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كمنظومة معرفية هلا حضورها ومتيزها يف "التاريخ "ضمن السياقات املعرفية الكربى متوقع 

العصر احلديث، إذ استطاع اخلطاب التارخيي أن يشكل مرجعا معرفيا مهيمنا على كل 

لوجيات، اخلطابات األدبية، ففيه تولد املعارف، وتتكون الذهنيات، وتتأسس املذاهب واإليديو

من حراك تارخيي، فكل اجناز أديب ومجايل إال وله  –مهما كان نوعه  –وهلذا ال خيلو خطاب 

مدارات تارخيية يتحرك على منواهلا، كون اإلبداع بصفة عامة، هو ممارسة ذاتية مقذوفة يف 

.أشكال الزمن

كجنس "اية الرو"إن احلديث عن التفاعل بني التاريخ واإلبداع، هو يف أبعاده حديث عن 

تعبريي مجايل تعامل مع التاريخ تعامال مكثفا ومتميزا، كشفته تلك الكتابات السردية املعاصرة 

اليت حاولت قراءة الراهن العريب قراءة تارخيية تعيد تركيب قدرات فهم احلاضر، ضمن أحداث 

.ية املعاصرين املاضي، وعليه أصبح اإلشتغال على حمور التاريخ هاجسا معرفيا لدى كتاب الروا

فكل هذه األفكار، شكلت لدي جمموعة من الدوافع واحلوافز  وجعلتين أخوض ميدان الكتابة 

، وعرب هذه التلميحات اختمرت يف "جدل الروائي والتارخيي "ضمن بؤرة فكرية كربى، هي 

ثفة ذهين مجلة من التصورات، واألفكار  تشكلت عرب الزمن، لتكون مفتاحا معرفيا لقراءات مك

عرب مراجع "املعىن "جعلتين أقف عند حدود السؤال املؤسس هلذه املعرفة، وحينها رحت أقلب 

، يف حديثه الفلسفي عن "عمار بلحسن "وكتابات، فأثارتين أفكار، كتابات األديب الراحل 

(صراع اخلطابات، وكذا كتابات  ودراساته النقدية لكثريمن رواد الرواية )خملوف عامر :

(ربية اجلزائرية، وهذا من خالل مؤلفهالع ، دون أن ننسى أفكار )الرواية والتحوالت يف اجلزائر:

كتاب "، وأعماله الروائية، خصوصا، رواية "واسيين األعرج "ومقاالت الروائي اجلزائري 

، فمن هذه القراءات تنامت بداخلي رغبة عارمة، حىت أصبحت "مسالك أبواب احلديد :األمري

ا علميا، حركته تلك الكتابات الروائية على مستوى الوطن، وخاصة كتابات الروائي مشروع

، إذ وجدت يف أعماله إحساسا قويا بالتاريخ والتراث، وهذا "وطار الطاهر"اجلزائري الراحل 

ما جعلين أتناول إجنازه السردي بالدراسة والتحليل، مظهرا رؤيته للواقع اجلزائري ضمن 

.الوطين والعريب  سياقات التاريخ

ولعل سبب إختياري هلذا املوضوع  ال يعود، إىل قلة الدراسات والبحوث املنجزة يف هذا 

الشأن،  ولكين وجدت يف عامله السردي شواغل وهواجسا تارخييا حاولت اإلطاللة منها على 

.تشكّالت املرجع التارخيي ضمن املتخبل السردي 
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، نذكر منها على )الطاهر وطار (أجنزت حول روايات كثرية تلك الدراسات اليت هي وكم 

"سبيل التمثيل  .ادريس بوذيبة :لألستاذ "الرؤية والبنية يف روايات الطاهر وطار:

جتربة الطاهر وطار "واسيين األعرج  :لألستاذ الروائي "اجتاهات الرواية العربية يف اجلزائر "

.لينا عوض :للباحثة "لروايةالروائية بني اإليديولوجيا ومجاليات ا

.خملوف عامر :لألستاذ "الرواية والتحوالت يف اجلزائر "

وعرب هذا الثراء املعريف حاولت أن أثري إشكال التاريخ حني ميتد إىل الرواية، وكيف ميكن 

خ ؟؟للروائي حتويل املنحى التارخيي إىل معرفة سردية، وهل ميكن للرواية فعال أن تكتب التاري

س بالتاريخ حني يستدعيه الروائي هكذا بدا يل اإلشكال العلمي، وهكذا تصورت متعة اإلحسا

:أما عن مضمون البحث، فقد رمست خطة عامة، تنقسم إىل مدخل، وثالث فصول 

تناولت فيه اجلوانب النظرية للموضوع، فدرست عالقة الرواية العربية بالتاريخ :يف املدخل

بني ما هو تارخيي، وما هو روائي يف عمل سردي يشتغل على  مقومات  وكيف ميكن التفريق

التراث والتاريخ، كما تطرقت إىل مسألة نقدية جد حساسة يف جمال الكتابة  وهي تورط 

.الروائي بني األزمنة التارخيية واألزمنة الروائية 

حتويل املادة التارخيية إىل كما كانت لنا وقفة، تطرقنا من خالهلا إىل فكرة ختييل التاريخ وطريقة 

مضامني سردية، كما استحضرنا بعض مفاهيم التاريخ املنسي، وهو املعلم  اجلوهري الذي 

.قامت عليه روايات التاريخ 

ل التاريخ فحاولنا إثارة مجلة من             ياستراتيجيات متث"يف هذا الفصل تناولنا :يف الفصل األول

)الزمن(لصلة بالعمل الروائي، فأثرنا فكرة القضايا واألفكار ذات ا وأبعاده الفلسفية                   

وكيف ميارس الروائي حضوره الوجودي يف فهم سياقات الزمن الدال على  استحضار التاريخ 

واليت شكلت هاجسا معرفيا تطل من خالله الرواية على "فتنة الغياب 'كما تطرقنا إىل دراسة 

،مث كانت لنا وقفة المسنا فيها حدود الرؤية اإليديولوجية وكيف يتموقع حافات التاريخ 

املتخيل السردي ضمن هذا اإلشتغال ومن هذا السياق قادنا احلديث إىل معرفة خطاب األزمة 

الذي شكل ـ على مستوى الواقع ـ سياقا تراجيديا أفرز حراكا سرديا أسس حملنة تارخيية 

يكون بطال باحثا عن ذاته وسط انكسارات التاريخ كما هو أرغمت البطل الروائي على أن 

.عرس بغل (احلال يف رواية  (
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ويف هذا الفصل أيضا كانت لنا قراءة نقدية للتشكيل األسطوري فأثرنا فكرة عالقة الرواية         

باألسطورة وهي تؤسس معىن التاريخ من وراء دالالت التاريخ ومن هذا اإلشتغال تطرقنا  إىل 

وكيف تتحول املعرفة التارخيية إىل هواجس ختييلية متارس غوايتها "دالئلية الغياب "فكرة 

السردية لتكون يف األخري متخيال سرديا يعيد بعث التاريخ من منطلقات احلاضر كما رأينا يف 

.الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي (رواية  (

يف هذا الفصل تناولنا حمور، التاريخ والذاكرة اجلماعية، فتوقفنا بالدراسة              :الفصل الثاينيف 

فدرسنا فيها مدارات التاريخ املضاد وهذا من خالل مرجعية )الالز (التطبيقية عند رواية 

الثورة اجلزائرية إذ ارتكز املتخيل السردي على احلس الثوري فجعل منه معلما معرفيا يقرأ 

ملاضي التارخيي قراءة واعية، تفكك التاريخ الرمسي ضمن سياقات مجالية ومعرفية جتعل اهلامش ا

.التارخيي موطنا فعليا للذات 

ها أيضا فكرة، املسكوت عنه أو         فيوتناولنا )عرس بغل (كما تناولنا بالتطبيق رواية 

قات الزمن التارخيي وحركية التشكيل ويف هذا املنت الروائي درسنا سيا/احملظور من التاريخ ،

السردي، وهذا قصد تبيني أبعاد الصيغ اجلمالية وكيف تسهم يف بناء رؤية الروائي للواقع 

.واحلياة 

، فتطرقنا يف )الزلزال (كما كان لنا حديث عن، ختييل املكان وأبعاد اإليديولوجية يف رواية 

خل النص السردي، وكيف يتم ختييلها روائيا هذا املقام، إىل خصوصية ومجاليات األمكنة دا

.لتكون حاملة لذاكرة التاريخ، وتكون شاهدة على روح العصر 

التاريخ واملتخيل السردي                :وهو الفصل األخري يف البحث، وفيه تناولنا حمور:الفصل الثالثيف 

معرفة دوافع كتابة التاريخ  فتحدثنا عن آليات كتابة التاريخ يف ظل عنف التاريخ، وهذا قصد

، وهي املشروع  الروائي الذي اشتغل على )الشمعة والدهاليز (اجلديد، وهلذا استحضرنا رواية 

حمور األزمة الوطنية بكل جتاويفها وتشعباا، ويف هذا العمل  الروائي متوقعت الصياغة السردية 

دالة على متزق األنا الوطين، ضمن رؤية تارخيية باحثة عن هوية الكتابة، كحالة وجودية 

احلوات (وتالشي املوروث الثقايف واحلضاري، ومن صلب  هذا احلديث تطرقنا إىل رواية 

، فدرسنا فيها متوقع التاريخ ضن  معامل التهويل العجائيب، والذي ميثل رؤية خاصة )والقصر 
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، ومن خالل السرد تقرأ الواقع ضمن اشتغاالت الذاكرة اجلماعية املولعة بكل غريب ومدهش

.العجائيب جتلت لنا جذور األزمة الوطنية من خالل عالقة التاريخ بالسلطة 

كانت لنا دراسة تعرفنا من خالهلا  على )الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي (ويف رواية   

قصد  املكون األسطوري، كون األسطورة تشكل يف أبعادها اخليالية تارخيا مجاعيا ميكن اعتماده

معرفة مستوى حضور الذاكرة اجلماعية احلافلة باملواقف والبطوالت واألحداث التارخيية، فكل 

هذه اهلواجس األسطورية تطبع الذهنية الشعبية بطبائع ثقافية تستمر عرب األجيال فتغدو تراثا، أو 

.آلية من آليات الفهم والتأويل التارخيي حلياة ووجود اإلنسان 

ذا البحث إىل خامتة، هي مبثابة نتائج واستنتاجات معرفية جعلتنا نقترب قليال يف األخري خلص ه

.من الصورة العامة اليت رمسها هذا البحث املتواضع 

"أما عن املصادر الروائية اليت استندت عليها يف هذه الدراسة، فهي ختص حتديدا أعمال الروائي 

 ميدان السرد والكتابة الروائية بصفة عامة، ، وكذا جمموع حواراته ومداخالته يف"الطاهر وطار 

كما اعتمدت على بعض الروايات اجلزائرية فاستأنست ا قصد فهم أعمق لألفكار، وأخص 

بشري (للروائي التونسي "الدقلة يف عراجينها"ورواية "واسيين األعرج "بالذكر روايات 

)خريف  "ورواية  ،"لعبد الرمحان منيف "مدن امللح "، وراوية " للروائي "الزيين بركات :

.مجال الغيطاين 

معهود يف كل السنن املعرفية، أنه ال خيلو أي حبث من صعوبات وحواجز، وما وكما هو

واجهته، استطيع أن أمتثله يف عجزي املعريف أمام هذا الكم اهلائل من املعارف، فضاقت بذلك 

.ال أعرف هلا خمرجا إشاريت، فتراين أتوزع ضمن كتابات فتحتويين و

ولكي حيقق هذا البحث مبتغاه، استعنت باملنهج التفكيكي املعتمد على ارتكازات القراءة 

من املواقف، التفكيك وإعادة البناء، وهذا متاشيا مع والتأويل، ألن عامل الرواية يتطلب يف كثري

مالية، فأضاءت لنا إشكال البحث وطبيعة املوضوع، كما استأنسنا ببعض املناهج النقدية اجل

بعضا من الصور واألساليب تصب يف حمتوى البحث، كما استفدنا استفادة ممتعة من مناهج 

.القراءة، وخاصة يف طرحها التارخيي اجلمايل 

املتواضع، أكون قد أحطت مبناحي البحث، الذي ال أدعي فيه الكمال وال وذا اهود

.ى دائما يف حاجة إىل تصويب و إضافات ككل حبث علمي يبقاإلحاطة التامة، فهو
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فما حققته وأدركته إدراك اليقني، فهو من عون اهللا وفضله علينا، وما كان مين من تقصري فذاك 

حسيب، وإن كان من شيء فهو اإلعتراف بالتقصري ال يفوتين يف هذا املقام، أن أتقدم بالشكر 

على رعايته الدائمة هلذا البحث "بودربالة الطيب "اخلالص ألستاذي احملترم، األستاذ الدكتور 

املتواضع، فكانت أفكاره وتوجيهاته الطريق القومي الذي سلكته طيلة مشوار البحث، فكان نعم 

.املشرف ونعم األستاذ 

اإلحترام إىل أعضاء جلنة املناقشة، على قراءا هلذا البحثكما أتقدم،  بكل معاين التقدير و

.ة والنظر واملتابعة، فلهم مين مجيعا كل معاين الشكروالتقدير وحتملها مشاق القراء

.واحلمد هللا يف البدء واخلتام         





اريخــرواية والتـال-أ

ريخــال التــختيي-ب

اريخ احملضورـبعث الت-ج
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:ني الرواية والتاريخب -أ 

اإلنتشار، كون الرواية نفتاحات معرفية واسعةإاحلديث عن عالقة الرواية بالتاريخ، حديث متشعب، ذو 

فكل ما يف احلياة هو من "عرفة اإلنسانية يف العصر احلديث، كثر األجناس األدبية احتواء للمأمن 

)1("اهتمامها فالنفس واتمع واملشاعر والتاريخ واملاضي واحلاضر من احلياة 
وكأن الرواية ذا املفهوم ¡

.هي صانعة كينونة اإلنسان ما دامت تبحث يف مقوالت احلياة وعناصر الوجود 

نتاج النص الروائي ضمن خطاب التاريخ املوظف إيخ جيعلنا نستحضر آليات إن الذهاب بالرواية إىل التار

"نتاجه جمددا أو باألحرى إمن التميز والتفرد، بغية إعادة عرب تشكيالت سردية خمتلفة تقرأ املاضي بشيء

"معروفة تعكس أعماق العامل اإلنساين فالروائي يرسم الوجود أثناء اكتشافه إلمكانيات غري .)2(
أن و¡

نسانية شيدها العقل البشري، وهلذا إحداث أهذه اإلمكانات تفتح مواطن السرد على دفات التاريخ ك

بينهما مستحيلة وممكنة يف نفس الوقت، ببدو الصراع قائما بني الرواية والتاريخ حني تكون العالقة قائمة

جلمالية املشتغلة على خطاب فهو الصراع بني الذاكرة اإلبداعية املفتوحة على ختوم الذات والرؤية ا

.التاريخ كمعرفة واجناز إنساين 

ومن عمق هذه املرجعية النظرية، يتطلب منا هذا السياق فهم حقيقة الرواية التارخيية كنمط وتشـكيل  

روائي له خصوصيته ومرجعيته اخلاصة ،ذلك أن هذا النوع من الرواية هو اإلطار املعريف الوحيد الـذي  

الزمان واملكان بشكل جلي وعميق، فالروائي يعيش جتربة الزمن، من حيث هـو وعـاء   تظهر فيه أمهية 

)لوكـاتش  (وهذا ما وضحه )3("لإلنسانيفصح عن الرؤية التارخيية للكاتب وعن رؤيته "وجودي 

(Lukacs)ب، فـال  يف أحباثه املتعلقة بالرواية التارخيية، إذ يرى أن املعرفة التارخيية ضرورية يف حياة الكات

ن يرسم بعدا تارخييا لعمله اإلبداعي ميكنه من وضع رؤية مستقبلية لنصـه  أينجح الروائي يف عمله دون 

الروائي ،ولن يتاح هذا حىت يدرك الكاتب الوضعية التارخيية لروح العصر، من خالل تفاعل الذات مـع  

ت ،مبعىن معرفة الروائـي  ااتمعو.سلسلة التغريات اإلجتماعية والسياسية اليت تكشف عن طبيعة األفراد 

ما حيقق على مستوى السرد فاعلية الرواية املستلهمة للتاريخ ،إذ تتحول لوضعه داخل منظومة التاريخ هو

ة،ـالقوى اإلجتماعية املهيمنفـر وخمتلـر العصـن ومظاهـداث، واألماكـات واألحـالشخصي

109عامل الكتب احلديث ، األردن ص 2006¡1الرواية التارخيية ، حبث يف مستويات اخلطاب يف الرواية التارخيية العربية ،ط:نضال الشمايل )1(
.11دار املعرفة للنشر تونس ، ص 12008دراسات يف ختييل املرجعي ، ط :الرواية والتاريخ :حممد القاضي )2(
.34،دار احلوار ، الالذقية ، سورية ، ص  12001تشكل املكونات الروائية ، ط :املويقن املصطفى )3(
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Georges)()فجورج لوكاتش ( Lukacs)1885-1971(¡  ،استوعب هذه الطروحات وفق نظرة جدليـة

تؤكد على عنصر املفارقة كوسيلة وأداة ضرورية لفهم الواقع التارخيي فهما ديالكتيكيا جيعلنـا نعـيش   

(يقول التاريخ بوصفه حاضرا راسخا يف جمرى األحداث اليومية "لوكاتش جورج : : املهم يف حمتوى )

.)1("ها التصنيفي عرب مفاهيم  احلقيقة التارخيية اسدة يف الواقعالفنية بصفة عامة أن جتد حمتوا األعمال

جيعلنا نشتغل على مدار املعرفة  –ة يوحنن نتكلم عن الرواية العرب -فالتفكيك النقدي هلذه املقولة، 

بية احلديثة، التارخيية، اليت أصبحت مكونا جوهريا وحساسا من مكونات اإلبداع داخل بنية الرواية العر

هو هل ميكن فعال قراءة التاريخ يف الرواية ؟وهل املزاوجة :لسؤال الذي نطرحه بإحلاح يف هذا اال وا

.بني املتحقق واملتخيل تؤسس حمكيا سرديا ذا عالقة بالتاريخ ؟؟ 

لإلجابة عن هذه األسئلة البد من وضع مجلة من التحديدات واملواصفات موضع الشرح والتحليل ولتكن 

استظهار فكرة  الزمن يف بعده الوجودي والفلسفي ،كونه أداة حامسة يف تشكيل الرؤية   البداية من

عندما توجه بدورها إىل أحداث الرواية متاثل التاريخ يف ذلك اإلعتبار"التارخيية لدى الروائي، كون 

هذه املرة املاضي وهي تفتش فيها عن أنوية الفعل الزمين وعن سريورات أخرى ميكن أن نعترب الزمان 

"حمموال على ظهرها ألا جزء فاعل ومؤثر يف توجيه مساراته  ...)2(.

