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   ل.د:إاد                                                                  1 ا  اد ا ت

  

  نشأة الشعر الحر ب نازك اِّـالئكة وبدر

  شاكر السياب

ُ ظر ا ا  اات  ا ال ل أ اة اا مزك        

واي   ( 1949 ورد(ا  ااع ا ا ّة ا ار ان 

وم    1947ا  مزك ا أم م  ) اا (  ارة 

 )وا (ما .  و ، ا  م  رب أا  ر ن ا د إ وا

 ان اور  د    ا   ا )دور ( امد ،)ذا أزا (  ة ا

زك ا   ،ل  اوف و دأ م  .((ن ً (( ا ا ان 

)ا ا ( م با   ا اع اا  أ  ا  ،

ا     .  

       ب زك اك مدر اا    ا إ ز ا و

ن م  أن ا  ،رهأ    ن يا ا ا ،ةا  

وا أم   ال أن  اب زك  ا  ، ن  أو . ا ًا

ا ذ   امر د  ، .  وا أن ا اا    أ

1949    1947أو   اة ا م ر ،)وا.(  

      زك اب م ور  )ا ا ا  (  1962  ا  

ا  ل ردة ا ا  ادب ا، ون ا اب ن  إرة ا اع ن

ا  در  ر أن و ةا ا  ا  أط.  

            ث دد أن مم ،اا 1947و   ،  أو  ور ،

ه ا ي واي ال اا إ ذ .  
  

ا د ا   

ر  ا ،   ) : (( 1962 ا ا (( مزك ا    ل       

ا طر اأ إ ز اق وا  ط  ا أن ا  رت . وأ أ و
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   ا ا  م  ا ا ك أدري أن ا ا رتأ 1947  ، م 

، اي  ءا    اا( ، أام ا( و  ). ة  اا

 (و ور : ( مزك ا د ا ا  ه اة  ل

ا (م أمو ،ا   اء او ام    اد اأ  ذاا

  ة ا أم و ، ام ام ا   دا  و ،

و أن ام  اة أ  أم (..)      ا اد 

ا إ(..) م د ا ار  أ ة و وم ، ،ا   

 وة اوزن ا  وزم  توا ،إ   أ م  (..)  و

 ،و   ةرت أن او ،ا رة إ   ت أم  ام

إ   أ ب آأ ج إأ أم وأ  أدري  ة  و ،

  تا  ا اة ا  ا 1  )أ.  

         ا مما ا ز  يا ا ا   ا ه ا و

 ا ا  ،ات او م   ة ه  ،د ا  

 ةا »  ا   27/10/1947و  اش أا  و ،ا  أ

  ت ، لوام ، ن   ،أ  د ا أن  و ا إ

 ا، ود اش، وا (..)ا  أت أمن وا و)اا (    و

 أ  ،ا  ت   يا ا   م ا  أن ذاا

ا اأ أ وأم:  

 ُا 

ْت أَّمى اََ َو إ 

 ِا ُْ ،ِا َ ،اْتا 

  

» أم أ  إ أروع  ه او  دة 
و  اة ة . 2

 ا ا ا ا م إ ا م ى أمأ :»    ة اموا   و

   و ، ا إ  ر وم ، ا    ةن(اإ (»  م  يام

» ا أظ   ة 
3.  

                                                           
1
   .9 ص. 1998 اة ا ،ر ا ا ا، أامّ  ا، مزك 
2

  .10 ص م، ار 

3
   .11 ص م، ار 
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واي    أن  ا ا، ا ظت  اداب ا  أن   ادب         

  ا ي أوا ة ا يا     م  ،ا

ة اة ا ا ب ااا ا ة .     ا 

   ،با ا ة أول  ا د ا ل  ا ا 

إن .  دة مزك ا ا دت ه ا  ر ا  أ  ا اان

 وحال اا  :آ ؟ وا ا  ة ا أولة ا م  : ت 

ا  يدي اا رج ا ا م  أول زك ام.  

  

    اد

  :ر ال ل أ مزك ا   ا ا ل ث ات      

     أو : أنا   ا ا   أول زك ان م.  

    م :ه   ا ا  ض  ب أولن ا ل . أنا ا   و

 ا   ب اا   زك ادة ما مإ   ل آا

ا   اات اا   ة.  

  :ل إن س    اب    

       ؟ ن اا ا  امد   ا  و-   اد إ ،ا 

  يي اما  ه إ)  ل )ا ن أن  «: أا  أن رأ و

وذ ل ا -   ام ا  اة ؟ر اف  ات 

 ا ا    وأول ،آ إ   د ا  أن  ،ا ذات ا

؛ و دف ا اع  ا )ذاأزر ( دام اول )  ن )م  ة 

ب، اذا ا         ةا ا  ما   زك ام«  .  

