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ية نص األديب مقاربة عالما هوم املهنج اجلاهز يف مقاربة ا ياء  تتخطى ا ل مي مفت ثة، إذ لسـ  يحما
ية  تقصاء  يه ال تأويل عىل مرصا يايئ ?ب ا برشع املهنج ا تيف ك سـي ع ل يات ننيلسـمي نص وآ ل ا ل

ي ? ،eستشلك ا&ال يات ت شالك أمه اآل ية املقرتحة، ويعد ا لعابه لعدد من املفاهمي اإلجرا ت لئ
ية املؤدية  يوز سريورة ا بع ا ية عرب  ناه عوامله ا نص وا ناجعة يف حماورة ا سـا مي ل ت ل يل لسـ ت خلف سـتك

تاج ا&الe و تداوها لإىل إ  .ن

هوم ت|ر  مفسعى هذه ا&راسة إىل ا س شا ت يدة لتا ية  بحث يف دال قصلك كإجراء  ئل لل
ية" توا ئنويعات ا سـ سجام اخلطاب "ت شالك يف إزاe الغموض وا هام ا ية إ ثة يف  ن، ? لت سك يف ح

تاج ا&الe و  شالك من �ة أخرى يف  إ هم ا نعه من �ة، ويف أ نص و نأمام تكمت ا ت ك مت لل س
نيص تاح ا لاحلد من مجو�ا أمام �  .نف

    ::::ةةةةــــــــــــــــــــا&راسا&راسا&راسا&راس

شالكةأ ناخ ملتعد ا شلك ا&الe مضن  ية  بحث يف  ية،  يا شالك فرعا من فروع ا موا تيف ت ئ مي كت لسـل

نص األديب كلك، فقد خضع مصطلح  ية أثرها عرب املفردة وامجل� وا هايم،  لا مسـتقص سـتف
ئة نظرية  هوم واإلجراء حىت صقل عىل  توى ا يع عىل  شالك إىل تطوير وتو يا سـ سـ هت ُم ملف ل

تجاوز به،  يع جوا نص من  يل ا متح ن مج ل ل س� ل بع  ية، إىل  ية ا ية ا سلا ا ت سطح ملعجم تب لن ل
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توي عىل  يقة، ألنه  ية ا توى ا نفكة من عقال املعىن عىل  حياإلحاالت ا لعم ب سـ نمل ل ية "م صخا
ية مما جيعª جيمع بني  يا ية و?ملقومات ا يل ?ملقومات ا¬ا تح قتاز هبا من غريه وهو ا سـ ت ل ل لمي

نيص، يل ا تح يل امجليل وا تح يل املفردي وا تح لا ل ل ل ل ل نص إىل ل تجاوز املعاين الظاهرة إىل ا ل و ي
تصور األنطولوµ واملعريف والعاطفي لإلسان، وعن حاجاته  نإحياءاته الاكشفة عن ا  ل

يل واملعقلن ها عرب ا با يات إ تخو آ شـ ملل  .(1)"ع

توى معني من   شالك مواصفات حمددة، إمنا هو رهني ترامك  سـست  ت مي لل ل
يهنا، أو عىل مرادفاهتا، أوعىل مسـتوÄت اخلطاب، فلكام حدث ضغط لغوي عىل بع لكمة 

توى معني سـتريب يؤدي نفس ا&الe عرب  كصويت ـ إيقاعي، ترييب ـ حنوي ، داليل، : مك
سجام اخلطاب، ألنه  ناء ا&الe وضامن ا شالك قوÄ يف  ناكن حضور ا ب أمه إجراء نقدي "لت

تلك تعالقات الغامضة ملا  ميبوسعه اإلحاطة أو �قرتاب من هذه ا يع ل جتمه من قدرة عىل 
ها توارية وإعادة  نص ا تداد ا ثوثة عىل ا يكالرموز ا تفكم مل ل  .(2)"ملب

توÄت اخلطاب اليت حيدث فهيا إىل تعدد  شالك  سـنوع ا ب ت مي ل شالك : ت شالك الصويت، ا تا لت ل
شالك ا&اليل، يازي، ا شالك � نحوي، ا شالك الرتييب ـ ا ت�يقاعي، ا ت ت ل ك لت ح ل بوناء ....ل