فالكتابة الروائية، من هذا املنظور، تتعامل مع املركب الزمين كمكون تقين ومعريف، يدمج عوامل ختييلية 

ات رغمإضمن مبىن حكائي، يزاوج بني سلطة التاريخ كخطاب مهيمن عايشته اجلماعة البشرية، وبني 

سردية تعيد تشكيل الواقع تشكيال رمزيا له فضاءاته اإلنزياحية، ومنه هذه الزاوية يلتقي اخلطابان 

عادة متثيل احلياة وهذا ما جيعل عمل إ يف مساحة مشتركة أساسها، رسم الواقع و)لتارخيي والروائي (

لقيم واملعارف املندسة يف املؤرخ قريبا من عمل املبدع، فكالمها منشغل باحلقيقة والبحث عن جمموع ا

عماق الناس، وهلذا فإن قراءة التاريخ يف الرواية يدخل الكتابة الروائية حلقة زمنية حمكومة بوضع جديل أ

يتصارع معه الروائي من أجل تصوير حقيقة املاضي بذاكرة احلاضر، وميكن توضيح هذه الفكرة 

:باخلطاطة اآلتية 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
(1) Georges Lukacs :le Roman historique paris- payot 1965 106 bd saint- Germain.p 56

أمحد اليبوري ، حممد مفتاح ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ، جامعة حممداخلامس  :شراف إطروحة دكتوراه، أالرواية والتاريخ ،:عبد السالم أقامون )2(

.61، ص 2000/2001)املغرب (الرباط 
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موقــع الرؤيـــة

تجاوز اإلطار النفعي الذي يرمي إليه اخلطاب التارخيي، يإن مقصدية الروائي وهو يقلب أحداث التاريخ، 

مسي، وتنظر يف املغيب فالكتابة التخيلية تنبش يف أبعاد املكان والزمان ،فترصد ما مل يقله التاريخ الر

الرمسي مادة  وهذا بدوره ميهد الطريق حنو جعل التاريخ ىواملسكوت عنه، فهي كتابة قاتلة لكتابة أخر

تراثية ومعرفة مرجعية بإمكاا أن ترمي بالكتابة إىل مستويات خطابية جد هشة يستهلكها الزمن فيضعها 

يف معاجلته ملشكل )تريي اجييلتون(هذا ما يراه ضمن قائمة اخلطابات التلفيقية السطحية العابرة، و

عند الروائي وهو يبحث عن احلقيقة التارخيية وسط الركام املعريف الذي يقلب ذاكرة "اإليديولوجيا "

يديولوجيا أن يقول أشياء معينة، وحني حياول املؤلف أن يقول احلقيقة فإنه  إفهو  حمظور عليه "األديب 

طرا إىل الكشف عن حدود اإليديولوجيا اليت يكتب داخل نطاقها، إنه ضد نفسه معلى سبيل املثال قد جي

، فالتعامل التخييلي مع )1("مضطر إىل الكشف عن ثغراا وفجوات صمتها عما يستطيع اإلفصاح عنه 

يل معطيات التاريخ يفرض على الكاتب مناخا ختييليا تتحول فيه املادة التارخيية إىل حمكي له طابعه اجلما

نتاج النص يف تأويل املعرفة التارخيية، فما يهمنا يف النص الروائي إاملتميز، ومن هنا تتحكم قوانني 

التارخيي، هو خلق مساحات مجالية تلعب فيها األحداث والشخصيات الدور األمثل يف ربط التمثيل 

،مهمة عويصة ومعقدة، إىل درجة املشتغلة على التاريخ التخييلي بالواقع واحلياة، وهلذا تبدو مهمة الرواية

تتحدد كل حقبة تارخيية بوصفها بنية "واملاضي، ومن هنا التناغم املعقد بني الفن والتاريخ، وبني احلاضر

وهذا أمر ¡)2("يديولوجيات ترتبط مبوازين القوى الطبقية للمجتمع إقائمة على التناقض تفرز جمموعة 

واقع، ونقيض السائد واملألوف، يبحث دائما عن كتابة ذات مؤكد كون األدب بصفة عامة هو نقيض ال

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

.07املؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ص  11999النقد واإليديولوجية ، ترمجة فخري صاحل ، ط :تريي اجنيلتون -1

.45تشكل املكونات الروائية ، مرجع سابق ، ص :املصطفى مويقن -2
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، ا تتأسس كينونة الوجود، فبهذه الوترية يف استحضار التاريخ، فالرواية، أو احلكي " يوتويب"منحى 

ميارسه "تقان لعبة التمويه الذي إعن املاضي، ال يكون مبواصفات املنطق أو االعتدال، بل بواسطة 

"الروائي بالتوهيم الذي يوقع فيه املتلقي بتحقق األحداث احملكية  التاريخ كيلوهذا دف تش¡)1(..

فالروائي بقدرته على سد الثغور وتسليط الضوء على املفاصل احلرجة "الذي تطمح الرواية إىل حتقيقه، 

"يستطيع أن يوسع من دائرة حتركاته على مساحة الرواية احملددة سلفا  .)2(

بتسجيل الوقائع أن متثل نوعا من التاريخ الشمويل، باإلضافة إىل انشغاهلا "وذا استطاعت الرواية 

سواء ما تعلق باحلياة الداخلية :واألحداث دأبت على أن جتعل من موضوعها سجال للحياة نفسها 

متثالته الفكرية وعالقاته االجتماعية أو ما يتعلق بالعالمات اخلارجية ووظائفها الدالة واالنتقال لإلنسان و

)3("وائية وهي تستمد قوا من حرية املبدع بني العاملني وتصوير احلياتني تكفله طبيعة الكتابة الر
وعلى  ¡

أن حتقق جانبا من اإلنتقال من التاريخ النفعي  –واية ـ املشتغلة على التاريخ رهذه الطبيعة حتاول ال

املستثمر كنشاط تعليمي ،إىل التاريخ التخييلي، وهذا ما جيعل اخليال الروائي قادرا على إضفاء مسحة 

أخيلة للتاريخ املتحقق ، وهذا ما جيب أن حتققه "نتاج معان تصبح إوائي من من الشعرية متكن الر

الكتابة الروائية، املتفاعلة مع التاريخ يف مفهومه الواسع، إذ ما يشغلنا ليس البحث عن املوضوع التارخيي 

من نب اآلخريف الرواية، بل فهم الدالالت املعرفية اليت هي مبثابة خيوط تثري فينا الرغبة يف فهم اجلا

.Paul()*()بول ريكور(التاريخ اإلنساين واملواقف احلضارية، ولقد استوعب  Recoeur( هذه املسألة يف

Historisation(أرخنة اخليال أوتفريقه بني املواقف التأرخيية de la fiction( وختييل التاريخ

)fictionnalisation de l'histoire(تاريخ تعامال روائيا فيعيد دمج املاضي مع حلظة ، فالروائي يتعامل مع ال

الكتابة، فيتحول املاضي التارخيي إىل إبداع وإىل وقفة مجالية خاصة تقلب التاريخ فتجعله دميومة حضارية 

متواصلة يف كيان البشر، ومن جهة أخرى هناك ما هو روائي يف التاريخ، فتتعامل معه الكتابة حسب 

اخلطابان التارخيي والروائي مقصدية الروائي، ففي كثري من احلاالت ينصهروخصوصية الكتابة الروائية 
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

¡)املغرب (املكونات التراثية يف الرواية املغربية ، أطروحة دكتوراه ن إشراف أمحد بوحسن ، كلية اآلداب ، جامعة حممد اخلامس الرباط   :عثمان با عسو )1(

.80،ص  2001/2002
.128الرواية والتاريخ ، مرجع سابق ص :نضال الشمايل )2(
.189الرواية والتاريخ ، مرجع سابق ، ص :عبد السالم أقامون )3(

.Paul:ینظر في شرح ھذه الفكرة )(* Recoeur: temps et recit / le temps, Raconte, tome 3, Paris ,1985, p 264 L 279
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ر، ـن املاضي فينسج على منواله خيوط احلاضـل املبدع إىل الزمـضمن رؤية  موحدة إذ يرح

الشخصيات داخل بيئتها الزمنية، ويعيد احلكاية كما كانت، ويلتقي الزمنان وتتشكل حكاية فيستدعي 

"كات الزيين بر"ما نستدل به يف هذا اال رواية جديدة هدفها هو فهم قضايا رهن احلاضر، وخري

بدائع الزهور يف ("حممد بن إياس "على فصل من كتاب إنبىنوهي مشروع )مجال الغيطاين (للروائي 

واردة يف هذا التاريخ الذي سجل هزمية املماليك على )الزيين بركات (، وشخصية )وقائع الدهور 

ضاء السردي مبناخاتعلى تطعيم الف)الغيطاين (يف هذا الشكل الروائي يعمل "عثمان "أيدي بين 

القضائية ، ويف تراثية، مجعت خمتلف الفنون واملهارات القولية، كاخلطبة، والرسالة، واملذكرات، واملواثيق

كل هذا فإن هذا العمل السردي يرسم ويستعيد مرحلة تارخيية مهمة حمددة تقريبا يف مطلع القرن 

، وهي )م1518/هـ923(:إىل غاية سنة  )م1507/هـ912(السادس عشر ميالدي، وبالتقريب، من سنة

إىل مراتب احلكم أيام سلطان املماليك، و"الزيين بركات بن موسى "املرحلة اليت شهدت وصول 

من متثيل التاريخ متثيال مزدوجا يرى من خالله  القارئاإلحتالل العثماين ملصر، وذا األسلوب يتمكن 

(فياسكونيت جانيت(لها أعني الرحالة البندقي تاريخ القاهرة وأحواهلا بلغة سردية تنق (Fiassconti Guanti

" "أرى القاهرة اآلن رجال معصوب العينني، مطروحا فوق ظهره ينتظر قدرا خفيا ): ، فمن هذه )1(....

أخذ الغيطاين من التاريخ وثيقة ضيقة الزمن وأحادية الداللة وقام بتحويلها روائيا، أي "الرؤية السردية 

، وهذا حىت حيتضن أسئلة احلاضر فيعيد صياغتها وفق )2("بدل هويتها األوىل وأمدها وية جديدة 

منظور روائي يرتع إىل اخلصوصية الفردية اليت تتمتع ا الكتابة اإلبداعية الباحثة دوما عن مشروع 

.حضاري تكون فيه الرواية تارخيا ممكنا 

:التاريخييل خت-ب

خطابان تارخييان يعمالن بصورة موحدة على تأسيس خطاب لغوي غايته متثيل واقـع  الرواية والتاريخ 

معني وتشييد فكرة ما، إال أن اخلطاب الروائي يأخذ موقعا خاصا يف تشييد احلقيقة الكونيـة فـالروائي   

ؤرخ يشتغل وفق رؤية شاملة كونية يتغلب فيها اجلانب التخييلي على  اجلانب الواقعي، يف حني يستند امل

على منظومة القيم واألفكار اليقينية ذات البعد املقصدي والنفعي، وعليه تتحول صورة الكتابة الروائيـة  

إىل كون متخيل داخل روح تارخيية اهلدف منها هو حماولة وصف الراهن أو احلاضر املربك، هذا احلاضر 

.الذي ال تتضح معامله إال من خالل املاضي التارخيي 
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

.20ص  11974منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد البقومي ، سوريا ، ط :الزيين بركات :مجال الغيطامني )1(
.232ص  11999نظرية الرواية والرواية العربية ، املركز الثقايف العريب ، ط:قيصل دراج )2(
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نيات وآليات معرفية تتصارع فيما بينها داخل بنية ذهنية، والشك أن أساليب بناء التاريخ يف الرواية له تق

اجلمايل واملرجعي، أو بني املاضي واحلاضر، ومن هنا تبدأ مغامرة احلكي، فتندمج األزمنة :تبدأ بثنائية 

.(*)وفق رؤية سردية جتمع بني التاريخ والتارخيي 

م انشغاالت نظرية تبتعد عن التوظيف التوثيقي وإذا ذهبنا إىل فلسفة الرواية التارخيية، وجدنا أنفسنا أما

ف التاريخ يف الرواية، لنقول إن إضفاء التخييل يللتاريخ، لتصب يف عمق املعىن الفلسفي من وراء توظ

 القارئالبد أن يبادر بتكوين دالالت تارخيية حديثة يستخلصها )Fictionnalisation(على السرد التارخيي 

لرواية إىل تورط معريف تنتجه حاالت وجدانية قلقة تتماوج بني نصني، نص من النص، ومن مث تتحول ا

داخلي ونص خارجي، وهكذا تبىن املعرفة داخل الرواية، وكأن قدر السرد أن يقول ما مل يقله التاريخ 

الرمسي والعام، وعليه يتحتم علينا يف هذا املقام أن نتدرج  يف ضبط مسار الوعي التارخيي الذي أنشأ ما 

أن الفن هو)G.Lukacsلوكاتش(، أو رواية التاريخ منذ زمن غري بعيد أدرك التارخييةيسمى بالرواية 

إىل معرفة جمموع ، وهذا ما يقودنا  )1("البحث عن اجلوهر خلف الظواهر العارضة للحياة اليومية 

,,عامل سكنت فيه اآلهلة  املواصفات املعرفية اليت خلص إليها هذا الناقد، الذي يرى أن الرواية نشأت يف

وهذا ما مينح الرواية احلديثة ميزة التموقع املتميز، كوا أعادت لإلنسان كينونته اليت افتقدها أيام  )2("

يف تنظريه الروائي، ثالث قضايا )لوكاتش (سطوة امللحمة والفكر امليتافيزيقي، وذا التأسيس طرح 

.ية، داللة الرواية، بنية الرواية زمن الروا:أساسية ختص عامل الرواية 

بأن مسات اتمع الربجوازي )لوكاتش(تتأسس القضية األوىل بني الرواية والطبقة الربجوازية، إذ يعترف 

عرفت الكتابة الروائية، إذ يلمح الباحث العالقة املتبادلة بني اتمع الربجوازي وجنس الرواية، حبيث 

حتديد التعبري النموذجي لشكل الرواية، وعليه تتمحور الرتعة الفردية تصبح الفردية عنصرا قوميا يف 

اجلديدة كفكرة توطد الكتابة النثرية، وذا التأويل تغدو الرواية تعبريا صرحيا عن صراع اتمع فيكل 

 ، فزمنه هو زمن"لوكاتش"متزقاته وأحواله، وهذا ما يؤكد أحادية الشعر الذي يلتزم مببدأ الوفاق بلغة 

اإلختالف الدائر يف جوهر الصراع الطبقي، أما داللة اإلستقرار والثبات، وزمن الرواية هو زمن التعدد و

الرواية فإا ال تكون إال بالكشف عن جوهر ومضمون الفعل الروائي، وهذا أمر يتجاوز الواقع املخادع 

والتارخيي أحداث أختريت من التاريخ وموظفة يف الرواية عن طريق التخييل.التاريخ أحداث قد مضت (*)
.47ص 12005، سوريا ، طبنية املتخيل يف ألف ليلة وليلة ، دار احلوار الالذقية :ملصطفى املويقن ا  )1(
Georges:ينظر )2( Lukacs: la théorie du roman paris ,1963

.
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من املفاهيم املتعددة جمموعة)لوكاتش(والذهاب به إىل مسارب وأغوار ال حمدودة، وهذا ما  ولد عند 

يف حديثه املعمق )هيجل (كالكلية، والواقعية، واملعرفة، والتقدم، وهي مفاهيم حتدث عنها الفيلسوف 

¡)1("أا متثل البحث عن  الوحدة املفقودة "واملستفيض عن التاريخ البشري، إذ يرى  يف الرواية 

يتناىف وجوده مع قبول النثري والعادي واملبتذل يف العامل الفن بوصفه رؤية للوجود واحلياة، "ألن 

املقصودة فإا ترتبط بالتصور اهليجلي حلركة التاريخ وهي ما تقابل عنده ، ففي مبدأ الكلية )2("اخلارجي 

فيما بينهم وعالقام باملؤسسات والطبيعة، وذا ى فكرة عالقات البشرلعواليت تقوم"كلية املواضيع "

وم يصر لوكاتش على قراءة التاريخ قراءة جادة تبعد القضايا اهلامشية والناقصة، فعلى الروائي أن املفه

خيترب املوضوعات اجلديدة ذات العالقة الصادقة مع حياة البشر، وهذا حىت تتحول الرواية إىل مرآة 

Lucien()لوسيان غولدمان(تكشف التاريخ وتفسره، وهذا ما دفع  Goldmann(عد إىل تطوير مبدأ فيما ب

، واليت رآها )Emil.Zola()إميل زوال(كلية دالة واليت مسحت له بأن يقرأ روايات "لتصبح "الكلية "

تستمد من مصائر جتايف حقيقة اتمع ال لشيء إال ألن الفعل الروائي هو فعل ضرورة املوضوعات اليت

.من حيام السطحيةالبشرية وليس

كوا تصور أزمة اإلنسان وهو يف صلب تناقضاته "الواقعية "يقودنا حتما إىل مفهوم إن مبدأ الكلية 

:فيصل دراج (وصراعه اإلجتماعي، ويف هذا السياق يقول الباحث والناقد العريب  (

تنكشف الواقعية كشفا أمينا خيرب عن اجلهة اليت  يبأيت منها التاريخ وعن اجلهة اليت يذهب إليها مسريا "

" اللحظة عينها إىل قوى اجتماعية متداعية ،وإىل قوى أخرى تشد التاريخ إىل شاطىء اخلالصيف ...)3(

املشخص، :الواقعية يف األعمال العظيمة جيب أن تأخذ بعنصرين أساسني ومتالزمني ومها ثمرتولكي 

ا وهي مبثابة ركيزة والنموذجي، فاألول يتأسس حول جمموعة األفعال واملواقف اليت تعكس حقبة زمنية م

اجتماعية تفسر وتوضح حركة تارخيية معينة، وهذا املشخص حيمل يف نفس الوقت صورة النموذجي 

التوسطي قد ربط بني املبدع الروائي والفعل)ش 000000لوكات(الذي يقابله، وذا املعىن يكون 

خيية اليت حتركه من الداخل الذي يالمس جوهر وحقيقة اإلنسان مبعرفة سر القوى اإلجتماعية والتار

،مبعىن على الروائي 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

.209ص 21996فلسفة هيجل اجلمالية ، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، لبنان ، ط :رمضان سطاويسي حممد غامن )1(
.209ص :املرجع نفسه )2(
.29ة والرواية العربية ، مرجع سابق ، ص نظرية الرواي:فيصل دراج )3(
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ن يدرك بوعي مكثف حقيقة التاريخ اجلوهري ،وحقيقة التاريخ الطافح، وذا املنظور فالرواية عند أ

هي تعبري عن اتمع الربجوازي املؤسس على فكرة الصراع الطبقي، وهلذا نراه حياور )لوكاتش (

ه استطاع أن يلج إىل أعماق التفاصيل اإلنسانية وأن يف شيء من اإلعجاب ألنالروائي الروسي

.يتجاوزها يف آن 

وأثناء.ة تغدو خطابا معرفيا وفكريا جتتمع فيه أشكال الصراع يف أبعد تصوراته يفالرواية ذه الرؤية النقد

، ربط الواقعية بالتاريخ فإن الرواية تكشف عن منظور آخر هو أيضا لصيق جوهري بالكتابة الروائيةّ 

، واليت تغوص يف احلياة اخلاصة اليت تشتق من ارد واملشخص فضاء "املعرفة الروائية "ظور هو نوهذا امل

يقيم عالقة متكافئة بني )لوكاتش(حيويا، يدخل اللعبة الروائية يف حيز املادية والتاريخ، إذ جند هنا أن 

فة الروائية معرفة معيارية، وهذا انطالقا من أن احلقيقة واملعرفة الروائية إىل احلد الذي تصبح فيه املعر

.الرواية ال تقول احلقيقة بالقدر الذي تربز فيه وجهة نظر خاصة عن معىن احلقيقة 

وهذا ما "إشكايل "والباحث عنها هو اآلخر "إشكالية "ي ه)Lukacs()لوكاتش (قة عند يواحلق

 تتناسب مع الثورة والواقعي، ألن التقدم احلقيقي يشتقحدا ذا األخري بأن يعلي من مقولة التقدم اليت