وا اطاء ة مزك   ط دة إ ز ب  ا إ ااع ا      

ا ا.  

أي  أن  مزك  1946؟و  م  (   ن    :» )س      

 امد " دور  " 1949 -   ا أ   ا ظ ه ا  

ا  نا ا أو .    و  و :ة وا ب أن ذ ة م

  1948  إ ا ا    ة و ،  ى إا ام  

دام ي ) 1949 (ام  ط    ، اس ة،  أرت مزك 
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 ترات و ة تو و ،ا ا ا  هأ  ،م ا ا دا

 و  م   ام با    ،ة د ط و  ل د) 

 طي) 1950، أما  ا  و م  . واط  زك أم و

ا  ور أنا  ،با  ا ا  ه ط ي أوا  أم  ب

و ال أن ااء ان  ان  ااق ما ن   ا .  اون

     ا  بوأن ا ،ا)   ن (   زك ووأن م ،

  وأن ،  ة إ وج   ا ،ا    ن 

ا ل اع . أ د  (وور (  ع  ا " طأ " ن ذ دون أن ،

 ز ى زا  رةا  وتا  ة، وإدة أو ا سر اأ إ را

  أو ا ن ذ اء ؟س ام  ا ع إن أ أم  او ،وأن  - ا ،

ا    ب ما  زك، وام و ف إ ان  ة إا ا 

دأ  ل. أ أز  : بة ا أن)  ا  (  ل  م إ

 ن مزك ا،  أأ أن ااء   أوا ن اب . زك )اان  (ة 

  بن ا ن ن، وا ده إ وإ ا  ه  اند  )  طأ(  - 

 أن ا ا  اد  زك إان مد  بأ .  ا أن إ بأدرك ا و

  إذ     ا ا ر ا )  واا( ا ل ،ةر ا :

»      أو آ ا ا   أول  زك أوأو م أم م ن  و

    ن أول أم    و ،   ا  أن  ا ا ؛ وإا

ا  زن أوا ا .إ ا ن اأ ا  ،وآ   ت اد ا ف

ام ء  ، واه وا ، ء  ا اوم وأدب ااج ا ود 

ا .  ن ان واد اي اا ا ا  ء «  .  

  

وا ا   ب  

       ب، وإا  رو زك ام    ر ود اا  ا ا  

أ  اب ا  ،ر    أى، أو     ااء ا وا 

ا ر ا ة ل وأ  ا  وا ا  ظ را أ 

رة اء ا    ر . ي ار اا  ح اءء ا زأ  و

اة اد  ا ه   ن     ه زك ا ورواد 

ا ا .وروا ار ا أ ن  لاء أا  و أ    )
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 و ( و ما) ( و) و ت . س. ت( و)  وب )إا   يا ا ا ،

  ).ارض ااب ( أ    ارة 

         ة ر دواوا  رأ) : ، دي  س( و ) 1957 ا  ،  لأ

 أ  ).  1977ار  ااة ،  ( ، و ) 1964أ ارس ا ،  ( و )  1961

 زأ  ت  را )  ،جة ا1964  ( و )نوا  (   ،

1977.  

     امد  ر ة ه و )  سدي ا ( ان و ) ا  ر (  ل

:  

      ا 

 ا ا  نا و 

 و ااد اد 

 ور اع   ااد 

ا  ءا  .... ا  وا 

   ا  ،  اق

ا ء إ-وا-  ء م  

  !اه ت-س- خ ت

ا   ،   إم 

 م ء  -وا - "إ اء

  

      ء اا  لو ، ورة ا    را   أ

 م يا امد ) ا   : (»  ،ةا  ة ا ةات اا  

 درات و  ا إ    ا    ة اأن ا أؤ   «4 .

   ا لإ      زاو   ث   را 

 ا  ء   ت اا  و ط ا ع و ا

ت اوا ا ا   ةا.  

 

                                                           
4

  .31ص.  1988دان ح  ار، ا ا  ، ا، دار ادة، وت  
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  بوعلي كحال.د: اعداد                                               2ـــ  معاصرال لنص األدبيفي اتطبیقات 

  

  قضية االلتزام َّـ شعر محمود درويش

  

دا اوا اا    

       ا ا  د درو دا زعا ون  . ا  ثم و

 ت وا   ا ام ا رة اا  ثم ّم ا

   وا را1970ام  1990إ  . آ إ    رةا  ا  .