نو شالكي ا¬ي لتعىل هذه ا يايئ ا يل ا تح تيعات يمت ا مي ل لل يف "لسـ تو صيهنض عىل شـÑ من ا ل
نص  نة يف ا شف عن العالقات الاك يا، من أجل ا نارص الÓم، إفرادÄ وتر لاحملايد  لك ي ملع ب ك

سجه إلماكن اإلفادة من ذ× بعد حني  .(3)"نوحتديد معامل 

يدة  تآلف يف  توÄت اخلطاب و  قصشابك  ت سـ مت ي"ت توا ئنويعات ا سـ ها "ةت تقسـمي، وميكن 

ية  ثل يف امجل� �شا بداÄت، وا شالك ا نادا عىل  يا إىل ثالثة مقاطع جزية ا ئبد ن مت ل ت س ئ ملئ ت م
سك؟" نعت  نفما ا¬ي قد  تصدر لك مقطع"بص شالك حنوي ـ ترييب  ي، وهو  ك  .ت

توى لك مقطع عىل حدة، مع إقامة العالقة بني  شالك عىل  سـوفß ييل وقفة &راسة ا مت ل
سجام املقاطع ا ناثرة عربها ضامà لوحدة وا يط ا¬ي جيمع املعاين ا يا إلجياد ا نثالث  ت خل سع ملل
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 .اخلطاب

شالك املقطع شالك املقطعا شالك املقطعا شالك املقطعا     ::::ييييــــــــــــــــــــــــللللتتتتا

    ::::املقطع األولاملقطع األولاملقطع األولاملقطع األول

تكرار،  ناÄه، ويه ا شالك يف  تغلغل ا نص مؤرشات لغوية تويش  لرش عرب ا ث ت ب لل تنت
ية  ية مهنا ظاهرة  شلك لك آ ندما  باين، وذ×  ملفالرتادف، ا نص ل ت ع هور لت لظتة بإحلا�ا يف ا

ية داe عىل تعزيز معىن معني يف  يا نص، ويف هذا اإلحلاح عالمة  تواتر عرب ا ئو ا مي ل سـل

شالك  تياق خاص، فا تكرار أو ?لèثل "لسـ ية إما ? ية عرب وحدة أ لشابك لعالقات دال س ل نت ل
با وإجيا? يا ومعقا،  تعارض  سلأو ? سطح   .(4)"ل

شالك يدة وفق  تنني مطلع ا لقص بت يدة وسداهتاي شلك محلة ا تكرار ا¬ي  لقص قامئ عىل ا ي  :ل

سك؟ نعت  نفما ا¬ي قد   بص

ثل يا... ماكنت بالد اجلزائر واسعة   يقإفر

ثل يا... ماكن يف لك مزرعة غابة   يقإفر

ثل يا... ماكن يف لك مفرتق خن�   يقإفر

با لألسود الصغرية،  ملعاكن شاطهئا 

بحر  (5)...لإنه يذكر ا

شعر ثل يف تكرار لتلزتم األسطر ا يا موحدا  شاô إيقا متية األربعة األوىل  ع اليت " اكن"يت
ثالثة  شعرية ا يا يف هناية األسطر ا يا ـ إيقا لتصب يف دالe الزمن املايض، وشاô تر ل ع ي بت ك

يا: "األوىل يقثل إفر يا" ، و"م يعي والقوة اليت " يقإفر سعة والرثاء ا بنا مقوم دال عىل ا ل لطه
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توايلتدل علهيا املقومات ا ية عىل ا لآل شط دورها يف تفجري : ت ينواسعة، غابة، خن�، اليت 
يا" يا فـ" يقإفر يفهتا " لدال يط و تلفة و نارص ا نارص مèث� يؤدي إىل إبراز ا ظوجود  شـ ù لع تنع

ناء املعىن يا"و من مث فإن املعىن املرجو من تكرار ). 6"(بيف  يان مزياهتا " يقإفر تبهو 
رش دالe املذكورة اليت تزخر هبا ب رسعان ما  تالد اجلزائر أيضا لكن يف وقت مىض،  تنف

ية شعرية املوا تفاءوالضعف يف األسطر ا لالفقد و� ل  :خ

نك سرتهتا اجل�،  َيدة ساءلت  ُ َ ع  سـ

تفت يف رواق العامرة   :خمث ا

 àح� 

 هشة 

 ...مشـهتاة 

 )7:(ِأريدك 

توى األفعال شالك حنوي عىل  سـنا×  ت تفت ?نèهئ/ ساءلت: مه ا إىل الزمن املايض، خا
هو"وبداللهتا عىل الغريية أو  تاء ا&اe عىل مضري الغائب "لا ناع ا ل، ? ا¬ي يعود " يه"صط