من الشكل الروائي الذي يؤخذ من الفعل الروائي الذي جيعل من الفرد الروائي حامال ملواصفات الطبقة 

جتماعية اليت تنتظره، وحينها يتحول الفعل الروائي إىل بنية اليت ينتنمي إليها، ومبشرا أيضا بالشروط اإل

يواجهون الواقع املبتذل "اسيتها اخلاصة يف فهم وتقومي العمل الروائي، فكل أبطال الرواية دالة هلا حس

)1("لقوانني األسرة واتمع والدولة  اخلضوعالذي يقيم العقبات يف وجوههم ويرغمهم على 
ة ـفرواي¡

الطبقة ، مل تنصت جيدا وبشكل حاسم هلموم  )غوستاف فلوبري (ـل)Bovari()مدام بوفاري (

الفرد حماصرا بفرديته، فجاءت هذه الرواية ضيقة التصور )Flober()فلوبري (اإلجتماعية، فقدجعل 

.حمددة املعامل، فهي مل تنجح يف رصد اإلنشغالت الكربى لإلنسان املعاصر 

قصد ضبط ,وبكلمة نؤكد حقيقة جد هامة يف هذا الطرح النقدي الذي سطر معامله هذا الناقد 

بأن جعل من )لوكاتش (ات واألطر الروائية املنكبة حول حقائق التاريخ واتمع، لقد سعى املناخ

اإلنسان حمورا حمركا لقراءة الرواية ،إنسان خيتزل املسافات والتاريخ انطالقا من فلسفة الفرد املبنية أساسا 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

.210مالية ، مرجع سابق ، ص فلسفة هيجل اجل:رمضان سطاويسي حممد غامن)1(
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يصنع التاريخ، وذا الطرح  ييعيد إحياء مقولة اإلنسان الذ)لوكاتش (على التناقض واملفارقة ،وكأن 

الفلسفي تتأكد حقيقة أنه ال وجود للفرد املنعزل، والوجود للفكر األحادي إال داخل منظومة تارخيية 

البشري ليكون حمفزا لقراءة احلاضر  والكشف  عن الوهم اجتماعية حتكمها فلسفة شاملة حترك الفعل 

.هيجل "حد تعبري  املعاصر علىالذي يعيش فيه اإلنسان  "

وانطالقا من هذه األفكار حاولت الرواية احلديثة أن تقترب من تلك املناطق اهولة حلياة اإلنسان فلم 

أصبحت ة بلـاحلال يف القصة التقليدي تعد تقدم حاالت صراع بني الفرد واملعيار األخالقي كما هو

غدت العالمة األوىل  )سرفانتس(الرواية تقدم حاالت فلسفية ذات حساسية عالية بني اآلنا والعامل، فمنذ 

فردا غري قابل للمحاكاة وغري منفصل عن خميلة كاتب واحد تواألساس للرواية هي أن تكون إبداعا م

Walter)(ولترسكوت(، فمع )1(" Scott) جتلت معامل الرواية احلديثة،حني ظهرت له )1771-1832)

حيث اعتىن يف هذا العمل )Waverley)(ريليفو(روايةوهي)1814(أول رواية ذات مسحة تارخيية سنة

باخليال واخللق داخل اإلطار التارخيي  ،فكان هذا العمل متهيدا ألعمال روائية حاولت تتبع القضايا العامة 

.العصر  النابعة من روح

كان قد أّمن تواصل طرائق وأنـواع  التارخييةجياده للروايةإب)ولتر سكوت (أن "لقد اقتنع الروائيون 

، وحىت تكتسب الرواية ميزا األدبية البد أن تعيد تشكيل  املـادة  )2("كانت  حىت ذلك احلني منفصلة 

الروائـي  اإلجناز  هذااملعيش، ولكي يتحقق دأ التواصل مع احلاضر بمع احتفاظها مب)التاريخ (احلكائية 

البد أيضا من ظهور رؤية الفنان هلذا التاريخ، هذه الرؤية اليت متنح الرواية أبعادا حضارية وثقافية مـن  

شأا أن توطد عالقة اإلنسان بالتاريخ، وبأسئلة احلاضر القلقة،  فاإلنتقال من الرواية التقليدية إىل الرواية 

بلزاك (ة فمعـعلى الشكل والصياغة اجلمالية الذات وأصبح يركزـتقال ختلى عن مركزياناحلديثة هو

) (Balzac( تلتقي مالمح العصر، وجتتمع تفاصيل ويوميات الفرد املتورط مع األزمنة ،فيتحول الروائي

(ة ـاملهزلة البشري(يف  مدام (ل يف احلاا هوـإىل مؤرخ يلتقط تفاصيل اتمع الفرنسي مثلم)1842)

كاملة، مما أدى أن يشاهد احلياة ويتأملها مبوضوعية"، ففي هذا العمل اإلبداعي حاول الروائي)بوفاري

"به إىل اإلهتمام اهتماما زائدا بالتفاصيل يف ذاا  ولذاا  ..)3(
غدا اإلجنازوهكذا ¡

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
خريف /، صيف  67/2005حممد برادة ، جملة فصول ، ع :مجة،تر)مقتطفات مترمجة (لنسيان ، الرواية يوتوبيا لعامل ال يعرف ا:ميالن كونديرا )1(

.31،ص
.127ص 12001عبد الكبري الشرقاوي ،دار توبقال للنشر ،املغرب ،ط مجةمدخل إىل نظريات الرواية ،تر:بيار شارتيه )2(
108.ص  21975دار العودة بريوت ، ط نظرية الدراما من أرسطو إىل اآلن ،:رشاد رشدي )3(
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ئي فعال انسانيا ليس فقط على مستوى اإلنزياح أو املفارقة، بل يف قدرة الكتابـة اجلماليـة علـى    االرو

ـ  ــاك باجلـ ـــوانب السريـاإلمس ـ ةـ ــن حيـ ــة م ـــوالدفين ــالروائيـاة اإلنس ان ف

والـيت  )احلرب والسـالم  (:استطاع يف عمله الروائي )Tolstoy()1828-1910)(ويـتولست(الروسي

ورات السياسية ـمن خالل التطأن يرصد حتوالت  الشعب الروسي)1869-1865(:كتبت بني عامي

أن الصراع أو اإلقتران بني البنية العليا ")Tolstoy()تولستوي(ففي هذا العمل أدرك اإلجتماعية،و

قائمني لتربير األعمال الروائية حيث الوجود، وحياة تمع صناعي واحلياة العاطفية لألفراد ما يزاالن 

)1(....األسر املعتمدة  على عالقات اجتماعية 
¡

قصد تشييد أوضاع اجتماعية تكون قادرة على رسم تصورات سوسيوثقافية ،عن طريق شكل سردي 

على   )2("غري داخل التناقض القائم بني جمموع كلي ثابت وتاريخ مت"مطعم واجس تارخيية بارزة من 

.لوكاتش(حد تعبري  )مارسيل بروست(منءكتاب الرواية احلديثة، بدوعلى هذا الدرب استطاع)

)اس ـماريو فارج(و)ماركيز (و)خوسيه ساراماجو(و)تولستوي(و)بلزاك (و)1922_1871(

لى ـوارع عـيف الشرـرآة تسيـأن جيعلوا من الكتابة الروائية حلظة تارخيية، وم)جيمس جويس (و

.Standall)(اندال تس:(ول ـد قــح (

واملهم يف هذا الشأن هو معرفة حدود ومساحات املعرفة اجلمالية اليت متكن السرد من احتضان 

التاريخ واملواقف التراثية ،وليس غريبا أن جيد السرد العريب ضالته يف زمن أقل ما يقال عنه أنه زمن فقد

فتكاثفت قوى اإلستعمار الغريب واألنظمة"عريب الكثري من القيم التارخيية والتراثية، فيه اإلنسان ال

)3(إلجتماعية املنغلقة على الصعيدين املادي واملعنوي يف خنق احلساسية يف كياننا احلضاريا

فكان  لزاما على الفن أن يسجل كل مظاهر البؤس العريب، وأن يساير كتلة التغريات ذات الصلة 

واقع العريب، وموم اإلنسان، فلم جيد هذا الوضع العريب غري هذا التاريخ املمتد عرب أشكال التراث بال

وهكذا اختلط ماضينا  "ومضامينه احلضارية والثقافية، وهذا قصد تعرية الواقع وكشف أزماته املختلفة، 

املاضي جنبا إىل جنب مع حباضرنا و  مبستقبلنا يف بوتقة رؤيوية غائمة تستشعر احلزن واألسى على 

)4("مكانية الفرح يف املستقبل إ
¡

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

.39ص  21986صبحي حديدي ، منشورات عيون ، الدار البيضاء ، املغرب ط :األسطورة والرواية ، تر :ميشال زيرافا )1(
.23ص :املرجع نفسه )2(
282،ص  21980العربية ، دار األفاق اجلديدة بريوت ، طمعىن املأساة يف الرواية :غايل شكري )3(
.40ص :املرجع نفسه )4(
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وال نريد يف هذا املقام أن نسترسل يف وصف تطور الرواية العربية  يف بعدها اجلمايل والتارخيي، فهذا 

باألحرى، أو ليس مبتغانا، كوننا نود معرفة اجلوانب اإلستراتيجية اليت  تلتقي فيها الرواية بالتاريخ،

الرغبة يف مالمسة عمق التناغمات واملفاصل اجلمالية اليت يلتقي فيها السرد الروائي  بالتاريخ كرؤية 

احلرية "حداثية كاشفة لكينونة اإلنسان يف مرحلة زمنية تراجعت فيها القيم والرموز العربية فكانت 

ويف هذا السياق بدأت  )1(الروحية  حياتناوكان القلق وكان ذلك الشعور املتوتر مبأساة الشد واجلذب يف

اإلجتماعي بعالئق فردية متينة الرواية العربية احلديثة رحلتها، فأعادت ربط التفكري السيكولوجي و

.أسست للفرد واجلماعة 

(جورجي زيدان (حاول  أن يعلم التاريخ عن طريق الرواية ،فبدأ كتابة روايات التاريخ ¡)1861-1914)

ة التجريب الروائي بحم عقتقت استطاعت الرواية التارخيية أن"هذا التاريخ ومنذ"¡)1894(، منذ سنة

مكانات التوظيف ،وأوقفته على سعة البنيات اخلطابية والنصية إوفتحت أعني اإلبداع الروائي على 

.)2(..."للرواية ،مبا فهمت معه بعد ذلك إمكان التشييد الروائي خارج صرح التاريخ

على اختاذ التاريخ مادة للسرد، وإعمال اخليال يف تقدمي "عاملا روائيا قائما )جورجي زيدان (د شيد لق

)3(",,املادة التارخيية
فنجح يف استرجاع التاريخ العريب واإلسالمي، وبعث فيه روح  املغامرة والتشويق،  ¡

لدرامية، وذه الكتابات الروائية تطورت بطريقة تعليمية امتزجت فيها عناصر احلبكة التارخيية واملواقف ا

بداعية أحدثت فيها الرواية نقلة مجالية وفكرية ،إذ مثلت روح إمعامل النص الروائي لينتقل إىل فضاءات 

حتاول  الرواية عرب هذه الشخصيات ومبا إذ"العصر بفضل قدرة املتخيل على بعث الشخصية الروائية 

دخل التنوع الكالمي اإلجتماعي إىل عاملها التخييلي، وبشكل ميكنها يرتبط ا من أحداث وأمكنة أن ت

¡)4("ز بلغتها السوسيولوجية من منذجة الواقع وتعميمه فنيا يف تيمة مشهدية سردية وصفية روائية تتمي

ح املتخيل الروائي انزياحا لغويا وفكريا أو مطارحة تعبريية، بل أصبومن مدار هذا التحول املعريف مل يعد

ن جيل ـاب مرحلة النهضة الروائية متد كتتده عنتذا ما جنتورها، وهتق صتاة يف أعمـرؤية للكون واحلي

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

.40مرجع سابق ، ص "رحلة عذاب "معىن املأساة يف الرواية العربية ، :غايل شكري )1(
.179ق ، ص الرواية والتاريخ ، مرجع ساب:عبد السالم أقامون )2(
102ص  2000اد كتاب العرب ، دمشق توظيف التراث يف الرواية العربية املعاصرة ، منشورات احت:حممد رياض وتار )3(
.75ص 11991وار ، الالذقية طاحلالرواية والتاريخ ، دراسة يف مدارات الشرق ، دار :عبد الرزاق عيد ،حممد مجال باروت )4(
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وإحساس حضاري له ورـركزت فيها الكتابة اإلبداعية كشعـمة، واليت تـبيرهاصات احلداثة العرإ

قيمته يف التعبري عن الواقع، وتغيري صورته القامتة، وال سيما يف فترة متتاز بالتصدع التارخيي واحلضاري، 

رة فيه دراكا للواقع ،وأشد وعيا بالعوامل املؤثإالروائيني الواقعيني يصدرون عن رؤية أكثر "فنجد بذلك 

اية العربية ،ونقرأ فيها ذلك التاريخ املقموع، وذلك العامل الدفني يف وجدان ، فأصبحنا نقرأ الرو)1(."

و  انكسارات ,ما إلتصق به من مآسي ومهوم، فاجتمعت يف عروقه خيبات التاريخ اإلنسان العريب، و

الذات، وتشظي األحوال وفشل الثورات، فكل هذه األجواء أعادت تشكيل رؤية حداثية معاصرة 

ادوار (تفكك الواقع، واجم اهول، وفق مساءلة معرفية، قصد اقتحام مغاور ما حتت الوعي، بلغة 

الواقع "جتاوز النص السردي مرجعيته اللغوية، ليكون نصا رؤيويا نرى من خالله وعليه ،(*))اخلراط

املعاش للناس بالوصف املتأين والسرد الطيع، وعدم اخلضوع لضرورات خاصة سواء لدى املبدع أو

"املتلقي
)2(

.

طاب الروائي لقد حتول التاريخ يف الرواية إىل مرآة نرى من خالهلا احلاضر، فالروائي يهرب اخل

وينقضه من تارخييته املباشرة، فيبعث فيه روح العصر قصد فهم عقالين لعناصر الواقع القائم، لقد ظفر 

(فرح أنطون (الروائي  يف بداية هذا القرن على الشكل الروائي املناسب لربط الواقع )1874-1922)

عرفة اإلنسانية، وجعلها جنسا إبداعيا جيمع الكائن بواقع متخيل وحمتمل، ومن مث فتح الكتابة على أفاق امل

(السردي مع الكاتب ، لتكتمل صورة املتخيل"املقامة "فنون القول الكالمية، كما كان الشأن يف أمر 

وهي العمل الفين الذي أسس )1914()زينب (فكانت رواية ¡)1956–1888()حممدحسني هيكل 

اجنازاته املعرفية، ففي هذا اإلجناز تتقاطع صور املاضي مع هلواجس روائية استثمرت جتارب الغرب و

بزمن حديث قوامه التعدد واحلوار والقول النسيب، أي إىل "مالمح اإلنسان الباحث عن خالص يربطه 

الذات املتحررة اليت حتاور غريها وهي تقول قوال ال تأخذه من غريها وال جتربها غريها على التخلي

اد اإلنسانـالرواية احلديثة جتلت بوادر عصر التنوير ،فاستعسق احلداثي الذي جسدته ،وذا الن)3(."عنه

.282ص 21980صورة املرأة يف الرواية املعاصرة ، داراملعارف ، القاهرة ، ط :طه وادي )1(

مقاالت يف الظاهرة "(احلساسية اجلديدة "يف كتابه "إدوار اخلراط"ائي اليت فال ا الرو)احلساسية اجلديدة (ميكن مراجعة هذه الفكرة من خالل مقولة  (*)

)1993(دار اآلداب بريوت )القصصية 
.55صورة املرأة يف الرواية املعاصرة ، مرجع سابق ، ص :طه وادي )2(
.200نظرية الرواية والرواية العربية ، مرجع سابق ،ص :فيصل دراج )3(
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.وجوده التارخيي، املتخفي وراء ضباب التاريخ وأوتاد املاضي 

جتعل اإلنسان يفهم نفسه من خالل التاريخ باعتباره عملية مستمرة يف "إن معايشة اللحظة التارخيية 

)1("الفهم والتأويل 
(جنيب حمفوظ (ما جسدته روايات وهذا ¡ لروائية ا،فمع أعماله)1911-2006)

يعيد ¡)1944()كفاح طيبة (¡)1943()رادوبيس (¡)1993()عبث األقدار :(ذات املعىن التارخيي 

لكتابة الروائي بناء سلطة التاريخ ليقرأ به احلاضر يف أبعاده القومية والتراثية، ليفتح ذا اإلجناز مشروع ا

إقامة فلسفة روائية هلا عمقها اخلاص )حمفوظ (ة ذات البعد الفلسفي واإلنساين، فلقد حاول يالروائ

يطمح إىل "دراك كينونته من خالل التاريخ، فقد كان إومدلوهلا املتميز، يف جعل اإلنسان قادرا على 

احلديث بيد أنه اكتشف وهو استخدام الرواية شكال فنيا لسرد تاريخ مصر، منذ بدايته حىت العصر 

"يكتب عن املاضي أنه إمنا يتناول احلاضر بكل صروفه و تفصيالته  ، فعن طريق الرواية امتدت )2(...