   لا   د درو باء اا    ا ا  

را .ا اا  ن ه اا  . رواد  ن درو ّ  او

  .ا ا وة ا  اص

       ي وا ا ا ذ رة إا  ) (  دة ل وأدوما

إ ا ا اي ظ  ت ار  ا ا  ات وات 

ن اا  . ا   أ ّم    ن ا ا ن إ 

  ا ا    د درو ّ . ا   ال  اّب

   ا لا  .  ا  هت م  ال   ،ل

  ر  :» اا  ا .   َ1967  ّأن م وأ   اء ز أن

ي  ...«5  .   ا اا و . اومّ إ ا  . ء ااء

   ض م ا و درو  ل أنا ) ( اا  ا

  .وام ن ا ا  ادل ا  ا وان

      دا  ن  ا أن ار ااءوا   اءد واا   . ة

 ة، أو اه ا  ،   قى ا     أو ا ا

 ت ان ) (و ا ا .    أدّق،  ورة ف ّ ن

ا .ا ا ا و اث ا ام اا   ر دب ا

و ادم أن  اا  «. وا ا    ا اور  اص

  ةا ّ م ا   ا ّ يا ا او ،ا م جم

                                                           
5
  .117ن ، إرات ا وااع، ص 
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وا وا  و اة  ل ج ادب م ة ن ان واد  ادب 

 م  وإدرا  إ   ا ا   اة، و اف 

 ا إ  ات ا6»ا .  

      و  دا ر ار د و  ّ لا   ،ثأ   ي

ه «. 1967درو ّم ّ ّ ن    ذا  ّ ارة   اب  ان 

اي واج امدب واا   ك أن   ا وا د . اا  

  1967ا  هو ا ا و    أم أذ . ّ أن ا  وط

وا ا  ين، اا«
7 .  

إت .س.وا  ذ أن  د درو اّ ت      ت       

ا  . ر اا  دا  ا     ،روا اد واا 

 ي  رّ . تب إذن أن إم »   ن رأ ،ا ا  رأ  ّ 

ا أن ت 8»ا  اا ب .س.وواء اا  ا  د  ّت ظإ

 ر رأ و ّا ا ا ا  ،ا ا ن  ،بّا ) رضا

  . ا ا) ااب

اا أن  ه إت  ا  ا اي ن او  ه   ة     

زن واد ا  رة .  مو   ا  ّا ل اُ أن را و 

ر إت ا اّر، واّد أّن ا ا   إ ار «.    اوزان 

» ا ازون، وأن ا اديء وه  اي ول ا  ا ازون
9  .

 إ ممة ا  يا اع اا   أ ا  ا  ى راق .

  أن  ،وزانوا ا أ  ذ   اا  ا ا ي اا د درو

 ار درو اة ارة رة  م   . ه أ  ن  ا اف

ره وأ   يق اموا ا  رها . ض م ال أن ا أن 

و اا أ ا اء اا  .  

       ةمه ا  ّ ن ا ا ا  ا ا ط إ و

ا  د درو    أن ا . و   أب وا   ااء

                                                           
6

  .7ص.1988 رء  ، اا  ا وا، دار ارف، ار.د 
7

  .117ن ، إرات ا وااع، ص 

8
  .27ص.1964 ا ، ا ا ، ارات ا، اة .د 
9

  .28 ا ، ا ا، ص.د 
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   اع واى ا  ط ً ا  ق او ق اام 

 «. إن  درو  اطة  ا  د  ا  إ  م  ا  و  ا .اء

 ً أ اا  ن ا أ   و ،اع واا  ر وأ ،ا 

 ن   ط ا ، واب  ا ن ا ا اة، 

ن او ن ا ا و ،ا ن ا ا 10»و .  

  

 ا ط /يا  
  

  د درو اول  ا وا م ذج  ا ا ا اي     

ا  وا درو  ّ11 .  ز    ن ا  ا ء إ

روا ا ط   اث اا .  ّأو ا ا روا  ي ب ن

  ) :ذا  ان وا ( ل ا  ة .  ال وا وامق

  

  إ أ م  أ؟

 …إ  ا  وي 

…  ، ا  ن و  

  تم د أ  

 ا  ر  لا  

 ل أٌب : .   

  ا ْ !ْ أز اص 

 اب ! وم   

َ ل ، وما    

ِا  أ د إد ا  

                                                           
10

  .7ص.2007أ زد  ،ة ا، اد اب اب، د .د 

11
  ءا    ّ   با  د درو نما.  
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م  ا  و   

   أ ؟

       ن

  ! وي 

     

ءه ، واطأ .ُ لو  

  :ن   اك و ا

ْ ا  !ُا    

، رة ك  كأ  

اف أ و .  ف  

د ن  ويو ،ا  

 ِق ا ة ا…  

   ذا  ان وا؟

    م ا ،  وي ،

 م ب ت إذا ت…  

     ةا       ة  ب إة، ( أ ، ن ،ت

 درو إ ا ان  ا اي . ،  ، ذُ ،أ ة  )م ، ار 

و . ص أ ر   ز ااث ا  أو    ورج 

   :   ا إ ا  أّم ن دا امل  رة  إ أى 

و اثأ   وت و  اا ب اة ا  ةا . ز أ 

 ا  ءا ا وأ ا    اثاثاه ا .  