يدة"عىل  ياز "لسـا شالك � نف مضن  ت، وهو ما ميكن أن  ت بد امل� (حيص عسب  ح
 ).مر	ض

شالك ا&اليل احلاصل بني تفاء ا تواري و � ت ويدمع معىن ا لل تفت، / سرتهتا: خ سرتة خا لفا
نة ئة  تفاء ا¬ي حصل عىل   يساوي � ي معت ه يث نلمس / هشة/ àح�: خ حشـهتاة،  م

يا بني املقومني تشاô صو نوي دال / هشة: ت شالك داليل وتقارب  معشـهتاة أدى إىل  ت م
بة"عىل  شعري املوايل" غالر سطر ا بة ا تفت، و يدمع دالe الر يدة اليت ا تعلقة ? لا ل غ سـ خمل ـ : ل
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يدة لسـأريدك ، فا تعدد القرايئِ بين عىل �حèل وا ل مقوم   :م

  

 

   

ها واليت قد أصاهبا الضعف يدة إحدى هذه الصفات أو  لكفقد تكون ا ، لكهنا "àح�: "لسـ
ناء عهنا فقد وقع اجلزائري يف "مشـهتاة/ هشة: "مرغوبة سـتغ، إذ ال ميكن للمرىء �

ثل مطبات وأخطاء أفقدته أو أضعفت &يه عىل األقل ت� املزيا تفي، و ها  متت مما  تخت جعل
 :هفواته فß ييل

سـىيء أسأت  سم عاملا، مل نقل  للممل   نقت

بلغ احلب،  َومل  ِ َ  ن

ناوين،  بلغ احلب أسامءà وا لعمل  ِن َ ُ)8( 

ية شا يات اليت تصدرهتا مجل إ نفي األ ية ا ئسادت  ن ب ل سم: نب بلغ/ مل نقل/ نقتمل  َمل  بلغ و / ن َمل  ُ ن
شالك حنوي  هم –تهو  يس ترييب  نقائص اليت وقع فهيا ك ناء دالe ا ليف  " ن�سان العريب"ب

ناع  سد يف ا يازي ا¬ي  شالك � صطبعامة ويس اجلزائري فقط، وهو ما يؤكده ا تج ت يت ح ل ل
بق عىل " حنن" توى األفعال، مفا يقال عن اجلزائر  شعرية عىل  نطيف بداية األسطر ا سـ يل م

بالد العرية بغريها من ا  .ل

يت األول عىل  لبمتل ا شالك / للميسء/ نقتسم: تشالك صويتيشـ تأسأت مما يؤدي إىل 
تقارب األصوات  تكرار الصويت ) احلروف(فداليل،  ميكن " ليؤدي إىل تقارب املعاين ألن ا

 Äنو نص ترادفا وتقار?  نظام ا&اليل  يا بني اللكامت ويدخل يف ا معأن حيدث ربطا إضا لل ل ف

  ا
	�ة
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  ا
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نه العال ها وال  تضمغري موجود بني اللكامت  نحوية كذ×نفس فاملقومات ). 9"(لقات ا
يايق ها مضن املقوم ا ندرج  سابقة  سـا ت لل يهنا، وهو أوىل " العدل"لك شرتاك  ترب قاسام  با¬ي  م يع

 .الصفات املفقودة

باين ترييب شالك صويت و متالن عىل  يان  شعرÄن املوا سطران ا كأما ا ت ت ل ل بلغ: فيشـل ُمل  َ مل / ن
 eياملا" احلب"نَُبلغ، مما يؤثر عىل دال عشالك إيقا تاحلب، إذ يربط معىن مقوم / احلب: ت

شـÑ " احلب" هو غري حمدد  ياق األول ?ملطلق  بيف ا فسـ بلغ احلب"ل َمل  ياق "ن لسـ، أما يف ا
يد  هو  ثاين  مقا ف ناوين"ل بلغ احلب أسامءà وا لعمل  ِن ناين"فهو حمدد مبقويم " ُ " لعاألسامء وا

شرتك وهو  يايق  ندرجان مضن مقوم  مال�ان  سـ ه"ي يةلا " العريب"اليت ال يعزت " طنوية الو
يا (هبا، إمنا يلوذ إلهيا ساعة �عوزاز  متىن لو اكن أرو بهو  ي  !!).ف