مغاور متفتحة على تعددية اخلطاب التارخيي، ومن مث يفقد الزمن هيمنته مفاهيم الوجود حنو أطوار و

ية التفوق، اليت متنح ختييلية تالعب التاريخ بسالح شعرالقمعية ليتحول إىل كيان  ميتافيزيقي و إىل حلظة 

، وهو يفكك )جنيب حمفوظ (خيالية يعيش من خالهلا ومهه اخلاص، وهذا ما استحضره  اتالفرد مساح

أواصر العالقة بني السرية والسلطة ليعيد تعريف الذات يف التاريخ، فيعتقها مما ميليه اخلطاب الوحدوي يف 

"شائكة  وضيقة  املاضي من تقييدات ..)3(

اإلنسـان يف التـاريخ ال   "أن تظهر )جنيب حمفوظ (متكنت املغامرة السردية املعاصرة، بدء من 

ارجي أو كهدف للتأثريات اخلارجية بل كذات نشيطة للتحويالت اليت كموضوع سليب لتأثري العامل اخل

"يقوم ا يف هذا العامل  ..)4(
لية وسط مراجـع التـراث والتـاريخ    اه اجلمى تناغماتلإذ ظفر السرد ع ¡

إعالء وتفوق ممتاز على مستوى تطوير  –من جهة أخرى  –اإلنساين، فالعثور على الشكل الروائي هو 

مضامني النص السردي، مبعىن، أن الوعي بالتاريخ طور التجربة اجلمالية للكتابة الروائية ،وهذا ليصـبح  

قارا يف بناء عامل الرواية يف العصر احلديث، وهذا بـدوره وطّـد   التجريب مبفهومه العميق صفة ومنطقا 

ونــات تكــراتيجيــم، واستلـاـة للعـة احلداثيـن الرؤيـالقات بيــج والعــالوشائ
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

.28ص  62001ط الدار البيضاء إشكالية القراءة آليات التأويل ، املركز الثقايف العريب ،:نصر حامد أبو زيد)1(
.28ص 2006خريف /صيف 69أمحد هالل يس ، جملة فصول ، ع  .مجةجنيب حمفوظ بني حضارتني ، تر:هالنجرن اندرس )2(
.216ص :املرجع نفسه )3(

.12، ص 11996الفلسفة واإلنسان ،جدلية اإلنسان واحلضارة ، دارالفكر العريب ، ط:فيصل عباس )4(
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الفنان الذي يؤرخ ملرحلة أو مراحل سابقة من تطور جمتمعه ال يقتصر عمله "ون اإلشتغال الروائي، ك

اليسرية إىل مهمة أجدى و أضخم هي عملية على جمرد التسجيل املباشر، وإمنا يتجاوز هذه اخلطوة

التفسري الفين لألحداث، وهي العملية اليت تكسب العمل األديب داللته اخلاصة اليت يتميز ا عن كتب 

"لتاريخ ا ..)1(
وهذا ما استدعى الروائي بأن جيرب الكسر التارخيي، ويصادر الوعي الزائف، والفكر ¡

¡)1985()العائش يف احلقيقة (املعطوب، وهذا عن طريق طمس أركان بؤس التاريخ، ففي رواية 

عن تلك  ويرغب يف الكشف¡)أخانتون(حافات التاريخ فيحاور اد الفرعوين )حمفوظ (يالمس 

)احلكاية(اللحظات املضيئة من حياة اإلنسان، فهو يقرأ التاريخ الفرعوين قراءة كاشفة تتصارع فيها بنية 

لنفسه )جنيب حمفوظ(مع مضامني التوجه السياسي، رغبة يف تصعيد فاعلية الزمن التارخيي وهكذا رسم 

التاريخ الفرعوين، الذي استثمره كمرجع  استراتيجية منتظمة يف قراءة األحداث واملراحل الزمنية، فمن

قومي، إىل حافات أخرى من دالالت التاريخ ،جتعل املنظور الروائي ينساق حنو تصور فلسفي لإلنسان 

، وهذا ما كتبه الروائي من نصوص روائية نزع فيها إىل تصورات )اهليجلي (من خالل مقوالت الفكر 

ويف جدل الوجه والقناع "نعطفات اخلطرية من عمر اإلنسان، معرفية مجعت يف كثري من املواقف تلك امل

يظل حمفوظ مقيما فيما كتب وشديد احلضور، يظهر وحيجب، طاردا وجها بقناع، ومثبتا القناع وجها 

¡)2(..."كان يضيق بالعفوي والتلقائي والبسيط، وينبذ ما ال بروضه احلسبان الشكوك آخر، كما لو

جلديدة سعت الرواية التارخيية إىل حتوبل التاريخ من نسق التلقي املباشر إىل ومن سياقات الثقافة  ا

مل يقله التاريخ الرمسي، يف مرحلة توقف فيها مجاليات التلقي الروائي وهذا بكتابة زمن اهلامش، أو ما

ذاته ختوم العقم والتشنج الروحي، فانفصل عن  إحناءهدالالت احلاضر، فالتفت حول  إنتاجاإلنسان عن 

على أبيه يف )إدريس (وكيانه، فلم تعد فيوضاته املعرفية متيز روحه وجوارحه، هكذا نفهم سرمترد 

إذ انتقل من اخلضوع القاتل إىل ميدان احلرية املطلقة، كما تعيد الذات مراجعة )أوالد حارتنا (رواية 

.ص البيت الكبري، حبثا عن املعرفة واخلال)عرفة (أحواهلا، حني يقتحم 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

.111، مرجع سابق ، ص )رحلة عذاب (معىن املأساة يف الرواية العربية ، :غايل شكري )1(
.161،ص 12004الرواية وتأويل التاريخ ، املركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء ، ط :فيصل دراج )2(
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:ورظاحمل خاريتث العب-ج

لروائي جزء مهم من تطور الوعي التارخيي، تتضح هذه الفكرة جيدا حني تفضح الكتابة إن تطور الشكل ا

وتصوغ داخلها تارخيا رغبيا مقموعا "ما بعد "و "ما قبل "خارجها تارخيا انقسم إىل "التاريخ ،فترى 

)1("،ينتظر أزمنة حترره 
ن حياة اإلنسان، بشعرية اخليال الذي يتصيد تلك األزمنة الدفينة م وال حترر إل¡

هناك، أبدا جاذبية "فتتقاطع سلطة املاضي باحلاضر، فتركن املعرفة الروائية إىل حقيقة أبدية قوامها أنه 

"..األسالف املرتاحة إىل تواتر الكتب ،وهناك  اإلنسان املبدع املفتون بفضول  املعرفة 
)2(

وال شك أن ¡

(الثالثية"يف  من قدر كبري ¡)1957()السكرية ()1957()صر الشوق ق(¡)1956()بني القصرين:

الصرامة الروائية يف استنطاق معامل التاريخ املمتد داخل األعماق البشرية، تتناول هذه الرواية احلياة 

:اإلجتماعية والتارخيية للمجتمع املصري، يف الفترة املمتدة بني 

وثقافية مرت ا أسرة طوار سوسيولوجيةرحلة طويلة أل)حمفوظ(وفيها قدم ¡)1914-1944(

ذات ثالثة فصول، )مبسرحية (إا إذن أشبه "مصرية عاشت تقلبات األحوال اإليديولوجية والفكرية، 

رحلة أدبية يف يدور كل فصل منها يف حي لنشهد السلوك مترمجا ألفكار البشر، وعلى هذا فالثالثية 

فمن خالل شخصية )3("حدثا متحركا يدور يف إطار حياة أسرة أكثر من كوا ، تاريخ اتمع املصري

يتشجر التاريخ عرب سالالت بشرية تعكس بعمق تطور  الفكر التارخيي لألفراد، )أمحد عبد اجلواد (

السلوكات ما هي إال نتيجة حتمية إلفراز حضاري وتارخيي يف تطور اتمعات، فمن فكل املواقف و

مث مرحلة التذبذب والقلق الوجودي، إىل مرحلة اإلنتماء، يكشف الروائي عن مرحلة اخلضوع الكلي، 

الوجه اآلخر لإلنسان ،وجه تتصارع فيه الطبيعة، واألفكار،واألحالم وحتميات القدر، ، وهذا ما نلمحه 

أمحد عبد اجلواد، ياسني عبد املنعم، سوسن، أمينة، خدجية، عائشة، (من خالل تعدد أصوات الرواية، 

)ضوان، زينب، كمال ،ر ، فكل هذه الشخصيات الروائية، هلا حضورها اإلجتماعي اخلاص يف ......

.متثيل حركية التاريخ وتطوراته 

مجالية وذا العمل اإلبداعي املتميز دخلت الرواية العربية احلديثة مرحلة جديدة، استحدثت فيها تقنيات

.يف كتابة النص السردي ذي اإلشتغال التارخيي

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

.201مرجع سابق ،ص الرواية وتأويل التاريخ ، :فيصل دراج )1(
.187ص :ملرجع نفسه ا)2(
.291صورة املرأة يف الرواية املعاصرة ، مرجع سابق ، ص :طه وادي )3(
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أدوات املعرفة  التعامل مع التاريخ روائيا، فزرع يف جسد الرواية العربية)جنيب حمفوظ(استطاع 

التارخيية ،فانسالت عرب فضاءات السرد مطواعة ،كاشفة لرحالت البشر، ومهوم اإلنسان داخل بيت 

الرواية الوسيلة الوحيدة اليت حتاول أن تصل لدرجة من درجات الصدق ،ذلك الصدق "التاريخ، لتبقى 

ة للمؤلف ،وإن ظل احلوار مفتوحا املتلقي متقاربة مع الصورة الذهني للقارئالذي جيعل الصورة الذهنية 

"بيننا وبني اآلخرين حىت تتقارب رؤيتنا وإدراكنا لألشياء موضوع العامل  ..)1(.

:ومن هذه الطروحات خنلص إىل القول 

يتشكل التاريخ داخل الرواية كمعرفة ينتجها املتخيل السردي،ضمن سياقات مجالية ترتكز على    مقولة  

ألن الرواية هي كتابة ما مل يكتبه املؤرخون وعلماء "السائد وتثبيته خياليا ،اهلدم والبناء، ونفي 

)2(",,اإلجتماع، إا كتابة عن اإلنسان املختفي خلف الوقائع 
.

 يف تكوين نشاط شعري وفين يتصف ببنيته أساسا  واملتمثلللرواية ذات اهلم التارخيي خطاا اخلاص، 

القادرفاخليال هو"اية يف هذه احلال هي صانعة تاريخ خاص ميكن الوقوع، التخييلية املغلقة، وكأن الرو

"على إمتام ما مل يذكره التاريخ بناء على معطيات التاريخ نفسه  ..)3(.

يتوجب على الرواية املشتغلة على املاضي، أن تدل على احلاضر، فموضوع احلكي يدمج األحداث 

زمن الرواية حدثا متواصال، وهذا على مستوى القراءة، فعن طريق جية، جتعل إزدواالتارخيية ضمن عالقة 

دراكه، وبني البنية املتخيلة داخل إتتموقع صورة التفاعل التارخيي بني حساسية املتلقي وأفق "احلكي "

نتاج داللة النص الروائي  صفة التواصل، إالسرد، ومنه تظهر لدى املتلقي صفتان أساسيتان يف عملية 

 والثانية، تتمثل يف القدرة على تصنيف و)اخلطاب السابق (نفصال، فاألوىل تدل على املتحقق وصفة اإل

الشخصيات الروائية، ووضعها ضمن سياق احلكاية املتخيلة يف املاضي، وكأن الرواية يف هذا  استيعاب

بناء سردي يتطلب "السياق تنتج داللتها املعرفية اخلاصة من وراء أحداث التاريخ ،فالتراث من حيث هو

إعادة تأويل مفتوحة النهاية، وبالتايل فإن معاينة التراث تعين أيضا معاينة الوعي ،مبعىن التمييز النقدي بني 

.)4(..."التأويالت املتصارعة
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.147خريف ، ص /صيف  2006¡69فلسفة الشكل يف العائش يف احلقيقة ، مج ، فصول ، ع :جالل أبوزيد هليل )1(
.119، ص 11998ملعاصرة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، مصر ، طامجالية الرواية :جماهد عبد املنعم جماهد )2(
.138الرواية والتاريخ ، مرجع سابق ، ص :نضال الشمايل)3(
.105،ص11999طالدار البيضاء مي ،سعيد الغامني ، املركز الثقايف العريب ،الوجود والزمان والسرد ، فلسفة بول ريكور ، ترمجة وتقد:ديفيد وورد )4(
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)1()ثالثية غرناطة (يف رواية 
عاملها الروائي من حافات التاريخ )رضوى عاشور(تبين الروائية ¡

سقوط "، فنسجت منه تارخيا هامشيا يفضح احلاضر ويرمي به إىل أسئلة الوجود، فتعود حكاية املقموع

:وتكون شاهدة على مأساة العصر "رناطة غ

ولدي كتبت وسأكتب املزيد عن كل األشياء نعم يا"

املوجعة اليت رأيتها ومسعت عنها وسوف أضيف أنه من العار   

ل حلم الرجل العظيم الذي اكتشف هذه األرض حقا أن حتو

.)2(................"إىل هذه الشراسة غري املفهومة  

إال وإمنا تتصور عاملا روائيا يعج باحلياة ليس التاريخ"¡مع التاريخ يف بعده التوثيقيفالكاتبة ال تتحاور

)3("¿..العامل إحداثياته  خلفية له، وجماال يهب هذا
.

إن اللقاء بني الرواية والتاريخ ال يتم إال داخل بنية صراعية ذات متركز جديل أساسه صناعة املعىن  الثاوي 

خلف مساحات التخييل، و بناء املعىن يف هذا النمط من الرواية فيه  الكثري من املالبسات تأخذ فيها 

كيف ميكن :ت، وهذا ما جيعلنا نبادر باستحضار سؤال الرواية وهو الداللة وجوها متعددة من التأويال

¿¿¿............تشييد الداللة الروائية من خالل اإلشتغال على حمور التاريخ 

:إال أننا حنصر هذه الدوافع يف دافعني أساسني تتعدد دواعي الكتابة الروائية املشتغلة على التاريخ ،

.ة املرحلة التارخيية وعي الروائي خبطور -1

.الكتابة وما تتطلبه من رؤية فنية  -2

فمن خالل  هذين احملفزين، تتشكل األطر والرؤى الفكرية واجلمالية اليت تدفع بالروائي بأن  يتناول 

من املواقف يتحول خطاب التاريخ إىل موضوعا أو شخصية ذات صلة باملاضي التارخيي، ففي كثري

ن يف انتاج املتخيل السردي، وحىت إن مل يذهب الروائي إىل التاريخ، فهو يتنفس مرجع معريف مهيم

:ضمن تراث سردي حمكوم بدوائر تارخيية وتراثية ال ميكن اهلروب منها، كما هو احلال يف رواية 

وقفات عرفنا يف )واسيين األعرج (للكاتب اجلزائري،  )4()رمل املاية،فاجعة الليلة السابعة بعد األلف(

(لوكاتش(سابقة، كيف أن  (Lukacs( صاغ من التارخيية مقولة مركزية يف تقييم مجالية النص األديب

ارها التارخيي الذي ـل الفين يف إطـة يف العمـع األحداث الروائيـوض"،وهذا ما يؤدي بالروائي إىل 
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.21998سة العربية للدراسات والنشر ، بريوت ، ط ثاللثية غرناطة ، املؤس:رضوى عاشور )1(
.175ص :الرواية )2(
55الرواية والتاريخ ، مرجع سابق ، ص :حممد القاضي )3(
.1993، املؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائر رمل املاية ،فاجعة الليلة السابعة بعد األلف:واسيين األعرج )4(
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مرحلة حمددة، حبيث يتمكن الكاتب من إدراك  وتصوير اإلجتاهات ع يفتكشف به عن تطور اتم

)1("التارخيية واإلجتماعية اليت تنبثق عن الواقع 
العربية املعتمدة على ترتسم معامل الروايةوذه النظرة  ¡

الروائي حلضارية، فا احلادثة التارخيية، قصد تشكيل اليومي، ومعاينة الراهن والوقوف على حمنه وتقلباا

(العريب من خالل )1967(يكتب التاريخ املهزوم لعصره "الزيين بركات "يف )مجال الغيطاين :

استحضاره هلزمية مصر يف القرن السادس عشر امليالدي، فهو يعيد تشكيل رؤية تارخيية متفحصة للحدث 

ل حمنه ومهومه داخل معركة الزمن، التارخيي ،متتزج فيها األبعاد احلضارية الرامسة ملعىن اإلنسان وهو يتأم

قنصوى الغوري ،وهزمية مرج دابق، (يف هذا العمل الروائي ال يريد التذكري بأحداث املاضي "فالغيطاين"

، ولكن هي الرغبة يف إجياد اللحظة الروائية املناسبة لتكون بديال للذات املقموعة يف تارخيها )1517

"اإلمساك ذه اللحظة ألنه تعبري عن جوهر الواقع والفن وحده هو القادر على "احلاضر،  .)2(
وذه ¡

الطروحات املعرفية نقول إن حلضور التاريخ يف العمل اإلبداعي وجوه وقيم ينبغي تصديقها وحتسسها، 

فهمنا للنصوص األدبية سوء تلك اليت تنتمي للماضي أم تلك اليت تنتمي للحاضر عن طريق معايشة "ألن

"فيها يؤدي بنا إىل فهم أفضل للماضي واحلاضر معاجتربة احلياة  ....)3(
.

ومن جانب آخر فالعوامل التخييلية اليت تبدعها الرواية، تتفاعل وتلتقي مع العوامل الداللية املمكنة على 

مستوى الواقع قصد استنباط دالئلية الرواية ،إذ يؤطر السرد احلكاية ويلفها لفا، فتنتظم عوامل التخييل 

كي يربط بني املمكن، واملتخيل، وهذا ما جنده عند )القارىء(بنية مرجعية حترك طاقة املتلقي  ضمن

(جريار جينيت ( *(G.Gennette( ضمن "احملكي الالختييلي "و"احملكي التخييلي "حني ميز بني

(مفاهيم  (السرد (و)Récit)(احملكي (و)Histoire)(احلكاية : (Narration( وعرب هذه املعامل،

.يتشكل الطابع املفاهيمي للنص الروائي

إذن فالرواية ذا الطرح هلا عدة طرق يف التعامل مع الواقع والتاريخ ،فالروائيون خمتلفون يف الرؤية  

ومتفاوتون أيضا يف كثافة وقيمة املرجع، فكل أديب يتخيل وفق مرجعية معينة جتعله يرى الواقع يف 

طريق حضور التجربة الفردية "املعرفة، فيتشكل العامل عن  يةيديولوجإأطر ال خترج أبدا عن وحدود

)4("للذات اإلبداعية للكاتب يف قلب العامل 
وهلذا فالعمل الروائي املتحدث باسم األحداث والوقائع ينتج ¡
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.34، مرجع سابق ، ص تشكل املكونات الروائية :املصطفى املويقن )1(
.169ص  12006الرواية والتراث السردي ، القاهرة ، ط :سعيد يقطني )2(
.28إشكالية القراءة وآليات التأويل ، مرجع سابق ، ص :نصر حامد أبوزيد )3(
.61منيف ، مرجع سابق ،ص  الرواية والتاريخ ، دراسة يف مدارات الشرق لعبد الرمحان:عبد الرزاق عيد ، حممد مجال باروت )4(
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خطابه اجلمايل عن طريق مجلة من الصيغ واألشكال املعرفية املوجودة سلفا يف املراجع وكتب التراث 

والتاريخ، وبصورة دقيقة يف تلك املادة التراثية ذات األصل احلواري والقصصي، واليت من خالهلا يبين 

ته على تصعيد العبارة اليت خيلقها حبيث متر من خالل قدر"الروائي عامله املتخيل، إذ تتجلى عظمته يف 

"اإلحساس، أي أن تتحول إىل حلظة عرب ذاتية دون تدخله املباشر لتستدعي شعبا كي جييء ...)1(.

يف زمن احملنة، فرض الواقع العريب عل الروائيني  أمناطا واستراتيجيات حمددة اإلجتاه، يف التعامل مع الوضع 

فكان لزاما أن تأخذ الكتابة الروائية شكال وأسلوبا آخر يف رؤية الكون  واإلنسان، ومن العريب اجلديد ،

مث تأسست مناخات روائية حديثة حاولت استنطاق التاريخ واملوروث الثقايف وجعله حمل نقد وسؤال، 

)2("رفض الواقع السائد "فأصبح الواقع الروائي قائما على  
إذ أن إحدى  واستبداله بواقع ختييلي آخر،¡

تكمن يف أا تتفوق على احلياة احلقيقية يف القدرة على اجتذابنا إىل أعماق وعي "ميزات الكتابة احلديثة 

،فاجعة الليلة السابعة بعد األلف(جاء يف رواية )3(الناس الذين قد ال جند سبيال آخر لفهمهم فهما كامال

:واسيين األعرج "، للكاتب )رمل املاية "

أي تاريخ يا مسكني، التاريخ الذي نرويه يف الساحات "

.......أم التاريخ الذي يزوره الوراقون يف القصور                        ...

هذا تاريخ الوراقني يا أبناء الزانية الرخيصة، أنا ال أحتدث                       

أحتدث عن الناس الذين ميوتون جوعا وبالدهم  عن هؤالء،                      

تلد اخلبز واملاء، عن الناس الذين يعيشون يف الظالم      

وشوارعهم ميألها النور الذين ميوتون عطشا وبالدهم  

"تشتكي من الفيضانات                   .................)4(..