        ود ه ا د     وا ا دة وأا 

   ار و   ا  ث  ا أم  ، ةأو ا ا

 و ر ت  زر  )  رة ، رة د ا و رة ،.(  
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، ٍ  اأ ا   

رة ا .بي ذ  

   اريل. او  

 ك: أبّ  !  

  وا   ان اة

 ،ا  :رّيما و   

  ، با    

  َد

     أ ؟

ا  .ا    ر!  

ا  ٌط ٌ نو  

ء اا     

  ون د   من ن

 رة   .و  

   :(م)ن  درب 

 ذات م  .  

ا ءا  . لو  

 ا  ،ا  ا  

ا .  و  

 نم    

  …ر اد 

  ر اء

      ا  ضّ ة   ا   تا داد د د درو  

ا . ّ از وم  ،ا  از م م ا  م و
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إم ر درا ر ج ارئ  ت اا وار وا . ي اول، وا ااز

ة واوا .   ل ) ّأ إ: (  

  

أ  إ ّأ 

ة أ و 

أ  و 

ا   و 

 ر   

م ي و أ 

،ّ إذا 

أ د  أ!  

  

       ة ط    ّأ إ ا   أم  ولى اا .  و

ذ إ ه، و  يا ول اة وب ا و ر ا ء اا ا .

ا  ر أنا  أن م  مى اا ل إموأن و ، ن ّأ  

ا م ذ  ة . اا و ،طا إ ا   مى اا  

طا ا  ةا إ وا .  

 اء  د اد واي  )ة ان ام(و ة أى ان       

  وواا ا  رة ءاتإ  م .  

  

   . و   ان ة

   . ا اح ة

  

 و،  أورا أ . 

 م و، م وا. 

 أ  رة أو    
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   ا راما و  

   اون  ااة، أء من

ا و رواوا  مأ   

 ا.  ة ب ،  

 ة   ا أ   

رو ا .   ا  

 نا  حا وا، إ    

 .  و اء ،  ا وراء

 ن ج إذا اا ا إ   

  

  
       

  

  

  

  

  

أى  درو إ   إ ة ان ة  اان ، و ة  و ة              

  : ا ل  (  اد(

  

ُر نا    

د ر ا!  

  اِد  ا

  در م !  

  ارض ، واح ، واار،

   ل..  

،ا ي ا  

   ؟
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رة واا  

         بار ا  ،د درو وظ)دة ا12) أم   ر ه  رةا

وارة ا را  ه   ا ت .  ا و   ة  اء

أ   و ا و  ا اّ ي ات اا  اث مموا . 

  . امث و ت

     ل  رةأ)ا: (  

 َُْ ةا  أرض  ْبََم  .  

ةا مُ 

  ُْ  إَِْ ََِْل ء 

، ةا ا َءة 

 

  أْى ، وَ ْت   اار 

ُما وام 

 

   ىأ ، را مْ   

و ُم ُنوم  

 

 ُ اُُْ    

  زمِ ا ْه 

 

 ، ر ر  دْت إ  

                                                           
12

 .87ص.1974ر ض، أرة ات وامث  ا ا، ا ا ،وت  
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ا َْز  ُرا ُ   

 ا   

 

ُا ُو-  إ  ىا.  

 ََ م - 

 

 إ ا  ََِِْ ةا مام.  

 ور م  – 

 

 ا ُح إا م .  

ٌوا  كو  

  

     ا   ا  ا إ اوز ا ي   و  ول و

  ا أن  ات ا  ل دFable     ا  ن اان 

   و ،ل اأ  ر ا   ، ا  إن  روز اا

 د درو يا ا دا ظ . زا  ى(ورض، ان، اا (

 وا ظ  ص واا  ر ً   ر موا ا دا

  .و وز ا ا ا واص اى إ و ا . ا اى

رة اا ر  

 ه ارة  .  ارة ا م    د درو اي     

إم رة ار  ا ا ا . وا ا ج  ان رة
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مما وا وت ا م ل إة اوط  ازحا .  )عا  (

  :ة  ا أ و  ا ا ذرو ول ان ا واو إ ة ر

  اع  اع

  رك ..  