ية، جعل �سان العريب يفقد صفات اإلجياب : إن فقدان هوية الو نالعداe، احلب، ا طن ل
يدة"اليت ترمز إلهيا  ثل " لسـا ست  نا، وجعل اجلزائر خباصة  مكام رأ ي يا"لي ما وهو " يقإفر

رشة يف املقطع سرت ا تفاء و ا � eتتعززه دال ملنل ت  :خ

تفي و�ك اآلن ثلام  خينا نلوذ به   مك

ية سرت ا ياء ا¬ي يلصق ا شبخلف توازي ا ل خللض َ ُ ُ ُ 

يل يقة... لل? لضخارج رشتك ا  )10.(ف

شالك داليل بني تمثة  سرت/ خلف/ خيتفي: ف تواين والرتاجع، / لا ياب وا يل، يؤكد معىن ا لا لغ لل
تصديلظعكس ا  .لهور واملوا�ة وا

ثاين ثايناملقطع ا ثايناملقطع ا ثايناملقطع ا     ::::للللاملقطع ا

هدت للحاe اليت آل إلهيا اجلزائري مع بداية  ـى إلهيا املقطع األو سالت اليت ا مللك ا نهت لتسل
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ثاين ثايناملقطع ا ثايناملقطع ا ثايناملقطع ا     :    :    :    :    للللاملقطع ا

سك؟  نعت  نفما ا¬ي قد   بص

هرية... حمرتق و�ك املغريب  لظا

هرية لظند ا  )11(ع

يا  شاô تر بيث نلمس  يح هرية(كت هرية/ لظا يد مقة األزمة اليت ) لظا كوهو تكرار دال عىل تأ
تداد احلر ا¬ي  يض يف أوجه، مما أدى إىل ا هرية يكون ا ند ا شـحلت ?جلزائري،  لقفع لظ

شالك داليل بني  مثة  تأحرق و�ه املغريب  هرية/ حمرتق(ف ، فالرتاجع احلادث وفقدان )لظا
همت يف احرتاق  هوية واحلب والعداe عوامل أ سا ، فال شـÑ حيفظ ماء "الوجه املغريب"ل

 :و�ه بعد الضعف ا¬ي أصابه جراء فقده "موعة من القمي

سقط يل  يبدأ ا  ...لل

يك نتحت  يفا و حلوا-عيف يذ اجلديد  خف اكن ا  -لنب

نافذة  لنظرت من ا

بار العصور يث  ية،  ساحة اجلا غإىل ا ن حل  ب

تىل تد، حىت ا تد، ا ية، ا بو عا هي مل  م

 و�ك املغريب، وألصق ?لربنس الصوف

نفض ا¬ل عن... راتهشا  يمن ترى 

 درعك املغريب؟
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تفض  )12!(نا

ث�  سابقة  نة ا ناع األز ية ويف ا ناع امجلل ا ثل يف ا شالك حنوي  ممساد املقطع  ل صط لفعل صط مت مت ي

ية تىل، ألصق:  (ضيف األفعال املا تد، ا تد، ا تحت، نظرت، ا عبدأ،  م م مما يدل عىل ) ف
ناء األحداث بني عاملني همة يف  باحلرية ا ياز ا¬ي ) بتعبري غرمياس (ملسك شالك � تيهنام  حت بي

بة  ناع ضامئر ا يثل يف ا صط لغمت تىل، ألصق اليت تعود عىل ):هو(ي تد، ا تد، ا عبدأ، ا م م
يل" بار"و" للا هام يف معىن "لغا يا الشرتا شاôن دال ك، وهام مقومان  ل ية "مت با با لض

شار سودها الركود وا¬ل والرتا$" نتو� بة  ياليت تدل عىل  يفا ( :حق يذ اجلديد  خفاكن ا لنب
ثلام حيدث مع شارب امخلرة)وحلوا هد أقل،  تاع أكرث  ثقافة � يث بدأ الرتوجي  م،  جب متح  .سـل

ياز يف  شالك � بني  تكام  ت نع مضري اùاطب) نظرت/ فتحت(حي َوا¬ي ا الطرف ) َأنت(صط
ثل يف  ثاين من العوامل وا متا شاعر عن اجلزائر" املغريب"ملل  .يلا¬ي كىن به ا