ففي هذا املقطع السردي، ميتزج الزمن الراهن بتلك اللحظات املهمة من تاريخ العرب  يف األندلس فهذا 

، وهو شخصية روائية جتمع بني الفن والدروشة، )سيدي عبد الرمحن اذوب (الكالم جاء على لسان 

وهي صورة مماثلة ملا حيدث ليكون داال على خيبة التاريخ العريب أيام احلكم األندلسي، "واسيين "وظفه 

اليوم من هزات تارخيية وانتكاسات حضارية، وخيبات ثقافية، فمن وراء هذا التوظيف اجلمايل للتاريخ 

.أسئلة الزمن ؟؟؟؟..تتجلى الثغرات والفجوات اليت تلجها الكتابة احلديثة الباحثة عن أسئلة التاريخ  .
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.164ص  12002ة املفاهيم ، حتوالت املفهوم يف ارحتاله ، املركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء ، ط أقلم:عمر كوش )1(
.14، ص 11986ذقية ، طالرواية العربية بني الواقع واإليديولوجية ، دار احلوار ، الال:ني العامل ، ميىن العيد ، نبيل سليمان محممود أ)2(
.179،ص 2005الرواية ، مدخل إىل تقنيات التفسري ، ترمجة ، صال ورق ، دار غريب للطباعة والنشر ، القاهرة قراءة :روجر ب هنكل )3(
)2ج(272ص 1993دار اإلجتهاد .رائراجل رمل املاية ، املؤسسة الوطنية للكتاب ، فاجعة الليلة السابعة بعد األلف ، :واسيين األعرج )4(
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،أن الواقع هو ما حياول الروائي نقده وتصحيحه، وإعادة بنائه نصيا وهذا  وما ميكن قوله يف هذا الشأن

عن طريق الرؤية املتجذرة لألحداث واملواقف، وهذا ما مينح السرد وهو يتقمص التاريخ شيئا من 

التحدث عن الواقع والواقعية دون أن نأخذ يف اإلعتبار كيف يتغري "التداخل والتواشج، فلم نعد نستطيع

" وخيلق حني يصاغ يف كلمات العامل ..)1(
وعلى هذا املنوال، ميكن تصنيف تعامل الروائيني مع التاريخ ¡

:املبادىء اآلتية  وفق

ويتمثل أساسا يف الكيفية اليت يتلقى ا الروائي التاريخ، إذ تشتغل الرواية على :مبدأ اإلختيار-1

رها التارخيي املتميز، وهذا قصد مترير خطاب معريف أو تم بشخصية هلا حضومرحلة تارخيية معينة ،أو

إيديولوجي يرسم رؤية الروائي للحاضر، كما جيسد موقفه اخلاص من التاريخ، فتأيت شخصياته الروائية 

حمملة ذا الثقل التارخيي، فيكون التاريخ يف هذه احلال، أداة ووسيطا لنقد الفكر أو الذهنية املنتجة لنوع 

فاحلاج "¡)الطاهر وطار (للروائي "عرس بغل"كرسة، وخيرب ما نستدل به يف هذا املقام رواية املعرفة امل

، التجربة القرمطية، )عن طريق جتميد الزمن (يتأمل املاضي التارخيي لألمة العربية، فيستحضر "كيان 

عودة إىل خيبيات واملتنيب، وسيف الدولة، لتكون هذه الشخصيات شاهدة على تاريخ مهزوم ال يريد ال

:يساءل التريخ ويضعه موضع السؤال والنقد"فاحلاج كيان "املاضي، 

.أتاه اجلواب، فأومأ برأسه مصدقا "

.كن .كن 

من أكون ؟                               

فكر أن يتساءل ،إال أن مرآة كربى وضعت أمامه    

.فراح يتأملها يف كسل وخدر                            

.كانت الرحلة املرحلة الرابعة من الرحلة تبتدىء                         

لدنداينأبوالطيب املتنيب، أومحدان قرمط، أو زكرويه ا                       

)2(....................."أو املعتصم                                

ويتمثل هذا العنصر يف حماولة الروائي، تطويع التاريخ وإعادة بناءه فنيا، أي   حتويل :مبدأ التحويل-2

مايل، وكأن الروائي يريد بنيات مغلقة إىل بنيات ختييلية مفتوحة، ففي هذا البناء يتماهى التارخيي مع اجل

التخييل "إعادة النظر أو قراءة  مرحلة زمنية حمددة، وهذه الصورة من التعامل ميكن أن نطلق عليها 

فنجد الشخصية التارخيية تقوم باجنزات كالمية مرهونة بقدرة احلكي عن التاريخ بأن يواجه "التوسعي 
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

.101ص  1998ة السرد احلديثة ، ترمجة حياة جاسم حممد ، الس األعلى للثقافة ، نظري:مارتن والس )1(
.14،ص 2007عرس بغل ، موفم للنشر ،اجلزائر ،:الطاهر وطار )2(
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التارخيي، وقد يعمد الروائي يف هذا املبدأ إىل حتويل الشخصية التارخيية إىل شخصية روائية، وبفضل تقنية 

من إكرهات التصوير الواقعي فهي تستمد داللتها إىل حد كبري"يخ ختلصت الرواية التكون اجلديد للتار

والكلمات حينئذ إشارات حتيل إىل .من عالقتها بالعامل بصفة أقل مما تستمدها من  مرجعيتها األدبية 

)1(."السياق الثقايف أكثر مما حتيل إىل الطبيعة املباشرة 
ذه اإلستراتيجية، ومن األعمال الروائية اسدة هل.

، ففي هذا العمل يعيد )واسيين األعرج (للروائي "مسالك أبواب احلديد:كتاب األمري "نذكر رواية 

¡"األمري عبد القادر اجلزائري "الروائي تشكيل التجربةالتارخيية انطالقا من سرية القائد الرمز العارف باهللا

:أسقف اجلزائر :وبني الوثيقة التارخيية من خالل حديثإذ استطاع الكاتب أن يقيم عالقة خاصة بينه 

Monsiegneur(¡)مونسيور ديبوش ( Dupuche( مع) 1883-1808()األمري عبدالقادر(¡:

الربد والصقيع وغشاوة الضباب اليت متأل األمكنة "

دور مونسيور القلم بني يديه كعادته ....وساحةالبيت  

وضع كفه على جبهته ....عندما رب منه العبارة                              

قليال حبثا عن شىيء ما مل يكن قادرا على حتديده فرأى                              

مام وهو يقطع األمري طفال يركض على حافة وادي احل                             

البحار، والقفار مع والده باجتاه القيام مبناسك احلج                              

وزيارة علماء القاهرة والتوقف فيمقام سيدي عبدالقادر                              

"اجليالين                              ...................)2(.

، يتداخل املرجع بالتخييل، فيفضح السرد صمت التاريخ، وتقتل العبارة صيغ اتفمن هذه اإلعتراف

.التوثيق املباشر 

ويتمثل يف اإلسقاط والتكيف، وإعطاء العمل الروائي دينامية خيالية تؤسس قضايا :مبدأ التأويل-3

ذا املدار يتجاوز حدود املاضي، قصد حترير التاريخ من الفكر األحادي، ومن السياق العام، فالروائي يف ه

التاريخ ليشتغل النص السردي على حافات املكبوت واملغيب، وهذا بواسطة فعل القراءة كشريك 

وجودي يف متثيل املعىن الرمزي واازي للقصة أو احلكاية، فيتحول املعىن التارخيي إىل قراءة مضادة 

ابة، تورط مربك، ومغامرة مستحيلة ملباغتة كاشفة عن حتوالت السلطة والواقع، وذا املفهوم تغدو الكت

.أشياءكثرية تضيع وتنسى وال يهتم ا مؤرخو الزمن "الصمت والغياب، ففي هذه احلياة 
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

.13،دار احلكمة ، ص  128اسي األول ، السد2002مدخل إىل املناهج والتقنيات املعاصرة للتحليل األديب ، تر عبد احلميد بورايو ، آداب :برنار فاليت )1(
.62،ص  12005كتاب األمري ، مسالك أبواب احلديد ، دار اآلداب بريوت ، ط:واسيين األعرج )2(
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"لذلك يبدو الفن أكثر قدرة على اإلحساس بالزمن واإلمساك باللحظة اجلوهرية يف التاريخ  ..)1(
ويف ¡

اءات التخييل ،أكثر من تركيزه على املرجع اخلارجي، وكأنه هذا اإلشتغال يكون تركيز الروائي على فض

يبين حاضرا داخل وعي تارخيي جديد خيالف الراهن املألوف، كما هو احلال يف كتابات الروائي التونسي 

:، والسيما يف روايته )حممود املسعدي (

قراءة التاريخ العريب ، وهي مشروع روائي  تأسيسي يقوم على فكرة إعادة )حدثّ أبو هريرة قال (

:واإلسالمي، والبحث عن معىن الوجود داخل منظومة القيم التراثية 

هذا كتاب كتبته منذ أحقاب، حني كنت أروم"

أن أفتح يل مسلكا إىل كياين اإلنساين، وأقضي حجا 

وفاء حنني إىل الذات اجلوهر الفرد :املفقود إىل موطين

.)2(..................."وتوليد للعشرة من معدن الوحشة 

إن هم الروائيني يف هذا املقام، هو أن يأيت التاريخ إىل الرواية، يأيت شاهدا على خيبات العصر ومفارقاته 

ال يكف يف النظر إىل املعرفة التارخيية كوا صانعة كينونة اإلنسـان،   الواسعة، وعليه فاإلبداع الروائي

تغيري الوعي عن العامل هو الذي يشكل حمتوى "فاملضمون اجلمايل خياطب العقل البشري انطالقا من أن 

"الوجود التارخيي لإلنسان  ..)3(
.

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

.171ص  12006والتراث السردي ، رؤية للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ط الرواية :سعيد يقطني )1(
.11، ص 1979الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، "سلسلة عيون املعاصرة 'حدثّ أبوهريرة قال ، :حممود املسعدي )2(
.14، ص  الفلسفة واإلنسان ، جدلية العالقة بني اإلنسان واحلضارة ، مرجع سابق:فيصل عباس )3(





استراتيجيات متثيل التاريخ
الزمن التارخيي والزمن الروائي-أ

فتنة الغياب/مشهد التاريخ -ب

.وهم اليوتوبيا/مبىن اإليديولوجيا -ج

).عرس بغل(أوجاع التاريخ وسياق احملنة يف -د

.األسطورة وقراءة الواقع -هـ 

.دالئلية الغياب -و
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:الزمـن التارخيي و الزمـن الروائي /أ

، احلياة كما تتمثلها قدرات التخييل ،ومدارك التصوراتالرواية يف بعدها املعريف هي صورة 

فإا تنقاد بالقوة إىل استعارة شكلها من تقطيع متميز وخمصوص ألبعاد الواقع ومستوياته  "هلذا 

)1(ة املختلف
شكل متميز خبصوصية فلسفية لصورة وهذا يعين أن الواقع الذي حتايثه الرواية هو¡

ال تنتج إال بتراكب التفكري اجلمايل "تغطيه عوامل من الضالل واألوهام، فالرواية واقع آخر 

.فالرواية ال تقول احلقيقة ،إال داخل دائرة الزمن )2("باحلياة 

املشتغل على مساحات التاريخ ،حاول استرجاع الوتد التارخيي إن مضامني العمل السردي 

باإلستفادة من التاريخ البعيد املتواري كوقائع "املغيب ضمن سياقات املعرفة اإليديولوجية، وهذا 

"أو كأسباب ونتائج والذي يتخايل يف الذاكرة كرؤى ورغبات وكأجماد قدمية  ...)3(
¡

مرة زمنية بامتياز، ففي اإلبداع الروائي يصبح الزمن هو فالكتابة من هذا املنطلق، هي مغا

املقياس الوحيد الذي يسمح لنا باإلنتقال من اخلطاب إىل التخيل، فعن طريق أحداث الزمن 

تتكون املنظومة السردية، وتتداخل جمموع القيم احلضارية املرتبطة حبركية الكتابة، وخصوصية 

عضها لتشكل دينامية اخلطاب السردي القائم على فلسفة القراءة ،إذ تتفاعل هذه العناصر مع ب

.الزمن 

فبمجرد اإلحساس بالزمن يكون الروائي قد أمسك خبيوط مشكلة الزمن، وهذا إحساس جتتمع  

فيه صور الكتابة املتجاوزة للواقع والراهن، فالروائي مبشروعه السردي يقلب معىن الزمن ومينحنا 

زمنا آخر نطل من خالله على عوامل ختييلية جتعلنا على عالقة محيمية مع ذواتنا ومع أحداث 

زمن الروائي، ومن هذا املقام يكون زمن الرواية هو زمن اللحظات الغائبة من عمر اإلنسان ال

،وعليه فالعالقة بني زمن املبىن احلكائي وزمن املنت احلكائي عالقة غري متوازية ال ميكن أن حتدد 

ال خيضع لتسلسل منطقي  –أي زمن اخلطاب  –بينهما عالقة ،ألن زمن املبىن احلكائي 

اث ألن عملية الكتابة يف حد ذاا تفرض على الكاتب بأن يوقف زمن حدث معني لألحد

ليتحول إىل الكتابة يف زمن أخر وقع يف الوقت نفسه أو قبل أو بعد، فما يعنينا يف هذا املنحى 

هو معرفة أبعاد الزمن الروائي الدال على تلك العالقات الفلسفية اليت تربط أفاق القراءة، 

.14ص  12006ط ،املغربآليات انتاج النص الروائي ، منشورات القلم املغريب،:اللطيف حمفوظعبد )1(
.نفس الصفحة :املرجع نفسه )2(
.127الرواية والتاريخ ،مرجع سابق ، ص :نضال الشمايل )3(
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تابة، ألن فعل اإلبداع حتدده مجلة التغريات الزمنية حلياة األلفاظ واجلمل وطبيعة ومجاليات الك

إن املسافة بني جتربة "التغري اإلجتماعي حلياة جمموعة من الناس، اليت تتعاطى فعل القراءة، 

يف الكلمات،و تغري منط احلياة  و مظاهر    اهبتطورالقراءة  و جتربة  الكتابة، التزال موسومة 

)1("التفكري من  حقبة ألخرى  

إذن فما يرويه الروائي هو أساس اللعبة السردية، فتتحول أنظمة احلياة إىل مفارقات كونية 

فالروائي إذ ينجح مبمارسة وظيفة راو، أي ناقل، "يتقمصها السرد فيما يرويه عن هذا العامل 

هام باستقاللية عامله املروي، أي بوجود هذا العامل بالناس الذين يشكلونه، وعليه إمنا ينجح باإلي

فمسألة الراوي ترتبط مبسألة العامل املروي نفسه ،أي مبسألة قدرة هذا العامل على أن يظهر 

"وكأن أناسه هم فعال صانعوه  .....)2(
ويف هذا اإلجتاه يعمل العامل احملكي عمله يف دجمه ¡

لقارىء، وجعله يدرك حركية وفاعلية ما يروى، وبالتايل تنهض دالالت الرواية عن لذهنية ا

طريق سلسلة املرويات اليت تكرسها تقنيات الكاتب املتمرس بآليات الكتابة، ومن أول حلظة 

سلطة "الراوي "يأخذ الروائي موقعه املناسب حني يريد  وصف عامله الواقعي، فيتخذ من 

هلا  أفكاره ومقاصده الفكرية، وهنا  تتضح لعبة أو طريقة نقل اخلرب أو كالمية ميرر من خال

تنهض املسافة بني "وصف ظاهرة معينة من ظواهر احلياة اإلجتماعية، ويف خضم هذه العالقة 

الراوي والكاتب يف حدود مساحة هذه الشروط، أي يف حدود اللعبة الفنية اليت هي ممارسة 

)3("كتابة عمل روائي، 
.

شكل الزمن داخل العمل الروائي ضمن استراتيجيات ومواقع ذات دالالت احيائية وشعرية، يت

ميرر الروائي من خالهلا حاالت شعورية تعيد النظر يف الواقع واحلياة، وال شك أن الرواية 

املشتغلة على التاريخ هلا وقعها املتميز واخلاص يف اإلمساك بعنصر الزمن، الذي يعد معلما حيويا 

انتاج النص السردي ذي األبعاد التارخيية واملعرفية، فما يؤسس عامل الكتابة هو جتربة النص  يف

الزمنية، مبعىن دخول فضاء الزمن يف متاهات تارخيية جتمع بدورها عناصر هامة جتعل الزمن زمنا 

ألن جتربة الزمن تؤخذ أوال "متشظيا متوزعا على مدارات واحناء، يصعب فكها أو فهمها 

"على اعتبار أن أفقها هو العامل املتخيل الذي هو عامل النص )Fictive(تجربة متخيلة ك ...)4(
.

Roland :Bourmef ,et Réal Ouellet :L'univers du Roman .Paris . 1989.p145)1(

.92، ص 21999تقنيات السرد الروائي ، يف ضوء املنهج البنيوي ، دار الفارايب ،بريوت ط :مىن العيد )2(
.118ص  املرجع نفسه)3(
.45انفتاح النص الروائي ، مرجع سابق ، ص :سعيد يقطني )4(
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ومن هذه الطروحات واملفاهيم، ميكن تصنيف أبعاد الزمن الروائي كما تصورته الدراسات 

احلديثة والسيما نقاد نظرية الشكالنيني الروس، والذين طرحوا مشكلة التباين بني، املنت 

ائي، واملبىن احلكائي، فاألول خيتص بعنصر احلكاية، وهي متثل جمموع األحداث املتصلة احلك

ونعين )املبىن (الوقائع واملواقف العامة املخرب عنها، و الثاين  :بالتسلسل الطبيعي للزمن وتضم

ة زمن القصة، وزمن اخلطاب، إذ تقوم العالق:به زمن اخلطاب ،ومن هذه املقابلة ينشأ زمنان 

بينهما على أساس التعارض واإلختالف، يف زمن القصة يشمل كل ما هو تارخيي ندل عليه 

مؤشرات الرواية وما توحي به من نشاط ومغامرات وأفعال تقوم ا الشخصية الروائية، وذه 

الرؤية يتجاوز الزمن املسار اخلطي والتتابعي املألوف ليغدو نسيجا معقدا تتضارب فيه األشكال 

(ريكور"سافات، وهذا ما يسميهوامل "التجربة التخييلية للزمن " التجربة املفترضة للكائن )

، ويصبح )1("حول العامل املقترح بواسطة النص، وذا ينفلت العمل األديب من اإلنغالق الذايت 

.معايشة وجودية للزمن اآلخرعمال داال على 

لزمن الروائي، تفاديا للتوسع النظري، واخلوف وال نريد يف هذه الدراسة أن نلم بكافة أشكال ا

من الذهاب إىل أفكار ال ختدم حبثنا بصورة الئقة، فما نود مقاربته يف هذا الباب هو، معرفة 

الطابع اإلشكايل للزمن الروائي، وكيف تتشكل الرؤية السردية املتفحصة للتاريخ، انطالقا من 

، وما دالمت الرواية تبحث عن دالئل وجودية موقع الراوي ،وحضور الوجود الزمين للقارىء

خاصة فهي من جانب آخر تعد تكوينا مجاليا ملستويات انطولوجية تساءل اهلوية التارخيية عن 

عالمة هادية إىل "طريق احلكي أو العودة إىل الزمن التارخيي، قصد مساءلة اهلوية اليت هي

)2(..."الوجود العيين للذات وظهور هلا يف الزمان
.