  وك با..  

 ذرا   

  و  

 وك بوا  

ٌو ٌو ٌ نا م  

  

أ ن اا  أطاف   و ذ رة   أب إ  ي        

إم ا ا  ار  اد واد ام   امت . ث اة

 أن ارة ة  ه ارة اة د ارق، أرة ات . وااات

وامث  ل ا إ اك، وا إ  وا إ ة رة  او 

أُو ..  
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  بوعلي كحال.إعداد د                                               3المعاصر ــ  تطبیقات في النص األدبي

  

  )األرض والدم(قراءة ما بعد كولونيالية لرواية 

  ِّـولود فرعون 

 روا  ول اأ)رض واا(  

      رئ روا )رض واا (  ب ر ن د /  أن  وروا

ذ   م اتا . و مر اا  ارة ان ارت إ وا

ا را إ  أن ا  ،َوا ِا  دل     م

 ا  روا  دو إ  ا ،دبا   / واا  زو و وروا

و إ ذ ن ااوي د ده أم إ ا   وت  ). ري(

Flashbacks  د ا  رب ا د)ر ( ا  ا أ  ه

  . اا ااء

   ه ات   ا  ن  ث  ا و  ار رادة         

. ان ا ور   ، ااوي رة       ان

 ت اوا  . و  ا   ت ه اوا   اات 

 اد ا . » خ  ا  اِ واّ أر إ ا   اى

 ا   قوث ط اا ا ) ا ما ي وااا ا 

اا  .(   اف أ  ما أن ا ؟ اأ ا  واجث ا و

  . » ا  ااي    ه  ارض،   أن م   وار  ا؟ 

      روا )رض واا (    را  ا ا  ن د 

 . لما   ا و   رإط  وااث اأ و ر اا 

ما ّا ي واا ا  ا . ا     أم  /

ت ات ار  وظ أ  و وروا .ا  واا و  و

 اء اا       ت.  
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   اان:  اى اول   

         ة و تر د يا ا ا إ   دا ان ا 

 د إ ا    مأ رو . ات  ة واان ا را 

 ا ا .   ا  را وا أ  ا واا   ا و

و  ادت أن م  ا ءا  ا اي  ). ارض وا)ان 

م  . ذا   ا ا  أن ا  ،ن اا   ء رض .

، ا   م  ا، ) 1953(وإذا ن ا  ،   اة اة 

ا  و واع ا   ا  أم ا  .  

        ة ا ل أ  وا ا   رإط  وااث اأ  واان ا

أ أي د  ا ،اا  ا إ   . ءاد ورض ا  

ق اة . ا  ا   ل ن د ل :»   ا  أ

  ةا  رة  نر ا و  ،   ا إ   ه و با

زا   رة ،ا« .  درة  ما ا و رة إا  

  ل  ا  َا) اRepresentation . (  ن د أن رأ و

  وأ  رة   ةا ر  أ  ا ا أن . إ 

من اأذ  ياا   رة دو   رةا ز  .  

  ارا وو ا ،  اة ا ور  ان اوا أ دت         

 واا  . تا و ا أ  م إ   أن ا ا 

و م    و . ما  ا اي   ن  إ من 

 إ و  ة ة م  اا   ا و  واه ووا و

ا .  نم إ ا  إ  دةر اري و  ة  م   وج

اة ا الط  ع  عا أ .  ع يا ذ   واان ا  و

 ة: ورض واا .  

         أ  ا ا ض ا    ها  أن  

و إ أن    ا  اع ارض وظر  أ  ودة  ن 

وا  ر ااع   ع اوا  اظ  ت اات اد .ه ارض

ا مل ان اإ ا ن وا يرض اا.  
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       ما   واان ا ن و  م و و/ ا  اا

ا/م . د   ارا  و ر ا أ ر 

وا ا ار ا ااي ر و و م  ن  ه ارض ء 

 . واا ا  اويل ا : ا ا ) (  أ ،)ري زو  ( 

م . ن دوناا  ء ا .  

ث اوا رة ه ا ا ا  اان  ام ا  أا       

  . و  ا  امء  ااءة

    مى اا  :ا د  

         را  ج  مر ان اي إاا ذج ا ن د 

 ما روا  ر ذ  ما) ا Le fils du pauvre .(   ا 

 أم اوا اب اا اط م  ا ق   ا ااي ، 

 روا       فوا ا   أداة ما ا ) رضا

 ن) وا د.  