بة األفعال العائدة عىل  شف أن  يطة  ية  ية إحصا سـإن  تك سـ ئ نمعل هو"ب بة " لا نسـأكرب من 
هو "األنت"األفعال العائدة عىل  نة لصاحل ا ل، مما يؤكد أن ا بار العصور (لهمي يل،  غا لل

ية بو هيا ية ركود وذل" املغريب"اليت طغت عىل األنت ) ل  :ضعفأحضى يف و

نفض ا¬ل عن ...   يمن ترى 

 غريب؟درعك امل

تفض  !نا

شالك داليل بني درعك ية / تمثة  تصدي أمام و تفض، فÓهام يؤيد دالe املوا�ة وا ضعا ل ن
بل أفضل تجاوز الواقع إىل  سائدة  مسـتقا¬ل والضعف ا ل  .ل

ثالث ثالثاملقطع ا ثالثاملقطع ا ثالثاملقطع ا     ::::للللاملقطع ا
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ها سريورة  شلك و ية طابقا فوق طابق  شا ناء معامرÄ، وفق بىن  فقبين هذا املقطع  تن لك ت تب ي
تا ية إل نيوز سـ يمي بىنسـ لج ا&الe وتداوها، وأوىل هذه ا  :ل

سك؟ نعت  نفماا¬ي قد   بص

سك؟  نفساومت 

 )13(ساومت؟

يات توى األ يا عىل  شاô ترا بيث نلمس  سـ ب مت ك ساومت وهو / ساومت/ صنعت: ح
يازي  ناع األفعال ا&اe عىل الزمن املايض، وشالك ا ثل يف ا تشالك حنوي  ت صط مت حت ي

ناع 	ء اùاطب  َسد يف ا صط سه ) املغريب/ اجلزايئ(ا¬ي يريد به ) أنت(يتج بنفا¬ي اكد 
يد به عدوه  يكبل أن  نحوي –ق شالك ا با ل  ت لسـ ته وركن إىل -ح نازل عن ثوا هو ا¬ي  ب ،  ت ف

يا  شاô صو شالكة  سه اليت جاءت  سالم و الضعف، وساوم  ت� ت ت نف مت / بنفِسك(س
يع للمعىن املراد ألن )نفَسك تضمن ?لرضورة، "سـ ومكررة مرتني ففي تواترها تو شالك  يا لت

تان تطا هر أهنام  شالك لفظة أخهتا متاما، وإن  نا وتوترا، فال  بقبا م ظ ت ي  ). 14"(ت

ترص عىل " بنفسك"ولنئ اكنت  ية"تقاألوىل  تجاوزها " نفسك"، فإن "عاألà امجلا ية  ثا تا ن ل
مت" اآلخر"إىل  ناعة هذا الواقع ا¬ي سيسـألن الضعف  هم يف  يال الحقة مل  صر إىل أ س تج

يش دامت أمدا ها بعد سعة من ا لعيطا ل  :سـ

ِخزب اجلزائر اكن األه� يف الفجر، َ 

بحر،  بال لك ما هيب ا ُنت تظل إىل الفجر  ل ُك َ َ  سـتقم

شاطئ  يا ترقب ا َسرت ل بح–خم يص الرمل  َ 

بحر، خطا، خفطا، إىل أن  لبعضا من ا
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بح  ُرليالمس أضالعك ا

 َوحدك

 )15(كنت املواجه، واملوج، 

شالك ااإليقاعي يل إىل غاية الفجر من خالل ا تهم دالe العمل ا&ؤوب طوال ا للل تلسـ : ن
توى / الفجر نحوي عىل  شالك ا ها ا مترارية اليت يد سـالفجر ا¬ي يؤكد معىن � ل مت ل مع سـ

يكون اجلين/ تظل: األفعال  وفريا، وهو ما لترقب، اليت حتمل معىن ا&ميومة وطول الزمن 
بحر"يؤكده مقوم  شاطئ " لا َاملكرر ثالث مرات دالe عىل اخلري الوفري ا¬ي ساد ا  –ل

شاطئ  بحر، فا ته مع ا باين دال لالرمل ا¬ي  ل ل تت ئا وهو مقوم دال عىل –ِ شي الرمل ال هيب 
تجاوزه  شمª و يانعدام �تاج واخلصب، لكن اخلري العممي  ي وهو " خطا خفطا"ن