اإلخـتالف  "على دينامية فعل القراءة القائمة علـى فكـرة ،  "الزمن الروائي "ترتكز مقولة 

وهذا ما جيعلنا نفكر يف ثقافة املتلقي الذي يتعامل مع الزمن تعامال فيه  الكـثري مـن   "والتعدد

 فاملاضي حاضرسابق، واملستقبل حاضرمتوقع، لكن اللحظة احلاضرة"مواطن التعقيد والتداخل، 

"ميكن استخدامها كأساس فقط بالقدر الذي ال تكون فيه معطى بسيطا مستقال  ....)3(
فمن ¡

اهلدم والبناء استراتيجية هامة :هذا السياق حتضر آليات التفكيك كأداة معرفية جتعل من فكريت 

.45ص :املرجع نفسه )1(
.101ص  12009ريكور اهلوية والسرد ، دار التنوير ، بريوت ، طبول :أمحد عبد احلليم عطية .حامت الورفلي  )2(
.55،ص   12004إيقاع الزمن يف الرواية العربية املعاصرة ، املؤسسة العربية للدراسات والنشر ، األردن ، ط:أمحد محد النعيمي )3(
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 وذا املعىن فالسؤال احلاضر ذهنيا، هـو كيـف  ¡(*)يف تركيب املعىن، وانتاج الداللة النصية 

يصبح الزمن الروائي داال على رؤية الروائي للواقع واحلياة، ؟؟ وهل تكشف املستويات الزمنية 

.على اختالفها عن ألفة وتناغم الواقع مع املتخيل ؟؟ 

:يقسم نقادالرواية املعاصرين الزمن يف الرواية إىل ثالثة أزمنة أساسية 

(زمن احلكاية  - :l'histoireedle temps(

(زمن الكتابة  - :écriturel'edle temps(

(زمن القراءة  - :ectureldele temps(

فكل هذه األزمنة املذكورة، هي أزمنة داخلية مثبتة يف النص الروائي، وتتداخل معهـا أزمنـة   

:أخرى خارجية هلا دور حساس يف تبلور دالئلية الزمن الروائي، وهي 

(زمن الكاتب  - :écrivainl'dele temps.(

(زمن القارىء - :lecteurdele temps.(

(الزمن التارخيي - :l'historiquedele temps(.

فعرب هذه األزمنة يتشيد عامل الرواية عرب شبكة تواصلية من حضورالزمن، فزمن احلكايـة هـو   

سابق على زمن الكتابة، ويصف سلسلة الوقائع واألحداث  اليت  مت تصورها داخل الروايـة،  

فنتعامل معها وكأا أحداث مضت هلا ارتباط وثيق باحلاضر، ويف حقيقة األمر أن زمن الكتابة 

¡)عبد املاك مرتـاض  (سابق على زمن احلكاية، وهذا ما ذهب إليه الباحث األستاذ  هو زمن

ال يستطيع أن يقنعنا بتقـدم  )الرواية التارخيية مثال (إن جمرد إيراد اسم لشخصية تارخيية "إذ

فهي أحداث بيضاء جيىيء ا الروائي إىل عهـده ليلبسـها   .زمن األحداث على زمن الكتابة 

والشك أن هذه النقطة هلا حضورها على مستوى نفسية القارىء   )1("سجها بلغته روحه ولين

يف الكيفية اليت يتعامل ا مع األحداث املروية، فقد جيد عسرا، أو سهولة يف ادراك احملكيـات،  

وهذا حسب طبيعة األفكار ومستويات اخلطاب، وقد أشرنا يف مقامات سابقة من هذا البحث 

.يتمتع ا القارىء، حني يبدأ رحلة القراءة إىل قيمة الثقافة املرجعية اليت 

وحىت نتمكن من مالمسة السؤال السابق نبقى مع هذا النوع من الزمن، لنعرف كيف تتجلـى  

فيصبح القارىء مسؤوال عمـا  "داللة الرواية من زاوية الرؤية الكاشفة حلدود الواقع التارخيي، 

.1988جاك دريدا ، الكتابة واإلختالف ، ترمجة كاضم جهاد ، دار توبقال ، املغرب ، :ينظر يف هذا الشأن  (*)
.214ص  240/1998يف نظرية الرواية ، حبث يف تقنيات السرد ، عامل املعرفة ، الكويت ، ع :عبد املالك مرتاض )1(
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"البشري حيدث يف نواة العمل األديب، الذي هو مرآة وضعنا  .....)1(
وذا املفهوم فإننا نقرأ  ¡

الرواية مبكوناا الزمنية اخلاصة ا، ويف نفس الوقت جنلب معنا زمننا الذايت اخلاص بنا، مبعىن، 

يدخل يف ارتباط وثيق مع زمن احلكاية، وهذا أمر )الذي حيدد نوع القراءة (أن زمن القراءة 

، فأحيانا نقرأ مقطعا سرديا حدث )احلكاية (داللة القصة  يف غاية التعقيد والصعوبة يف توضيح

)2("يف زمن حمدد، فنشعروكأننا نعيش الزمن كما هو يف الواقع 
كما نشعر أحيانا وكأننـا يف  ¡

أزمنة غابرة بعيدة عنا، أو باألحرى نصل إىل النقطة اليت وصل إليها السرد، وهذا بطبيعة احلال 

)ميشال بيتور(ديناميتـه يف حتديـد قيمة األشياء، ولقـد أدركمؤشر دال على زئبقية الزمن و

)Michel.Butor( على أن البناءات الزمنية هي يف الواقع من التعقيـد  "هذه املسألة، يف التأكيد

املضين حبيث أن أمهر املخططات، سواء أكانت مستعملة يف حتضري العمل األديب، أو يف نقده ال 

)3(ت تقريبية  عدمية اإلتقان ميكن أن تكون إال خمططا
(التخيل "مبعىن أن زمن  ¡ ¡)احلكاية "

ميكن أن حتلل حتت رؤية سوسيولوجية "ال ميكن استعابه أال إذا خرج النص إىل أزمنة خارجية 

"وتارخيية كما ميكن أن حتلل حتت رؤية نسقية مجالية
)4(

ولنا يف هذه اإلشارة السردية الوجـه  ¡

"مسالك أبـواب احلديـد   :كتاب األمري (جاء يف رواية :قيقة ،املقرب هلذه احل لواسـيين  (

:األعرج  ( "

كان الليل يف آخره عندما وجد نفسه غارقا "

يف أدق التفاصيل اليت مل يعرفها إال جزئيا من قبل                             

عاد لينغمس من جديد يف كومة األوراق والصحف                             

املتراكمة على الطاولة اليت حتتل قسما كبريا من احلجرة                             

قرب قنديل الزيت منه قليال، فجأة قفزت ..........

كانت احلروف تركض .........بني يديه وثيقة صفراء    

غمس القلم يف احلرب الذي صارت ميوعته .مثل اخليول املتزامحة                          

مث تركه يشق البياضات يف ...........أفضل مما كانت عليه                       

21982، منشورات عويدات ، بريوت ط)سلسلة زدين علما (فؤاد انطنيوس،  حبوث يف الرواية اجلديدة ، تر ،:ميشال بيتور )1(

.107ص
.144، ص 1999¡1، املطبعة األمنية الرباط ، ط)مقاربة نظرية (مستويات دراسة النص الروائي :عبد العايل بوطيب )2(
.98/99حبوث يف الرواية اجلديدة ، مرجع سابق ، ص :ميشال بيتور )3(
.218يف نظرية الرواية ، حبث يف تقنيات اخلطاب السردي ، مرجع سابق ، ص :عبد املالك مرتاض )4(
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)1(.................."الورقة هذه                             

ما نقرأه يف هذا السياق السردي هو تداخل زمن الكتابة مع الزمن التارخيي، فمن الصعوبة 

مبكان فصل التاريخ كأجداث حقيقية عن التاريخ كزمن متخيل ،ألن الراوي هنا منغمس مع 

املهمة، فيقع إحساسه على رؤية الكاتب القليل املعرفة، إذ يتقمص الروائي اللحظات التاريبخية 

(جون مويب(اخلادم  (J.Mobie( وهو الذي الزم أسقف اجلزائر) فقد )مونسيور ديبوش ،

أسند الروائي هلذا اخلادم مهمة السرد عرب كافة أحداث القصة، فما نلحظه هنا هو التماسك 

، حبيث ال ميكن أن )ة زمن احلكاية مضاف إليه زمن القراء(والتواشج احملكم بني رؤية القارىء 

تشتغل الداللة الروائية على مستوى واحد من القراءة الزمنية، وكأن الكاتب ذا الطرح يرمز 

إىل اللحظات املهمة قبل أن يشرع يف كتابة الرواية، فهو يفعل كما فعل هذا الرجل الذي فكر 

لويس نابليون (لة وزفه إىل ملك فرنسا يف تلك املرح"األمري "يوما يف حتبري كتاب عن 

إن انصهار الكون التخييلي يف هذا العمل هو ما جعل فضاءالتناص  ¡)18481871()بونابرت

بني املرجعيات يأخذ أبعاده املعرفية واملتمثلة يف قول ما مل يستطيع التاريخ قوله، وما ميكن 

الزمن كشفت لنا قيمة  التوصل إليه يف هذا الشأن هو أن الرؤية الزمنية املتداخلة عرب فيوضات

معايشة التاريخ وكيف يكون اإلشتغال اجلمايل جامعا لصورة القارىء الذي عايش هو اآلخر 

مستويني من اإلحاالت الزمنية وبالتايل يتحول عنصر الزمن إىل آلية مرجعية يف حتديد طبيعة 

خ يف أبعاده اجلمالية من وراء هذا املتخيل هو، ضرورة فهم التاري)واسيين (الرؤية، فما أراده 

صورة حية شاهدة على أصالة احلوار والتسامح )األمري عبد القادر(والفكرية وجعل صورة 

.الديين، وهي ثقافة انعدمت واندثرت يف زمن هيمنت عليه أساليب التطرف واألحادية 

وع يف ويف زمن الكتابة يتحدد سرد األحداث بتلك املؤشرات اخلاصة الدالة على تاريخ الشر

ليس معطى سهال كما "الكتابة الروائية أو اإلنتهاء منها، و يؤكد النقاد أن إدراك هذا الزمن

)2("يعتقد للوهلة األوىل 
فغياب هذه املؤشرات أو حضورها له قيمة معرفية خاصة يف استنباط ¡

داللة النص الروائي، وخاصة إذا كنا أمام نص ذي اشتغاالت تارخيية، إذ يتعامل الروائي مع 

أحداث ومواقف ذات قيمة زمنية حمددة، فالقارىء يف هذه املواقف، البد أن حييط إحاطة تامة 

ي كثري من احلاالت واملواقف ال يفهم املاضي إال من خالل باملناخات الزمنية للكاتب ،فف

.252، ص  12005مسالك أبواب احلديد ، دار اآلداب بريوت ،ط :كتاب األمري :واسيين األعرج )1(

:L'univers du Roman .Paris . 1989.p14Roland Bourmef et Ouallet
)2(
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فالزمن ال ميكن معايشته من قبل أومن بعد حىت نعيش نفس التجربة الروائية أو "احلاضر، 

)1(..........."اإلبداعية السابقة أو الالحقة لتشكيل نفس اخلطاب 
(يقول الروائي اجلزائري ¡

):مفيت بشري 

..... ال أملك كربياء احملارب الذي ال ينهزم حىت آخر حلظة "

كنت أمتسك فقط خبيط من نور وبشعرة من ضوء فقط                         

بوجهها هي، فاء اللغز، فاء احلقيقة، فاء اهولة، مل أكن                         

؟ أين هي تلك املرأة اليت يسألونين أعرفها أنا أيضا  

عنها، يعاقبونين بسببها، يكتمون أنفاسي من أجلها  

أين هي فاء ؟ أين تعرفت عليها ؟ كيف قادتين إىل 

)2("....هذا املصري؟ هذا املوت املقسط، هذا األمل الفظيع 

يف هذا املقطع السردي يتجاوز مدلول الزمن الطابع اخلطي التراتيب، ليلج عوامل ذاتية بعيدة 

األغوار تسبح عرب أدراج الذاكرة الغائبة يف التراتيل الصوفية، فالرواية تتحدث يف مضموا عن 

من حمنة املثقف اجلزائري بصفة خاصة، والعريب بصفة عامة، ومن خالل هذا املعلم يتراجع الز

وتتحول املخيلة الروائية إىل حاالت من التوزع و اإلنشطار، فزمن الكاتب، زمن عائم، ضبايب، 

على حد تعبري الدارسني املعاصرين "معلم "ال ميكن مسكه أو مالمسته، كون هذا السرد غري 

لفن الرواية، وهذا ال  مينع القارىء من أن يعثر على زمن الكاتب، إذا توفرت مجلة من 

سياقات اللفظية واألسلوبية حتيل على قرائن زمنية خاصة، فاللغة هنا عابرة ملدلوهلا التواصلي، ال

:وليس يف الذاكرة غري هذا الثقب

........... كنت قد منت طويال، وفكرت يف "

أنّ عوديت ستكون متعبة، ولكن جديرة                     

"بأن تكون    ............)3(..

السارد، أشبه حباالت الوجد الصويف الذي يطح إىل بناء عوامل تلجأ إليها الذات /فحال الراوي 

.هروبا من قذارة الواقع، ودرن احلقيقة 

.81، ص  1993البنية الزمنية يف القص الروائي ، ديوا املطبوعات اجلامعية ، وهران ، :عبد اجلليل مرتاض )1(
.24/25ص 12005أشجار القيامة ، منشورات اإلختالف ، اجلزائر،الدار العربية للعلوم، بريوت ، ط:مفيت بشري )2(
.07ص :الرواية )3(
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ويف شيء من التفصيل ميكن القول، إن أبعاد الزمن يف الرواية التارخيية، يأخذ قيمة خاصة يف 

فهم داللة النص، وأبعاده الفكرية، فما يؤسس بناء الرواية يف هذا املنحى هو قدرة املتلقي على 

اليت يرسلها فالسلسلة اللفظية املشفرة "معايشة الزمن من خالل الوضعية الثقافية املنتجة للقراءة 

املؤلف يقوم املتلقي حبلّها فيضوء السياق الثقايف، وبذلك يشكل عاملا خياليا يستمد داللته من 

"املضمرات النصية اليت تستثار بعالقاا املختلفة باملرجع  ...)1(

وعلى هذا املنوال تتبلور الرواية ذات البعد التارخيي، كوا  عمل سردي قائم على أساس توزيع 

األزمنة، اليت  يتحكم الكاتب يف جرياا على مستوى الكتابة، وعلى مستوى الواقع، ويف 

احلاضر ال يستحيل إىل "،أن الزمن )عبد املاك مرتاض (حقبقة األمر، أوكما يرى األستاذ 

ماض إال حني يذوب يف ماضي املؤلف وروايته أو حكايته، فيغتدي ماضيا بالقياس إىل حاضر 

"ي  يستحيل إىل مستقبل بالقياس إىل زمن الرواية املكتوب املؤلف الذ ..)2(.

ومن جهة أخرى مثة إشارة زمنية ينبغي وضعها موضع الدراسة، وتتمثل يف تعامل الروائي مع 

املادة التارخيية، فنحن على علم أن العودة إىل املاضي اهلدف منها هوتوضيح قضايا شائكةرهن 

ل الرواية هو احلاضرالذي يقرأ املاضي، فالزمن يف هذا احلال حيكمه احلاضر فاحملرك اجلوهري لفع

الزمن اإلستعادي وهوعبارة عن مسافة زمنية متغرية على الدوام تفصل حاضر الراوي عن "

)3(."ماضيه وتتحرك رأسيا وأفقيا وميتافيزقيا حبسب مدارات أفكار املتحدث 
فالروائي هنا ¡

فنراه يرتب أزمنته من ماض ومستقبل، مث بدمج هذه العناصر  يضع األحداث اليت تبني حاضره،

يف فعل الكتابة فتتذبذب صورة الزمن، وتتأرجح مستويات تتابع األحداث، فالروائي حني ينبش 

يف املاضي التارخيي فإنه يرحل معه زمن احلاضر، فكتلة األحاسيس، واملشاعر، والتشبع بالزمن 

ى الوترية أو الصفة التارخينية لإلشياء واألفكار، فإذا كان النص الوجودي ، ال ميكنها احملافظة عل

، فإن الكتابة الروائية  من هذا )P.Recoeur()4()بول ريكور (مرجع  اخليال على حد تعبري 

اجلانب تتحول إىل بنيةصراع ومواجهة مستمرة مع خمتلف القيم واإليديولوجيات ،فالكتابة  

، واملاضي ذاكرة حاضرة، ذا التصور ال تقرأ الرواية الزمن اختالف  والزمن  حلظة هاربة

.14ص  22005اإلختالف ، اجلزائر ، طمنشورات"حبث يف تأويل الظاهرة األدبية "قي والسياقات الثقافية ، التل:عبد اهللا ابراهيم )1(
.234يف نظرية الرواية ، حبث يف تقنيات السرد ، مرجع سابق ، ص :عبد املالك مرتاض )2(
69حسام نايل ، مج فصول ،ع :لنجيب حمفوظ ،  تر "املرايا "التشظي والتناص ، استراتيجيات متثيل الواقع يف رواية:كريستينا فييلي )3(

.214ص 2005¡
.82، ص 11999الوجود والزمان والسرد ، تر سعيد الغامني ، املركز الثقايف العاليب، الدار البيضاء، ط:بول ريكور )4(
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إن حاضر املاضي هو الذاكرة وحاضراحلاضر هو "املاضي  بل تقرأ وجودا زمنيا حاضرا، 

"اإلبصار، أو الرؤية وحاضر املستقبل هو اإلنتظار ...........)1(
وترسيخا هلذا املفهوم، نقول  ¡

ة جادة لإلخنراط يف الزمن، الزمن  الذي حتوله الكتابة إىل دالئل إن العمل الروائي هودائما حماول

.وجودية نقرأ من خالهلا صورة اإلنسان املتخفي وراء تارخيه 

".GenetteG(¡)جريار  جنيت (يقول الناقد  إن النص السردي ككل نص آخر، ليست له )

)2("من زمنية أخرى غري اليت يستعريها كنائيا من قراءته اخلاصة 
يف هذه املقول إشارة صرحية ¡

تدل على طبيعة الزمن الذي تصنعه الرواية، من خالل حديث الشخصيات، وموقع الراوي، 

، وهي "بالرؤية السردية "ومالمح الفضاء، فكل هذه العناصر تشكل يف عناصرها ما يسمى 

املؤلف صورة احلياة،  رؤية السارد الذي يعد احملور اجلوهري يف تكون الرواية، فعن طريقه ينقل

وبه تتم التوقيعات اإليديولوجية اليت ميررها الروائي جلمهوره وقراءه، وذا التصور يتخذ 

هنا معىن الطريقة اليت تقدم ا القصة احملكية يف الرواية، إنه جمموع ما خيتاره الراوي "الشكل 

"من وسائل وحيل لكي يقدم القصة للمروي له  زاوية "جيعلنا حندد مسألة وهذا ما ، )3(..