       ع ا ا ا رة ا   ة دات و ا ظ

  رض ما  اعوا:  

      Tharoumit  :  زأ )وروأة ا(أو ) امأة اا.(  

      Aroumi  :   زأ )أورو (أو ) رم ر.(  

      Takoravt  :   زأ )ةا.(  

      Fellah  :   )ح.(  

      Hakem  :   )ول أو اا.(  

ه ادات ا    ام  ا  ذ وأ  ال 

   مرئ اأن ا   ت ال . اا ا أن د اوا

 رو ما  ا   ا   وده  را واا ا  ره

أ ا ا  اfrontiers    ود  . ط ه ادات ات
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 ما . روا م وإذا)رض واا ( م ودا ك ن ما  

 ا ر ل  ر ا.  

     ا ا ِا   ا  ،َا   ض ا   .

 ذا   ا  ل دات مأ ا و ) Aroumi  .(   

  ف  ،ا  ا  ما  روا )ا  (ا  با  .  

      ا  نم إ  ّ رة  واا  ا   ى و

 رة وارة. اه ا  ا   ىا  رئءل ا و .  و

    ) ارض(رك ن ا  ا   م أل ن اى م

 ل إ )inaccessibility.(  

         ما روا  رةه ا س ا)  ا Le fils du pauvre  ( بو

 أي   أم   ة  ا ظ ب اإ    ا  

اة واا   ا .»   شو   و    ي  

 رن . »اا  ا ا راه ا  ابا  إ  ةرة د

ا ا  و ، ا أ وأم  ،نا ا ق  ،صا  م

 اا ا . » ا    و  ا در   ا وا

  ى ا         م وأم ،ا  ا در  أو أم

 ول إدرا « .  

      ا روا ة (وروب ااLes chemins qui montent ( ه رئا 

 و  ا  ا ت اا م  يا ان مل ا  رةا

ا  ا ا .ا ل إا ا  اويا  واا ا  

ا   .»ةو ا دي إ ق اا «.  

            مرض و ا ا  تواه ا  اويا  إن

ون ا  ا ا  ول اأ .  ا ا و)رض واا ( ا 

  أداةواا ط   اا ن ال ط  ةه ا .  

ودم ا  دت ا وا إ اف  ظ ا  و  اة        

ا و س و  ور . اا  ما   ت اأ 
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  « . اي  ا ا   اس مء ا وا  اري

1907   تح  (ذاThe Theater  (  ا   ض  أم اا

 ا و ال   ار و ا ت اة ا . اد

ا ذ  ا  م .  طوح ارة اإ   أن ا ت اوذ

و و  ا أن ا ا ت  واا  ذي اان اا . ار

 ته ا  روب ا ا  رة  قطا  د   .

 ذا ط أم  و  سا ا  .«.  

        ا )رض واا (   وا ة اا  د أو

 ذج ا وظ ت  ا اض    س وا وات، و ذم

    . ا  ود اا إ  م  أ ا ا 

و ءت ارة إ ه ا . ااي ا وا ام ا  ارض

ود ا  إ ب ا  ا  ا  و  ا 

 ا    ما   ءا  و ،ا /ِا.  

    ى اا  :اثت واا ظ ا ا  

         روا  اثت وار ا اويا  ل )رض واا (  

    . ر واظ ا دا ات وااث واء  ادوا

ا ا  ا ر ا ا ظز اإ   ر ظ.  

         ا رت و وظ إ وأ  ا  ا ا 

اء م   ود أو  ورق،  ذ ب ااي إن و . ، ري

 ا  ن ر عأو ظ    م إ  أن  ن ير اا

ا ا  . ىا  ه ا   ا ا  ن ،ذا ا و

  ذا و ا م  ب اء ا ك . ذ اوي إا و

د د    أء وط ام  إ ا مس  : »   ا  ل 

 ا د ً ا وأن ، ا  ا أن أ و ،ا 

و ا  « .  
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        ة ن ا  ة ا سا و ا  ات ا ا 

  ه  و ،  ىأ) ا  ا أن .(    أ 

ممت اا  ا  ام   . ن  ن  ورو طا ا م

ا   و   ،ا  وأ  ، ض . واا  وم

 م أم  ري، و ما و   ا ا ط   اويا 

م    ا ا ر      ا ااوي.    اطق

  وا  .ا ا  ع و    .  

« .  اة ا ا ن اة   إ  ا ا اي ج واج

ات ا ف  ا  ا «.  

     رة ا  ةظ  و و / ،ا إ و  ، ت م ،وروا

ح    اث ام   .  ااز  ا وا   اء

 ا وزا ظم  ا  ا أ  إ ا ر .» ا ثا ا ا

ا   أ م ،ذ  ا  ، ،،ٍُْ و ، «.  

)       )transgressionsد  ا رة    ااءات         

ي ول  ا   و !  ت.   ات ا دا اة

 ا ة   ا ، . اة ا   ما اة   ااد

ا  ا دق واا  دّ ،ءا ا  ذ   ا ري و وج  .