تدرج إىل أن يغمر ما حو2تشاكإليقاعي بحر: "ل حيمل معىن ا ، "ليالمس أضالعك ا
توي اخلري الوفري  نا  ياء، وهو  توي األ سم اإلسان ا¬ي  حيواألضالع يه الركن من  ه شـ حي ن ج

بحر به ا لا¬ي  يا"يف هذه املرح� اكنت بالد اجلزائر . هي يقثل إفر بني يف " م تيف مقوماهتا كام 
 .املقطع األول

بحر"يدل عىل العمل ا&ؤوب، ومقوم " الفجر "فلنئ اكن مقوم يدل عىل اخلري العممي، " لا
تصدي واملقاومة للك " املواجه واملوج"فإن مقويم  شرتاكن يف معىن ا يا  شاôن صو لا ي ت ملت

تلوà يف صور عدة يدا  معدو خارµ يود سلب هذه اخلريات، وا¬ي اكن يزحف و  :ئ

 وا حتت راÄتكاكن العدو ا¬ي يرتدي لك أسامء من قاتل

نة  ملعلا

نة  ملعللك أسامء من قاتلوا ضد راÄتك ا
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 لك أسامء من قاتلوا

 :لك أسامء من خاتلوا

نني  )16(حلا

يفه إىل أنواع، وأكرث األفعال تواترا  بس ?لعدو  شالك يف إزاe الغموض ا نهم ا بتصت تل ملس ل ي
توى األسط" قاتل"يف املقطع هو فعل  يا عىل  شاô ترا سـا¬ي حقق  ب مت شعريةك : لر ا

شالك حنوي / قاتلوا/ قاتلوا ية ا&اe –تقاتلوا وهو  ناع األفعال املا ثل يف ا ض ترييب  صط مت يك

يا خضام " قاتلوا"عىل فرتة سابقة من الزمن، ويف تواتر الفعل  ناك �دا خار جدالe عىل أن  ه
متكن من اجلزائري ناع مضري. للبذ2 العدو  ثل يف ا يازي  شالك ا صطوهو أيضا  مت ت يت  الغريية ح

ثل يف  يغة امجلع دالe عىل تلونه وتعدده فقد جاء " مه"ملمتا بصا¬ي يعود عىل العدو، وجاء 
يا " لك أسامء من/ لك أسامء من/ لك أسامء من: "مبسميات عدة شاô ترا نعت  باليت  ت كص

ية توى هذه ا بنآخر عىل  لسـ  .م

يا يف صورة صديق" العدو"جاء  من قاتلوا حتت يرتدي لك أسامء : "متخفأول األمر
نة/ راÄتك يفه  ضد اجلزائري يف املرح� " ملعلا هر  ية،  ته ا شف هو سـدون أن  حلق ي شيك لييق
ية  نة"لاملوا باين احلاصل بني"ملعللك أسامء من قاتلوا ضد راÄتك ا ساعد ا يث  ت،  لي : ح
يزي بني صورتني من صور العدو / حتت / العدو(، )الصديق/العدو[(لمتضد، عىل ا
شالك احلاصل بني، كام )]العدو تبني ا نة:"لي نة/ ملعلراÄتك ا تع هبا " ملعلراÄتك ا يمتالقوة اليت 

نة"و" الراية"اجلزائري حىت هذه املرح�، مفقويم  شاôن " ملعلا يتيدالن عىل املوا�ة و
يا مع  سابقة"كنت املواجه واملوج"لدال ية ا ليف ا نب  .ل

تيل الوجه  نكوص بدأ  يعإال أن ا تفاء " املغريب/ اجلزائري"ل نة"خ? سطر " ملعلراÄتك ا ليف ا
شعري الرابع، ففي حني تزداد جهمة العدو نة، بل "قاتلوا/ قاتلوا: "لا ملعل، ترتاجع الراÄت ا

شالك �يقاعي احلاصل  يت األخري ،فاùات� تعين اùادعة، وا سود ا تإن راحئة اخلديعة  لت بل
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به إىل حرف جيعل القا" خاتلوا/ قاتلوا/ قاتلوا/ قاتلوا: "بني نا " اخلاء"ينترئ  با يا¬ي جاء  مت
يه فـ  باه إ شد � تلفا  لو ن ل تالف "تخم تكرار ولكن من � يوÄ، من ا خاملعىن ال ي� ، لن ب