سرد :واليت ا نعرف مستوى السرد أو نوعه، فقد اعتاد البنياويون تقسيم السرد إىل "الرؤية 

، ففي النمط األول يكون املؤلف مقابال )Subjectif(وسرد ذايت   )bjectifO(موضوعي 

ا يروى له، على لصورة الراوي الذي يتصف باحلياد الكلي، فالقارىء وحده هوالذي يؤول م

شاكلة مانرى يف الروايات الواقعية، أما النمط الثاين، فاألحداث تقدم من خالل نظرة الراوي 

الذي خيربنا مبجريات األحداث وتتابعها، فالراوي هنا حامل لوجهات النظر، متمكن من 

 هذا اإلخبار بطريقة تظهر خفايا اإلعتقاد اإليديولوجي لصاحب الرواية، وعليه فما يهم يف

ولكن البحث عن اآلليات والتقنيات الشكلية ¡(*)الشرح ليس معرفة تفاصيل الرؤية السردية 

اليت نقرأ من خالهلا تشكيالت الرؤية التارخيية اليت يريد الروائي متريرها من وراء لعبة متاهة 

.الزمن، وأقنعة الكتابة 

Saint Augustin: les confessions, livre XI .chp XIV. Paris.1964,p 264.)1(

خطاب احلكاية ، حبث يف املنهج، ترمجة ، حممد معتصم ، عبد اجلليل األزدي ، عمر احللي ، منشورات اإلختالف اجلزائر :جريارجينيت )2(

.46، ص  2003¡3، ط 
.46ص  32000بنية النص السردي ، من منظور النقد األديب ، املركز الثقايف العريب ، ط :محيد حلميداين )3(

"، وكذلك ، كتاب )1971منشورات عويدات ، (حبوث يف الرواية اجلديدة ، :ميشال بيتور :ملزيد من التفصيل ينظر  (*) أودين :

.1965إبراهيم الصرييف ، القاهرة ،:ترمجة :موبر، بناء الرواية 
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، جتعلنا أمام، مراجعة مستويات الرؤية السردية، وهي كما قسمها "الراوي "إن إتقان لعبة 

(الرؤية من اخللف  -:املدرسة البنيوية نقاد  :vision par derniere(

vision(:الرؤية مع  - avec(

vision(:الرؤية من خارج  - de d'hors(

عرب هذه التقنيات تتموقع الرؤية وتتشكل حدود الداللة النصية، ففي الرؤية األوىل، يكون 

ئية، فهو متحكم يف مصائر الشخصيات، متوغل يف الراوي عاملا أكثرمن الشخصية احلكا

أفكارها اخلفية وقد ساد هذا النوع يف الروايات الكالسيكية، أو الروايات ذات البعد الواقعي، 

، ويف الرؤية الثانية، تكون معرفة )1(¡"يرسل القصة من وجهة نظر عليا "فالراوي يف الشأن 

ري أحداث الرواية بواسطة عالئق متساوية بني الشخصية متساوية مع معرفة الراوي، وهن تس

فيجري كل شىيء متاما كما لو أن كل شخصية تتناوب الدور مع "الشخصيات والراوي 

)2("األخرى لتكون مرسلة للقصة 
والواقع أن الراوي يكون هنا مصاحبا للشخصيات يتبادل ¡

الروايات ذات البطل اإلشكايل، ويف وقد ساد هذا النوع يف )3("معها املعرفة مبسار الوقائع 

النمط الثالث تكون الشخصية الروائية عارفة أكثر من الراوي، الذي اليعرف ما يدور يف خلد 

األبطال، وال شك أن هذا النوع جيد فيه القارىء بعضا من العسر يف فهم داللة الرواية، وهنا 

رات السيكولوجية فاملشاهد فيه يغمرها يكون العمل الفين خال من حيوية املشاعر يفتقد إىل املرب

.الوصف اخلارجي 

وعربمدارات هذه املواقع السردية تتكاثف الرؤية السردية، لتؤسس عاملا متخيال يرسم الواقع 

روائيا، إذ عن طريق هذه القنوات ميرر الروائي نظرته للكون واحلياة، فاملوقع الذي حيتله الراوي 

ق خاصية مجالية يتمتع ا القارىء العارف خبفايا اإلبداع عرب الفضاء السردي بامكانه خل

(وهوبطل رواية "البشري املورسكي"واملدرك ألسرار املتخيل، يقول  رمل املاية، فاجعة الليلة :

:واسيين األعرج (، للروائي )السابعةبعد األلف  (

بعيوين فقط  غادرت غرناطة جمربا ،ودعتها.....

يف احلقيقة لست مهتما كثريا مبا قاله يل فيما بعد(

.72ص  11993اإلمناء احلضاري ، بريوت ، ط مدخل إىل التحليل البنيوي للقص ، ترمجة ، منذر عياشي ، مركز :روالن بارت )1(
.املرجع نفسه ، ن ص )2(
.48بنية النص السردي ، مرجع سابق ، ص :محيد حلميداين )3(
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األمريكي ،األجنليزي :أصدقاء احلكيم األجانب األربعة                            

محلت حزين وجسدي وعربت الربية)الفرنسي واألملاين  

وجبال غرناطة حىت وصلت إىل مرفأ املارية الصغرية،                

ماريانة.كانت تنتظرين هناك بعيون مليئة باحلرية والشوق واخلوف                        

كان من الصعب علي تركها وسط الفراغ وكان من .الغجرية                        

ها ترك جنوم املارية اليت ولدت حتت نورها الوهاجالصعب علي                       

وكانت حماكم التفتيش املقدس ترفع يف وجوهنا حمارقها  وإرهاا                       

ومتأل املدافع اإليطاليةبأشالء اهلاربني من املوت إىل املوت، قلت                        

هلا بعد اليأس الكبري الذي اعتراين بعد فشلي يف إقناعها بالذهاب معي                       

.باجتاه العدوة األخرى اليت وعدتنا باجلنة واخلري واألنوار                       

ماريانة؟؟؟ هل أسافر بدونك ؟؟؟ أي سوق تتحملين يف غيابك                        

)1(",,,البحر يا البشري أحبه ولكنه ليس يل .سأظل لك وحدك                        

تاريخ األندلس، وسقوط (يف هذا املقطع السردي من الرواية، يستحضر الروائي التاريخ العريب 

، فنقل لنا املادةاحلكائية واستدعى على مساحة السرد شخصيات تارخيية هلا )1492غرناطة ،

ا املميز يف حتريك احلدث، فقد وظف الروائي ضمري املخاطب قصد إخفاء الكالم حضوره

املتعلق بالشخصية، فالراوي امتنع عن البوح لعدممعرفته للخرب، وهذا ما جيعل طريق الكالم تأخذ 

على "واسيين "صيغة أخرى جتعل اخلرب بعيدا عن الزيف أو الكذب، ويف كل هذا فقد اعتمد 

، ينام يف الكهف ملدة "البشري املورسكي"دعاء الشخصيات التارخيية، فالبطل الست"احللم "

(، إىل يسرد "أيب ذر الغفاري "زمنية طويلة ويف نومه حلم بسقوط التاريخ العريب، وقصة 

قصته يف األندلس، وكيف خرج منها، وجلأ إىل الكهف، يستمر هذا البطل يف سرد )البشري

املتكلم، وال يتوقف عن السرد إال حني ترميه أمواج البحر فاقد "األحداث مستخدما ضمري 

"الوعي، ليتدخل الراوي بعد ذلك ويسرد له ما حلّ  به بعد هذا املوقف، مث تربز شخحصية 

.الذي يطلعه الراوي أيضا على ما أملّ من أهوال وحمن "احلالج 

ك الزمن التارخيي وجعله زمنا حاضرا وما ميكن تثبيته يف هذا السياق، هو قدرة الروئي على حتري

فعن طريق السبكة الزمنية والتنويعان السردية متكن الروائي من معايشة التاريخ العريب وجعله 

.42/43ص  1993، رمل املاية املؤسسة الوطنية للكتاب ، دار اإلجتهاد اجلزائر  1فاجعة الليلة السابعة بعد األلف :واسيين األعرج )1(
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تارخيا حاضرا ينطبق على واقع اإلنسان العريب ،فما حدث يف املاضي حيدث يف احلاضر 

ودون إىل احلياة يف شخص ،والسالطني، واألمراء واحلكام السابقون خيرجون من قبورهم ويع

)1("احلاكم اجلديد 
.

الغائب (لقد متكّن الروائي من توزيع عنصرالزمن ،فجعله يتناوب على استبدالت الضمائر 

، قصد إضفاء على السرد صفة املوضوعية ،و جعل الشخصية التارخيية )املتكلم املخاطب +

قد رسم يف الذهن عالمات  تعيش احلاضر من جديد، وال شك أن مستوى اإلنزياح السردي

على أساس "التاريخ اخلفي واملعلن ضمن بنية متاثلية تستجيب للتاريخ الواقعي والتاريخ املتخيل 

القول باثبات التماثل بني املروي واحلقيقة التارخيية ،أو اعتماداإلحياء الوجه اآلخرملمارسة لعبة 

حداث والشخصيات والراوي، والكاتب اإليهام املخصب بتقليب وهم املطابقة والنظر إىل األ

ال متت إىل واقع الوجود الفعلي بصلة عدا ما يرتسم "أيضا، على كوا مسات  لكائنات ورقية 

فيضحي التاريخ بذلك مرادف .يف الذات الكاتبة والنص املكتوب من حاالت وأطياف معان 

)2(..."الرواية 

:فتنة الغياب /مشهد التاريخ -ب

حني يتحرك الروائي جتاه التاريخ، .املعادلة صعبة وعسرية.الروائي غيابه، وللكتابة فتنتها للنص 

واليت هي حتويل لوجهة امللل من مدار "تتحرك معه طواحني الزمن، وترحل حنوه أتعاب الكتابة 

م الرغبة يف اإلنتحار إىل وعي املوت الذي يقضي اإلستمرار يف احلياة مبكابرة من يرفض التسلي

"باألمر الواقع وينتصر لثقافة املخاطرة على اإلستسالم  ..)3(

يقف الروائي وحده على رقعة التاريخ، يعرب إىل تلك التخوم البعيدة من ذاكرة اإلنسان، فيصنع 

حياة أخرى تتحرك فيها الشخصيات واملشاهد وتتحاور فيها األزمنة واألمكنة، فتتجلى صورة 

ة إىل مصاحلة محيمية مع احلياة والوجود، حني ينتقل الزمن التارحيي التاريخ الذي حتوله الكتاب

الفعلي إىل زمن اإلمتالء التخييلي، يكون اإلشتغال السردي قد أرخ للزمن اهلامشي، زمن كتابة 

.التصورات واألفكار اليت ميكن لإلنسان العيش فيها 

.118، ص 2002توظبف التراث يف الرواية العربية املعاصرة ، احتاد كتاب العرب ، دمشق ، :حممد رباض وتار )1(
.14/15ص    12009الرواية والتأويل ، ، سردية املعىن يف الرواية العربية ، عمان ط :مصطفى الكيالين )2(
.98ص :املرجع نفسه )3(
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.oland()روالن بارت (يقول  BarthesR... " : حلاضرة بكل هذه األشكال  وإن القصة)

غري املتناهية تقريبا يف كل األزمنة، ويف كل األمكنة ويف كل اتمعات، وإا لتبدأ مع التاريخ 

"اإلنساين نفسه، فال يوجد شعب ال يف املاضي وال يف احلاضر، وال يف أي مكان من غري  قصة 
رد يف تأسيس اجلوانب التارخيية إننا نورد هذه املقولة كي نؤكد على قيمة احلكي أو الس)1(

حلياة اإلنسان، فالوجود يستمد معناه من خالل ما يروى،  ففي الرواية حياة األشخاص ويف 

.الرواية أيضا كالم األمكنة 

(الشخصية الروائية، فيجعل من )الطاهر وطار (يصعد الروائي )عرس بغل (يف رواية  

:ح الغياب حني تستفيق على عثرات التاريخ ذاتا أخرى تتمتع بأفرا)احلاج كيان 

.كانت املرحلةالرابعة من الرحلة تبتدىء "

أبو الطيب املتنيب ،أو محدان قرمط، أوزكرويه الدنداين -

أو املعتصم أو املنتصر أو املعتزباهللا؟؟؟                   

فليس هناك سوى الرحى ذات الفكني املتعاكسي الدوران، .كن أنت .ال كن أنت  -

تطحن القلوب وتفرز األمل 

ومن أنا ؟؟ هل أنا شيء ؟ هل أستطيع أن أكون مرة أخرى  -

"عليا .العليا .أنت اإلرادة العليا  - .............)2(

املقطع السردي يقطع الروائي الزمن التراتيب والواقعي، ليمنح الشخصية القدرة على يف هذا 

(استعادة التاريخ، كون الشخصية مندجمة ضمن رؤية الكاتب السردية، وكأن ما يصبو إليه 

السارد، يف أن هذا العصريف حاجة إىل قيم /هو ما يدور يف خلد الراوي )احلاج كيان 

الذي جيب أن يبعث إىل هذا العصر، فريفع )محدان قرمط "ا إىل حضارية ويف حاجة أيض

.الظلم، وينشر العدالة بني الناس، 

فالروائي يف هذه اإلشارات السردية قرأ احلالة اإلغترابية لشخصيات التاريخ، فكل ما وظفه 

صم، احلالج محدان قرمط، املتنيب، املعت(الروائي من رموز تراثية له عالمات التميز واإلستثناء 

) ( ، شخصية منوذجية من خالله تتجلى مالمح املثقف املقذوف يف )احلاج كيان ......

.25/26لتحليل البنيوي للقص ، تر منذر عياشي ، مرجع سابق ، ص مدخل إىل ا:روالن بارت )1(
.14، ص 2004عرس بغل ، موفم ، للنشر والتوزيع ، اجلزائر ، :الطاهر وطار )2(
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تارخيه، جيمع يف كيانه التفتح واإلنغالق، الوجود واهلباء، فهو مثال حي لتجربة اإلنسان العريب 

:بصفة عامة واجلزائري بصفة خاصة 

)1("السلطة اليت متنحين اهلوية .سراجل.الطريق .اخليط "
.

ولتوضيح مسألة الرؤية التارخيية من وراء تشكيالت السرد، ورموز املتخيل، حناول اإلقتراب من 

"رمل املاية، فاجعة الليلة السابعة بعد األلف "أحد أبطال رواية )البشري املورسكي (شخصية 

"الروائية بأزمنة تارخيية صعبة، يعود من خالهلا ، إذ متر هذه الشخصية )لواسيين األعرج (

إىل وعيه بعد أن غاب يف الكهف سنينا طويلة، ليشهد وقائع وأحداث انقالب الرعية "البشري

الذي ابتدعه  (*)")اجلملكية (ليخلص الشعب من نظام "البشري "على احلاكم اجلائر، يأيت 

فالرواية يف جمملها تنقد التاريخ الرمسي .اقون امللك، ويعيد تصحيح التاريخ الذي كتبه الور

(عثمان بن عفان (،فتتعرض بالنقد خليبات التاريخ وأحداث السقوط  منذ اخلليفة الصحايب  (

:رضي اهللا عنه  (

تقول دنيازاد مللكها الذي ال يأكل الدود عينيه داخل رعشة "

متد سيل من العذاب ال أحد يتذكر تاريخ بدايته الغيمة املشوهة ا  

...)2("اومنتهاه تاريخ فقد األمساء واأللقاب تاريخ غري منسي أبدا  

كي ينشر العدل واملساواة بني )محدان قرمط (يطمح إىل بعث )احلاج كيان (فكما كان 

جمرى التاريخ، فهو الذاكرة الشعبية، يأمل يف تغيري )البشري املورسكي(الناس فكذلك كان

وخملص البشرية من استبداد امللك، فما جيمع هاتني الشخصيتني، هو اهلاجس التارخيي املشترك 

إال أن ,بينهما، وقدرة كل واحد منهما على متثيل إحباطات احلاضر يف جانبه املظلم والبائس

فهوشخصية "البشري املورسكي "متع ا الفرق بني هذا وذاك يكمن يف  احلمولة الفكرية اليت يت

شخصية ذات مرجعيات )احلاج كيان (فكرية تتمتع حبس معريف عميق، يف حني  أن 

.إيديولوجية  ال ترسم حركية التاريخ يف أبعاده وتصوراته بالقدر الذي ترصد فيه التاريخ املضاد

منطق أو وترية معينة،  إنه  وذا الطرح فإن متوضع الزمن داخل العمل السردي ال يسري على

زمن متغري ومتعدد، تدخل يف نسجه جمموعة عالقات يشترك فيها السارد، والشخصيات، 

.8عرس بغل مصدر سابق ، ص :الطاهروطار )1(

.نظام حكم ابتدعه امللك ، جيمع بني النظام اجلمهوري ، وامللكي (*)
.21/22فاجعة الليلة السابعة بعد األلف  رمل املاية ، مصدر سابق ، ص :عرج واسيين األ)2(
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وبوصفنا قراء ال ندرك املنت احلكائي إدراكا مباشرا وأوليا كما سبقت "وحىت املتلقي، ، 

تغري موضوعاته اإلشارة لذلك إال من خالل إدراك سابق هو إدراك السارد الذي يتغري بدوره ب

،واختالف أنواع العالقات اليت يقيمها مع شخصبات عامله التخييلي، مما يكون له دون شك 

"انعكاسات واضحة على شكل تلقينا له، وبالتايل قراءتنا له .....)1(
وهذا ما جيعل قراءة ¡

جربة القارىء، املعرفة يف الرواية ختضع ملستويات ثقافية حتددها فلسفة وطبيعة املتخيل املشكل لت

)2("ملزما مبرعاة السنن الثقافية للتلقي يف عصره "فإذا كان الروائي 
فإن املتلقي هو اآلخر ملزم ¡

باإلنسجام مع عامل الرواية فحضوره الوجودي والتارخيي هو ما مينح النص تارخيانيته وكيانه 

فالفضاء الروائي ككتابة مسامهة يف خلق معىن احلياة من وجهة أخرى، ومن ذاكرة أخرى، 

يصعب على القارىء تصوره أو متثله على مستوى )مفيت بشري(الذي استحضره الروائي 

احلكاية /ملاذا ال تكتمل الصورة "األفكار، إن مل يتوحد مع رؤية الروائي وهواجسه اإلبداعية، 

.إآل باآلخرين 

.نسبيةاحلقيقة دائما             

أمالت لعبة الرواية ؟هل تكشف هذه الت            

:اجلواب 

.ال أظن             

:جيب أن أنصحكم مثلما أنصح نفسي             

"ال تصدقوه"

:أو على األقل             

.)3("تعاملوا معه حبذر             

، يتماهى الروائي مع الراوي ضمن لعبة املعىن، فجاءت الرواية على شكل )أشجار القيامة (يف 

ومضات وهواجس ترسبت على مر الزمن ، لتكون سردا ختيليا يعرب من خالله الكاتب إىل 

عوامل وحمطات تارخيية، عاجل من خالهلا وقائع سنوات احملنة الوطنية، فالشكل السردي القائم يف 

الكتابة اإلبداعية ال ينفصل يف صوره وأشكاله عن رؤية واستراتيجية الروائي يف نقل  هذه 

.187مرجع سابق ، ص "مقاربة نظرية "مستويات دراسة النص الروائي :عبد العايل بوطيب )1(
ص   12003يب الدار البيضاء طاملركزالثقايف العر"تفكيك اخلطاب اإلستعماري وإعادة تفسري النشأة"السردية العربية احلديثة ،:عبد اهللا ابراهيم )2(

219.
.144ص  12005أشجار القيامة ، منشورات اإلختالف ، اجلزائر ، الدار العربية للعلوم ، ط :مفيت بشري)3(
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األحداث وبسطها على مستوى التخييل، فالرواية من هذا املنظور ال تكتفي بسرد تفاصيل 

.)1(.."حتاول القبض على عامل املعرفة الذي يعيش فيه البطل والكاتب "الوقائع، بل 

ألسلوبية يتفاعل عنصرالزمن، وتتداخل فيه حاالت الواقع واحللم، حبثا عن وعلى هذه الوترية ا

غوايات سردية، تصنع من حلظة اهلامش والغياب طقوسا خيالية تعيد ترتيب الوتد التارخيي، 

:وجعل الزمن اهلامشي زمنا حقيقيا 

.يغمرين اآلن بريق ضوء "

.لقد ختليت عن كل شىيء  

.صاعدا إىل جهة واحدة مليئة بالشوق                

.أفكر يف الذين رحلوا والذين سيأتون                

أفكر يف كل ما ميضي يف كل ما حيضر، يف الزمن، ولعبته                

"..يف الدخول واخلروج يف املسافة، فيما يفصل زمنني                 ...)2(.

