ماظلقادل، ؿأزم
مأدؿأثرتمباظلؾطةمومػقؿـتمإؼدؼقظقجقا.

 لفضاء اإليديولوجي للنصا

ماً ماظعالضة م"متـؾ ماظؿقدري: محلب ماألؼدؼقظقجقا مؼؼقؿفامإن ماظيت قاظقة
ميؽـماظؿعرفمسؾكمػذهماإلؼدؼقظقجقةممو "13األصرادمععمذروطموجقدػؿمايؼقؼقة

سيماظـصموصؼماٌؤذراتماظعدؼدة،معـفاماظعـقان،مومغظامماظشكصقاتمماٌؿضؿـة
وضدمدردـامػذؼـماظعـصرؼـمدابؼا.مومضدمتعرصـامسؾكمصقرةماإلؼدؼقظقجقةماظيتم

                                                                                                                             
13 Althusser, Louis : Positions.- Paris, Editions Sociales, 1976.- p.101. 
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م مغػلفا ماظشكصقاتمسـ مػذه مظؽـمهؿؾفا مٌلعاػا، مععـك مال ماظذباب، صفل
اٌلؽقتمسـفمػـامػقماآلخرون،مصإغفؿمذبفقظقماهلقؼة،مشريمربدديماظقجقهم
م،وماألمساء،مؼؿقدثمسـفؿماظراويمومغادؼامومربؿقدماظرباغلموشريػؿمبـم"اهلؿ"
ماظؿلؾطم مو ماظدم مو ماٌال مأوراق ماظضغط، مأوراق مطؾ مميؾؽقن ماظذؼـ مأوظؽؽ أي

مظؾؼضا ماظرتػقب مسؾكمؼقزػقن محياصظقن مػؽذا مو ماظذباب، مرؿقحات مسؾك ء
ماظـلقجم مسي متشؿغؾ ماظيت ماإلؼدؼقظقجقة مسؾك ماظقضقف مميؽـ مو إعؿقازاتفؿ.
ماظيتمؼعقدم مو ماظرمسقة مظإلؼدؼقظقجقة اإلجؿؿاسلمباظؿعرضمظؾؿضؿقـاتماظـصقة

مإغؿاجفاماظـصمبشؽؾمداخر،مودـؼؿصرمسؾكمعـاظني.
م.08-04ؼقلم)س(مٌصطػكم:مصمؼ

فزاتمومسؾقؽمأنمتؼؿـعمبفذامطؾماإلضؿـاع،مبؾدماٌعفزاتمالم"ػذامبؾدماٌع
ظقؿم)...(مػؾمتعؾؿمظؼدمرردغاماظػرغلقنيمبعدمستضقؽمأرجقك،محنـمذعبم

مإنمملم مػقؼؿؽم)...( مبطاضة مسؾقؽمأنمهؿؾمدائؿا م)...( مثالثنيمدـة مو عائة
رماظشؿائؿ..مأؼفاماظؾعنيمإذنمحاولمأنمتػؽر،مالمذهؿؾمبطاضؿؽمدقلؾقغؽمبأض

ؽرمعـؾمغػلؽ،مصؽرمعـؾفؿ،مضؾمهلؿمبأغؽمجزءمعـفؿمومبإدؿماظقحدةماظقرـقةمتػ
مالموادلمسيماظـقابت(".

)...(مظعؾؽمتذطرمأغتمأؼضامتؾؽماظشعاراتم"اظعؿؾموماظصراعةمعـمم07صممو
مرؤودـام مصقق موضعقػا مظؼد مأصضؾ" مشدا مأجؾ معـ م" مو ماٌلؿؼؾؾ" مضؿان أجؾ

مظؿكدؼرغامصؼط...
مب متشري ماظؿضؿقـات مػذه ماظيتمإن ماظرمسقة ماإلؼدؼقظقجقة مإدي مواضح شؽؾ
ؼةماظـؿاغقاتموماظيتمؼؿؾػظمبفاماظراويمظؾؿـدؼدماتؾاغاػاماظـظامماىزائريمعـذمبد

مبفا،مٌامهؿؾفمعـمزؼػ.
ماظذؼـمظ مأصقابفا ماإلؼدؼقظقجقةمومهدؼد مهلذه ؽـماظـصماظروائلمسيمغؼده

م)ص. مأبدا" مايب مرؤؼة ما148"الحيؾقن مأغقاع مطؾ ممياردقن مو مضدم( ظؼؿع
ضقعمظألعر،ماٌـؼػنيمومحيّقظقنمحقاتفؿمإديمطقابقس،مالمؼؼدممبدؼالمدقىماً

الموعفادغةماإلؼدؼقظقجقةماظرمسقةمدقاءمباإلغؿقارماوماهلفرةمأوماظقضقفمعقضػم
مذبردم مؼعؿربػا مإذ ماإلدالعقني، مو ماظلؾطة مبني ماظدائرة مايرب معـ حقادي
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ماألبرؼاء،مومع مظقمػلممتـقؾقةمؼؿشاجرمومؼؿؼاتؾمصقفا ـمصققمتظفرماظؾعؾةمطؿا
صراعمبنيمػذامومذظؽ،مومحربمبنيمخريمومذر،مبنيمعـالمومواضع،مبنيمحؾؿم

م(.147.ومآخرم)ص
معـم متؼدعا ممتـؾ ماظذباب" م"أرخؾقؾ مرواؼة مأن ماظؼقل مميؽـ ماًالصة سي
اظـاحقةماظػـقةمسؾكمرواؼةم"اٌرادقؿموماىـائز"،مومظؽـفامتلفؾمتراجعامغلؾقام

ماإل ماظـاحقة مظؾشريمعـ ماظروائل ماظعامل مؼؾؼك مو ماألودي، ماظرواؼة مسؾك ؼدؼقظقجقة
عػيتمؼدورمحقلمثالثقةمايبموماظعـػموماظؽؿابة،موضقاعمجقؾماظـؿاغقـاتم

مسيمػذهماظدواعة.