يانة واخلداع اليت حدثت يف ا&اخل، وهو ما حيقق )17"( خل، فاخلاء تصب يف دالe ا
يا مع لشاô دال سك؟: "ت ثال" نفساومت  تخذها فمع بداية هذا املقطع،  يث الصور اليت 
سه )] اخلائن من ا&اخل/ العدو[(العدو يه صورة  يث حتول اجلزائري إىل عدو  لنف،  ح

يفقد  يد الفكري و الرو;،  سه عىل ا به ضد  تا2 إىل جا ته ملطالب العدو و تجا ل? لصع نف ن ب قسـ
بق 2 سوى  نني"يعىل إثرها لك شـÑ حققه يف املايض، ومل   :أما اآلن". حلا

 زموها أنت مهن

نة ثا ساعة ا متدخل املصعد ا ل  ل

ية ثا ساعة ا نبط املصعد ا ل ل  )18(هت

نحوي شالك ا ثل يف ا ياز، و شالك ? لبين هذه األسطر عىل ا ت مت ت لت م ل يت تدخل : "ك الرتييب-ن
سعي " هتبط املصعد/ املصعد بوط يف ا&الe عىل ا شرتك مقويم ا&خول وا ليث  ه لي ح

شالك �يقاعي ي= حيدد ا لتوالعمل،  س: "ب نةلا ثا ماعة ا ية/ ل ثا ساعة ا نا ل ساعات العمل " ل
نة: "املقدرة ?لفارق بني املقومني ثا ما ية"و"ل ثا نا يا فقط " ل ث� يف أبع ساعات معل يو موا ملمت

 .وهو نصف ا&وام املفرتض أو أقل

بحر"فبعدأن اكن اجلزائري  بال لك ما هيب ا ليظل إىل الفجر  ركن إىل الرتا$ " مسـتق
ثا  يفا وحلوا: "عن ال�ة احملققة بأقل �دحوالضعف وامخلول،? يذ اجلديد  خفاكن ا ويه " لنب

تىل  ها العدو، حىت ا ثقافة اليت روج  عا ية"لل بو بار العصور ا هيو�ه  ل وتغلغل العدو يف " غ
ياته نفذ من  حلك   :م

بالد ... أهيذا العدو ا¬ي ظل يطردين، ويطاردين  ليف ا
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يدة  لبعا

شج نت أحمله يف ا لأهيذا العدو ا¬ي   رك

تاته يف سطور اجلريده نت أ قوا¬ي   ك

مثر  لوسقوط ا

نني  حلأهيذا ا

نا، ته و نت أ طأهيذا األنني ا¬ي  ي مسك ُ 

يت 2، واجزتأت حامقاته، واجرتأت  عواد

سا? 2–ُعىل ما رأيت   )19...(نت ا

شالك الرتييب كبني ا ت ست " أهيذا العدو/ أهيذا العدو: "لي ليعىل حضور العدو بقوة، واملعركة 
شالك الصويتمعركة  سب ا تسالح بقدر ما يه معركة أفاكر، وذ×  / يطردين: "لحب
ناك مالحقة دامئة "يطاردين ته حىت أحضى الوطن " للعريب"فه،  ته وهو يإلخراجه عن ثوا ب
يدة"بعيدا  بالد ا بعيف ا تعاد عن روح الوطن، "لل هو ا يا،  نا جمازي ويس  بعد  ب، وا حق ه فل يق ل

يه املقومات اليت تدل  تفت  فحىت ا يدة"علهيا خ فالعريب مل يعد مي� . يف املقطع األول" لسـا
سري من العدو ا¬ي تفىش يف لك زاوية، وها هو ذا يغرس أفاكره  نه  مزمام أموره،  لك

بالد العرية، حىت أحضى رمز اخلصوبة  سه يف ا بويوطن  ل تقدم(نف تطور وا لا اليت يدل علهيا ) ل
شجر" رسى ا&م يف رشايني اإلس"لا رسي  بح  ن، وأ مص تاته يف ي هو  يقان العريب،  سطور "ف

تاته أيضا يف " اجلريدة ثقايف، و يقدالe عىل الغزو ا مثر"ل أي يف املألك، ففي "لسقوط ا
شالك الصويت احلاصل بني يهنا ضغط " سقوط/ سطور: "لتا يد عىل حروف  تأ بعويف ا ك ل
ية  مثة  معلعىل معىن معني،  تورد من الغرب" سطو"ف  Ñكر الف: مسـفكرية ومادية، لك شـ
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ئا تج  تورد فقط و مل يعد  يوالغذاء، فالعريب  شن ي  .يسـ