 رو  س امت ام وه ا  ادهره أرض أ ع أ .  ل او

أ     ازير ط  ا إ  ا  م  ا  . نو

ما  أ  م    ا ا رك أن  . ر  رض

ا إ ا اع وقاس واا  ص.  

       طا د إ     أن     .   أ 

وم، أو ، أ ا    ) ال  ارض(   ام ادي 

اا ا إ ده ذ ا.  

        م وإ  ا   ءت ري ا ما زو    

  .   م ة  أن ا  اويا  ،ة تو ،واا ا و

  أن   إ من و ن   . » ََ و  أ ال
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و د ه اا و ا   إم امج « . م  ر  ة

وا ما .   ل  ه ا  وات اأ و .  

         ة ك وأن   ا أم  ري  واا  ذ  وا

ا ل وا . م   ن يا ،را وا ،  ل  كا م و

 ا   را  ظوف ، و.  ،  أ     واة ري

 دث  ل أن ا ذ .را   ا  ر ُ   . ه 

وا أم     آ   ري ت ووف وا.  

         ،ا  ا      ا  ُوظ  و

ذ  اف اطا .  اوي رول ا رج وا  ري   واا 

 أن   ري  ر أ   إمم . ور  ذ  أر وت

ا ذ  م ا    ،وا .  أرض  د او 

   ذ ن إ د رأ  ، ن أم ة إوا.  

        ظ  )ن (  ن   ، ا    يا

 زو  ا    .ام  ن ة ر رو ه ا ف

ا ن إا   ة ن ا ،  ما .  د أداة ن 

ف ا ما   واا   ظ .    ن         إن

ة ووا  سول ا ن  أي  ذا   د.  

 اى ااع: ال او راا ا د  

      روا  تا  ل )رض واا ( ا راا ا   

واا  ا ل او ا ر و .  ع واا ام 

  ن رو . ا   ر م ،ر اا  ، : ل

وا ما  اعا . اا  م ،وي دث   ه ا  واا م وإذا

 د   رة .ا ا   ن ف ا سرض واع اا و . 

   رة  ةا   اا  ث ن   م ة ر 

  وام   ا وام واد؟ 
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  بوعلي كحال.د: إعداد                                   4ــ  المعاصر تطبیقات في النص األدبي 

  

  ب الواقعية واإليديولوجيا)) ريح الجنوب((رواية 

 الروایة بنشأة فقط بالنشأة یتعلق ال الروایة هذه ـ تثیره تزال وما ـ أثارته الذي الجدل إن         

 ظروف تصادفت فقد. فیها واإلیدیولوجیة الفنیة األبعاد بطبیعة بل الجزائر في بالعربیة الناطقة

 فترة في الجزائر في االشتراكیة النخبة تبنتها واقتصادیة سیاسیة مشاریع انطالق مع الروایة كتابة

 لفك فالحیة قرى وبناء جهة من الفالحیة األراضي تأمیم المشاریع تلك بین ومن. السبعینیات

 التهلیل وفي. االستعمار إبان والحرمان التهمیش من عانى الذي الجزائري الریف عن العزلة

 السیاسیة األحداث تلك تستوعب واقعیة روایة كتابة في هدوقة بن فكر المشاریع لهذه اإلعالمي

 اإلیدیولوجیة القناعات حول السؤال یطرح وهنا. الجزائر في االشتراكي التوجه ضمنیا، وتدعم،

  .الروائیة للواقعیة تصوره نضج مدى ثانیة جهة ومن جهة، من للكاتب الحقیقیة

  :األقطاب متعدد صراع االجتماعي، مضمونها في والروایة،    

 والنظام نفیسة، البطلة والد القاضي، ابن یمثله الذي اإلقطاعي النظام بین صراع.1    

 في االشتراكیة رموز وأحد التحریر ثورة في المجاهد البلدیة رئیس مالك، یمثله الذي االشتراكي

  .القریة

 ذلك رأس وعلى االستقالل مكاسب من استفاد الذي الجدید الجیل في تمثل أجیال صراع.2   

 والتي الجامعة، في الطالبة نفیسة شخصیة الروایة في تمثله والذي المختلفة، بمستویاته التعلیم

. والرجعي المتحجر تفكیره بنمط االستعمار جیل إلى ینتمي الذي األب، إرادة ضد صراعا تخوض

  .البالیة التقالید ومناهضة بالحریة متشبع الجدید الجیل كون في الجیلین بین الفرق ویكمن

 الصاعدة البرجوازیة والطبقة رابح الراعي الروایة في یمثلها التي الكادحة الطبقة بین صراع.3   