نني" تواتر " أهيذا األنني/ حلأهيذا ا فشالك ترييب وشالك صويت،  ت ك ندم " أهيذا"ت ليدل عىل ا
يا، كام  يا ودال شاô صو شاôن  نني ?ألنني وهام  لومراجعة املايض فقد امزتج ا ت ت ت يحل

يايق هو  سـشرتاكن يف مقوم  ترض، وهو " األنني"هو ، فالوطن "الضعف"ي حيألنه جرحي 
نني" نحوي " حلا شالك ا نه، وهو ما يؤكده ا ته واملواطن هو من àل  تقد إىل ثوا لألنه  ت لب م يف

توى األفعال يت، اجزتأت، رأيت: "مسـاحلاصل عىل  ته، اد عأ يا مع " مسي شالك دال لاليت  تت
بلغ: " ما ورد يف املقطع األول بلغ، مل  سم، مل نقل، مل  ُمل  ن ن َت ها، وهو ما  " نق نفسفاألخطاء يه 

 :سـنوحضه اآلن

يت 2" نا، واد ته و عأ ط يا مع " مسي لشالك دال بلغ احلب"تت َمل  ن، مبعىن أن اإلسان العريب "ن
يه به كام جيب ليك حيافظ  ساب للوطن دون أن  علادعى � حي  .نت

يا مع " اجزتأت حامقاته " لشالك دال سم"تت تقاد إىل العد"مل نقل/ نقتمل  ناك ف، يف � فهل، 
 .اجزتاء وحتريف للحامقات املقرتفة دون أن حياسب مقرتفوها

سا? 2–اجرتأت عىل ما رأيت " يا مع " نت ا لشالك دال ناوين"تت بلغ احلب أسامءà وا لعمل  " ُن
ية تهنار دون ا&فاع عهنا ثوابت الو مثة جرأة يف رؤية ا ية،  هوية الو تقاد ا نيف ا ل طن فط ل  .ف

سا ناع لكام نلمس يف األفعال ا ثل يف ا  Äياز شاô ا صطبقة  مت ت يت تلكم، " األà"ح ملا&اe عىل ا
ناع  شالك مع ا صطمما  يف املقطع األول، ويؤكد دالe أن الواقع اجلزائري واملغريب " حنن"يت

يه وحارضه، ويف تطلعاته  شالك يف أخطائه وأوضاعه، يف ما ضوالعرايق والعريب معوما  مت
 :للمسـتقبل

 ُأهيا الوطن األول

 نا نذبلنإ
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سادس  تقى ا&ويل ا لا نص األ" ملل ياء و ا لا 287 " ديب لسـمي

àناء يب أ بيدرك ا  ...لش

بل ُأهيا الوطن ا  )20...(ملق

يب/ نذبل: "يتشالك املقومان بريهام عن الضعف والوهن ا¬ي " لشا يا يف  تعشاô دال ل ت
ست حىت  ساومة اليت حصلت يف بداية هذا املقطع اليت  بالد العرية، جراء ا محل ? مل ب ل

يال الالحقة سك؟: "جاأل نعت  نفما ا¬ي قد  سك؟ ساومت؟ساو/ بص  " .نفمت 

شالك الرتييب يد فا يد عن املايض ا هو غري  بل املرجو،  كأما ا ت " لبع فسـ تق / أهيا الوطن األول: مل
بل، جيعل  بل"و" األول"ملقأهيا الوطن ا تطلع إىل القوة " ملقا يث ا يا من  لشاôن دال ل حت ي

ية السرتداد الفردوس املفقود  يا"حاملادية والرو يقثل إفر  ".م

تفجري لعىل هذا ا ية  يا يدة وقراءهتا قراءة  ناء دالe ا شالك يف  هم ا بنحو أ ئ مي لقص ب سـت ل س
سب بل البد من  يس هذا  يا،  ية دال سا حفعالماهتا ا ل ن يس فقط "للل شالك  ل�عرتاف  للت

سجام اخلطاب يفة إزاe الغموض، لكن أيضا ?&ور األسايس يف ا نبو يدة ) 21"(ظ لقصبىن ا ف
سجام الرساe ووحدة ئاجلزية ما يه إال روافد تصب يف شالكة لضامن ا ن هنر ا&الe ا ملت

 .اخلطاب
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