 نفیسة رفض في خاصة الصراع هذا تجلى وقد. والتعلیمي المعیشي بمستواها نفیسة تمثلها التي

  .له وشتمها رابح لحب
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 بین تراوح االستقالل، غداة الخیوط، متشابك واقع على متفتحة المنظور، هذا من فالروایة،    

 منها بعقبات اصطدم الذي االشتراكي التوجه وبروز اإلقطاع، في المتمثلة االستعمار تركات

 ارتقاء من إلیه تطمح وما البرجوازیة الطبقة نمو ثالثة جهة ومن التقلیدیة، والثقافة اإلقطاع

 اشتراطات من الروائي الشكل یفرضه بما اصطدم التصور هذا أن غیر. ومعنویة مادیة ورفاهیة

 اتهام إلى النقاد من كثیر دفع مما تجسیدها، في أحیانا، الروایة، عجزت ومضمونیة جمالیة

  .سواء حد على والفنیة االجتماعیة الرؤیة وغموض بالتعمیم الكاتب

  الفني المستوى على ـــ

 العبء ثقل نتیجة الواقعیة الروایة خانة في)) الجنوب ریح(( تصنیف هو فعال یصعب فمما    

 توافق عدم الروایة في یالحظ ما فأول. المكاني اإلطار مع المضمون وتنافر اإلیدیولوجي

 االشتراكي الفكر بین الصراع إلى ترمز أدوار وهي إلیهم، المسندة األدوار طبیعة مع الشخصیات

 على وعیها یتفتح رابح مثل بسیطة شخصیة بأن القارئ یقتنع فكیف. والتقلیدي اإلقطاعي والفكر

 الجزائري الریف یكون أن یمكن وكیف. المعیشي بمستواه االرتقاء فیقرر االشتراكیة المبادئ

  .الروایة هذه في التناول سطحیة في زاد الذي اإلیدیولوجي الصراع لهذا مسرحا

 یعترف الذي مصایف محمد نجد الروایة هذه حول النقاد بعض صاغها التي اإلجابات ومن   

 المتمثل البسیط التقلیدي مفهومها في واقعیة لتصبح الفني بمفهومها الواقعیة عن الروایة بابتعاد

 االجتماعیة البیئة أو االجتماعي، الواقع بتصویر تكتفي التي الفوتوغرافیة أو التسجیلیة النزعة في

 هذه في به التعریف إلى حاجة في كان الجزائري الریف إن:((مصایف یقول. األصح على

 بن وفق وقد ، االجتماعیة لمشاكله حلول اقتراح إلى حاجة في كان مما أكثر المبكرة المرحلة

  )).كبیرا توفیقا التعریف هذا في هدوقة

 لصنع كافیا لیس وحده الخیال لكن)) الجنوب ریح(( في به بأس ال حظ للخیال أن والواقع    

 بالبنیة عالقتها في الشخصیات واستراتیجیة الروائي التكنیك یوجد الخیال مقابل ففي. جیدة روایة

 الروائي النسیج في االجتماعیة الوقائع یستوعب الذي الداللي واالنسجام والزمانیة المكانیة

  .المتخَیل
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  المضمون مستوى على ـــ

 تهافت نتیجة الفنیة قیمتها من الكثیر فقدت)) الجنوب ریح(( أن إلى النقاد من كثیر ذهب لقد    

 الواقعیة نموذج تجسید حاولت فالروایة،.  الفكریة المؤلف لرؤیة المركزي والثقل المضمون

 فیها النقدیة الرؤیة ضعف لكن وروسیا، الالتینیة أمریكا كتاب بعض بها اشتهر التي االشتراكیة

  . الواقعیة إطار من یخرجها كاد

 عن النظر وغض االشتراكیة لإلیدیولوجیا متواصال إطراءا لیست االشتراكیة فالواقعیة    

 في وطار الطاهر واقعیة خالف على الروایة، تتضمنه لم ما وهو ، الواقع أرض على انحرافاتها

 الفرنسي الكاتب لها أسس التي الطبیعیة للواقعیة تجسیدا لیست الروایة أن كما)) . الالز(( روایة

  )).ماكار روغان(( الضخمة اإلنسیابیة روایته خالل من)) زوال إمیل((

 ومهد السابقة باإلرهاصات الصلة قطع نضجا بلغت كونها في الروایة هذه إیجابیة وتكمن    

 وجیاللي وطار الطاهر أمثال الكتاب من زمرة ید على أكثر ستتطور التي الفنیة للروایة السبیل

  . وغیرهم مستغانمي وأحالم مفتي وبشیر خالص

 