هذه بعض التمثيالت السردية، كان اهلدف منها الرغبة يف إظهار مالمح  وهواجس  الزمن 

الروائي وكيف تأسر الكتابة صاحبها، فتتالشى خطية السرد، وتزول تراتبية املعىن األحادي، 

.فتصعدالعبارة عرب أدراج اإلشارة، لتغدو حالة هيولية من الفيوضات والترميزات الروحية 

تسعى الرواية أن تصنع تارخييتها اخلاصة وذلك عن طريق التحرر الكامل من شروط الزمان 

واملكان وهذا جبعل اتمع يعيش مرة أخرى ضمن سياقات ختييلية متكنه من معرفة ذاته معرفة 

مل يعد الروائي احلداثي يعتين باحلدث التارخيي، ملا حيمله من داللة يف "يقينية، وهلذا السبب

/واقع السياسي فقط بل كرؤية وجودية للكاتب، ومحولة نفسية تلف هذا احلدث، وجتعله يربزال

منارة من بني ماليني األحداث اليت ختتزا الذاكرة، ويكتب لبعضها الربوز واآلخر يبقى دفينا 

"مطمورا  ...)3(
.

وبكلمة يبقى الزمن الروائي زمنا ختيليا، به يتمكن الروائي من بناء عوامل سردية ينظرمن خالهلا 

.إىل اإلنسان والتاريخ 

.106ص   12002، طفضاء املتخيل ، مقاربات يف الرواية ، منشورات اإلختالف ، اجلزائر :حسني مخري )1(
.14أشجار القيامة ، مصدر سابق ، ص :مفيت بشري )2(
منشورات اإلختالف ، اجلزائر ، الدار العربية "روايات إدوار اخلراط منوذجا "احلساسية اجلديدة يف الرواية العربية ، :عبد املالك أشهبون )3(

.199، ص 12010للعلوم ، لبنان ، ط 
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:وتوبيايوهم  ال/مبين اإليديولوجية  -ج

.أساس الرواية تأويل العامل " "

غاالت مجالية، متكّن القارىء يتأسس فعل السرد على ما مينحه املتخيل الروائي من قدرات واشت

.من فهم دالئلية اخلطاب الروائي، بواسطة مرجعيات التأويل وانزالقات الداللة 

ومما ال شك أن التصور الذي تقدمه الرواية العربية احلديثة، قادر عبلى مترير خطاب املعرفة 

ية السائد التارخيية عرب جمموع األخيلة واألحاسيس، قصد انتاج خطاب مضاد إليديولوج

واملكرس ،فالروائي وهو ينسج خيوط عوامله السردية، يعتقد كل اإلعتقاد بواقعية وصدق ما 

الفكرة اليت حتول وفق مقاييس "يكتب، فيبين يف أذهاننا تصورات عميقة عن هذا العامل، وهذه 

ولوجية حجاجية إىل حكاية منسوجة بناء على قيود الضروري واحملتمل املالئمني للفكرة اإليدي

"وللحساسية املعرفية واجلمالة املهيمنة على املتلقي احملاقب لزمن اإلنتاج  ...)1(
..

ومن هذا السياق تتموقع حساسية التلقي أو القراءة ،كبنية جوهرية يف إدراك وإظهار عالمات 

ت النص الروائي، واستنطاق مضمراته وأسراره املتوارية خلف التشكيالت اللغوية، واإلنزياحا

األسلوبية ففي اخلطاب الروائي املشتغل على طروحات الزمن، واملهتم بالتاريخ يف بعده املعريف 

،تتجلى فلسفة التأويل القائمة على التفكيك، وإعادة دمج صورة املعىن كما تتصوره الكتابة، 

.مع صورة املعىن كما تتصورها املرجعية الثقافية واملعرفية لسياقات القراءة 

)2("الطرح النقدي، صارت الواقعة التارخيية ختضع للتأويل بوصفها عالمة على فعل  ومن هذا
¡

وبالتايل فالعمل الروائي يقوم على مبدإ اجلدل والصراع بني خمتلف النظم والقيم السائدة يف 

عالقة جدلية  بني املتخيل والواقعي، وضمن هذه العالقة "عصر الكاتب، إذ تأخذ هذه املسألة

"النص وينتج داللته الفكرية والفنية معا ينبين  ...)3(
.

يتحول املاضي التارخيي إىل عنصر ذهين، تستحضره الرواية بكيفية خمصوصة، تسمح بنقل الواقع 

واألحداث من مستوى الفعل اإلجتماعي إىل مستوى التصور والتخيالت، فالروائي يف تعامله 

ثقافة مضادة، يسعى من خالهلا إىل إجناز خطاب  مع اتمع يشتغل يف بناء عامله السردي على

فالسرد وهو بؤرة الفعل ومربره اخلاص، يقوم على "معريف له صفة التميز واإلختالف ،وعليه  

.10ص    2001آليات إنتاج النص الروائي ، منشورات القلم املغريب ، املغرب ، ط:عبد اللطيف حمفوظ)1(
.174ص  2005خريف ،/صيف  67القراءة التارخيية للنصوص، جملة فصول ، ع :عماري تريز عبد املسيح )2(
.142ص  انفتاح النص الروائي، مرجع سابق ،:سعيد يقطني )3(
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إنه يقابل بني املاضي واحلاضر، ويفسر الال حق بالسابق، ويسقط السابق :تصريف حر للزمن 

"يع اإلجتاهات على الالحق من خالل إحاالت ضمنية منتشرة يف مج ..)1(
إا حاالت من ¡

.اهلواجس واألحاسيس ترصدها متعة الكتابة وأشواق األزمنة املنتظرة 

وال شك أن هذه الطروحات جتعلنا نواجه النص الروائي مواجهة تضع يف احلسبان عوامل 

 ومقاصد تتمحورحوهلا مدارات التأويل ومرجعيات الفكر والتراث، قصد الوقوف عند عالمات

إمكانات تأويلية ملقاصد املؤلف النموذجية تبعا، "النص، وأبعاده املعرفية واجلمالية،  بغية  فتح 

"لإلمكانات التأويلية للمتلقي النموذجي  ...)2(
..

احلقيقة الروائية تصنع لنفسها عوامل فكرية واجتماعية، تتجاوز املنظور الواقعي واإلجتماعي 

متنح فضاءات املتخيل قدرات فكرية جتعل من فعل الرواية، مدارا  حلياة الناس واجلماعات، إذ

زمنيا ثائرا على الواقع بكل أحداثه ومالبساته، مبعىن أن اإلشتغال على الزمن جيعل اخلطاب 

)3("فاحلاضر الروائي هو حاضر غري تام، "الروائي، متبنيا معرفةمضادة ملا هو سائد، وعليه 
¡

ي، نصا حتركه احساسات الزمن وكينونته املستمرة يف احلاضر وهذا ما جيعل النص الروائ

واملستقبل، وهذا ما جيعلنا نقف أمام مواجهات معرفية تعيد ترتيب العالقة بني األديب 

.واإليديولوجي، أو باألحرى بني ما هو مجايل وما هو إجتماعي 

أبعاد التمثيل األيديولوجي متثيل :واحلقيقةاليت نود إظهارها من وراء هذه املسألة ، تكمن يف 

على مستوى التأويل الذي تؤسسه فاعلية القراءة، وما تتركه من أثر وتصورات ذهنية ومعرفية، 

وذا "قصد معاينة البعد التارخيي واملعريف للرواية املعاصرة، وطريقتها يف قراءة اإلنسان واحلياة، 

النموذجية تبعا لإلمكانات التأويلية  الفهم ميكن أن تنفتح إمكانات تأويلية ملقاصد املؤلف

)4("للمتلقي النموذجي 
وكما معلوم وعلى مستوى القراءة النقدية، أن إنتاج النص حيتكم إىل  ¡

سياق ذي حمددات ثقافية واقتصادية وسياسية، يتفاعل معها الكاتب فتشكل يف ذهنه مجلة من 

 متارسها الكتابة اإلبداعية، فتغدو بذلك التصورات واملوا قف هي مبثابة األطر اإليديولوجية اليت

مرجعا معرفيا متتزج فيه حضور املعرفة األنطولوجية، واملعرفة التجريبية، فعلى هذه الشاكلة 

.140، ص 12008السرد الروائي وجتربة املعىن ، املركزالثقايف العريب ، الدار البيضاء ، ط :سعيد بنكراد )1(
.78، ص  12000النص من القراءة إىل التنظري ، الدار البيضاء ، ط :حممد مفتاح )2(
.171ص  11993مؤسسة النوري دمشق ، ط"ة جنيب حمفوظ ثالثي"األثر اإليديولوجي يف النص الروائي ، :زياد العويف )3(
.78النص من القراءة إىل التنظري ، مرجع سابق ، ص :حممد مفتاح )4(
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يتموقع التأويل كبنية حيوية يف الكشف عن عالمات النص ،ضمن سياقات اللغة وأساليب 

.اإلنزياحات املتعددة 

لغة بعدا مرجعيا فما كان يف أصله جمرد عالمات حتيل على ال"ومن هذا املنظور، مينح النص 

شيء بعينه أضحى مع الكتابة قابال ألن يكون متنوع الداللة مما جيعله حييل على مرجعيات 

"متعددة، غريأن إحاالته مؤجلة الرتباطها بفعل القراءة  ، فعن طريق قناة املرجع )1(....

خ ضمن سياقات املعرفة القائمة والغائبة، إذ تتموقع اإليديولوجي حتاول الرواية قراءة التاري

األحداث والشخصيات داخل الفضاء الروائي ،وتتوزع عرب تشكيالت املتخيل فتتحول إىل 

عوامل رؤيوية تتجسد من خالهلا وقائع  وأحداث احلاضر واملاضي، فمن وراء التنويعات 

.الذي تبنيه خريطة السرد  السردية، وتلوينات املواقع تنعكس مظاهر الزمن التارخيي

نلتقي النص هنا كي نشركه بعضا من انشغاالتنا مثلما يأيت هو أيضا إىل "فأمام تعقيدات السرد 

الفكرية واإليديولوجية، إذ ميتزج الطرح الذايت الذي تؤطره  )2(."لقاءنا حممال بانشغاالته 

.الكتابة كحالة وعي، وحلظة مغامرة، مع حتفيزات نشوة املتخيل 

(غولدمان (وعلى صعيد النقد الروائي، ركّز مشروع  (cien.GoldmannuL( على جتسيد

اإليديولوجي، واألثر األديب الدال على العالقة التناظرية بني األبنية اإلجتماعية، ذات املنحى 

موقف اجلماعة اليت أطرت أفق الكتابة الروائية، فما يؤسس عامل الرواية يف هذا الشأن، هو 

املبدعون يف "بالعربية ):لوسيان غولدمان (يقول .الرؤية اجلماعية املندسة يف العمل األديب

حنو قيم اإلستعمال و الذين ذا   –الذين بواصلون التوجه بصفة خاصة  –كل ااالت 

)3(."الغرض نفسه يكونون على هامش اتمع ويصبحون افرادا اشكاليني

ومن زاوية أخرى ،نرى النظرة السوسيولوجية لألدب تتعمق تدرجييا، وهذا جبعل البنية النصية 

بيار (هذا ما جنده عندبنية دالة على خمتلف التوقعات اإليديولوجيةاليت متثلها الكتابة الروائية، و

(زميا (Zima.P( ،يف نظرته للنص األديب الذي هو لغة ناظمة على املستويات الداللية والتركيبية

فاملقاربات السيميائية واللغوية تؤكد من "تقودنا مباشرة إىل تعيني السياق اإلجتماعي للكتابة، 

فاحلديث عن معىن التواصل ..)(.وجهة نظر خاصة على العالقة اجلدلية بني النص واتمع، 

.31،ص 12012سلطة اللغة بني فعلي التأليف والتلقي ، إفريقيا الشرق ، املغرب ، ط:خدجية غفريي )1(
.76، ص  12000الثقايف العريب ، املغرب ، ط شعرية الفضاء ، املركز :حسن جنمي )2(
)3(pour une sociologie du Roman, Paris . Gallimard.1964. p 38.cien.GoldmannuL
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"األديب ال ميكن أن يفهم إال داخل احملتوى اإلجتماعي  ...)1(
وال شك أن هذه الطروحات ال ¡

، يف حديثه عن العالمة اللغوية، كوا عالمة )Bakhtine)(باختني (تبتعد كثريا فيما ذهب إليه 

فالذي يتكلم يف الرواية هو "ذاته، )Enoncé(مرتبطة أساسا بشكل امللفوظ "أيديولوجية "

ومن الواضح يف هذا اال ,(*)..."دائما منتج إيديولوجيا، وكلماته هي دائما عينة إيديولوجية

أن كل استراتيجية سردية بإمكاا الكشف عن عالئق سياسية واجتماعية ذات مضمون 

ن القول إن املدلول املعريف إيديولوجي يصور حياة األشخاص واجلماعات اإلنسانية، وعليه ميك

والتارخيي للرواية ال ميكن أن خيرج عن اخلطاب اإليديولوجي يف بعده الفلسفي املكثف، 

جبعل فضاء اهلوية سندا ضروريا لإلقتناع "واملتداول بني سلطيت الكتابة والقراءة، وهذا 

 ، وذا الطرح)2("ي باألطروحات املسبقة وتعيني مكانة هلا يف الفضاء الذهين للقراءة والتلق

تتمركز املعرفة املقدمة روائيا ضمن وميات وتعقيدات لغوية تتحول على إثرها مجالية الكتابة 

إىل عوامل يوتوبية تفجر الذات ، وحترر الكتابة من الغاللة اإليديولوجية، فمن موقع ثنائية اتمع 

ألديب مل يعودا بعدين منفصلني بل اجلمايل واإلجتماعي يف النص ا"ووعوامل الوجود النصي فإن

أصبح ينظر إليهما بوصفهما بعدين مرتبطني بعالقة جدلية يضمنها وسيط ثالث وهوالوسيط 

أديب أن تتحقق، وبالتايل فإنه ميكن اعتبار اخلطاب اإلجتماعي /اجتماعي:الذي يتيح للعالقة

"ة يف هذا االواأليديولوجيا واملؤسسة اإلجتماعية مبثابة الوسائط األكثر أمهي " ...)3(
.

:عرس بغل (أوجاع التاريخ وسياق احملنة يف -د (

إن إحداث تغيري خصائص السرد التارخيي، ميثل ارتكازا حساسا يف حتويل املادة التراثية إىل صيغ 

.ختييلية تعيد قراءة الواقع واإلنسان 

فاللحظة الروائية اليت ميسك ا الروائي هي  حلظة الكشف اليت متكّن الكاتب من القبض على 

يتجاوز )فاحلاج كيان (عنصر التاريخ وحتويله إىل أداة حداثية تؤسس عوامل ومتاهات السرد، 

من معايشة املاضي "احلشيش "واقعه ويغوص يف أعماق التاريخ، إذ يتمكن عن طريق تناول 

ed 1978,p222/223.pour une sociologie du Texte, Paris.Pierre.V.Zima .)1(

(*)
.القاهرة  ،1987¡1ط  ،ترمجة حممد برادة  ،الروائيالخطاب:باختینمیخائیل:كتابینظر

.158شعرية الفضاء ، مرجع سابق ، ص :حسن جنمي )2(
.193، مرجع سابق ، ص "ثالثية جنيب حمفوظ "األثر األيديولوجي يف النص الروائي ، :زياد العوف )3(



47

جاع أحداثه، ، إا ومضة زمنية يستعيد فيها حقيقة احلياة،  إا الذاكرة اليت جتد خمبأها واستر

:يف التاريخ 

إذا ما ضاعت الذاكرة فمن أين يأيت األمل ؟؟؟"

تقصف أو ال تقصف .متطرأو ال متطر .ترعد أو ال ترعد     

...ويكون وال يكون .كل ما هنالك ممتزج يف بعضه    

نام بعينني مفتوحتني، يبول، يتغوط، يربد، يدفأ

ال يهمه يف آخر الرحلة شيء، لقد جاء من أجل 

"ذلك                   ..........)1(.

أن يعتزل الناس يومي السبت واألحد، فيذهب إىل القربة حيث الطمأنينة )احلاج كيان(تعود 

والسكون، فتأخذه الذاكرة إىل حمطات تارخيية جعلته يرى صورة احلاضر من خالل أحداث 

املاضي وما هذه الشخصية الروائية غري أداة وسائطية مرر الكاتب من خالهلا موقفه الواضح من 

فما حصل "نقد التاريخ "إيديولوجية الروائي الذي اشتغل على التاريخ وهو موقف كونته 

باألمس قد حصل اليوم، وهذا أمر ليس من باب التماثل أو التشابه الساذج بل إن املسألة 

(تتجاوز هذا الطرح لترمز إىل وضع معرفة تارخيية قائمة موضع البحث والتساءل، فصحيح أن 

لينشر العدل بني الناس، ففي التجربة القرمطية )قرمط محدان (يطمح إىل بعث )احلاج كيان 

:تكمن مفاهيم التاريخ وتنفتح بوادر التغيري، هكذا قالت الرواية 

كل شيء ظاهر لباطن، إال العدل، فقرمط بني الناس "

وماذا بعد ذلك ؟؟؟                          

كل شيء باطن لظاهر اجلور فقرمط بينهم يف كل شيء 

بني السيد .بني الرجل والرجل، بني الرجل واملرأة                          

.والعبد 

وماذا بعد ذلك ؟؟                          

"امألوا الدنيا عدال، كما ملئت جورا                           ...........)2(.

إال أن العمق اآلخر من السرد ميكن أن يتخطى مالمح التراكيب اللغوية فتتحول العالمة إىل 

وضعية ثقافية  دالة على مواطن تارخيية مغيبة، طرحتها الرواية على مستوى األفكار و السياقات 

.69عرس بغل ، ص :الطاهر وطار )1(
.93ص :الرواية )2(
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لية للنص، وعليه تصبح املمكنات التخيلية مناطق ثقافية متارس على روح املبدع نوعا من التأوي

بتزويد الروائي باملمكنات التخييلية اليت يتحرك ضمنها من أجل "اإلكرهات، فتقوم البثقافة 

"رسم  احلدود الفاصلة بني ذاتية ترصد وبني موضوع دائم التجدد وغريقابل لإلستنفاذ  ..)1(
¡

ا ما جيعل املشاهد السردية يف هذا التشكيل السردي  تأخذ تفريعات وتشجريات متس وهذ

فضاء املاخور بكل :كيان املعىن من جانب مرجعية الروائي، الذي خلق لنصه فضائني أساسيني 

ما حيويه من مظاهر وسلوكات، وفضاء املقربة وارتباطها بشخصية احلاج كيان، ففي املقربة يتم 

البطل "وينطلق السرد حنو بوح دفني تؤطره مرجعية الذاكرة، فال جيد )احلشيش (جتميد الزمن

غري هذه العزلة اليت جتعله يسترجع، بعض الشخصيات التارخيية، كاملتنيب، و خولة أخت "

"سيف الدولة احلمداين، ومحدان قرمط  ،  فكل هذه اإلستحضرات خلق منها الروائي .....

خالهلا التاريخ يف أبعاده النضالية، فكل هذه املناخات وجدت  صداها  فضاءات معرفية ينقد من

يف الفضاء املقابل وهوفضاء الصحو واحلقيقة املرة،  واملتمثلة  يف عامل املاخور، الذي يتحول إىل 

جمتمع قائم بذاته ويف  هذا املاخور  تتراجع الذاكرة الثقافية فتلج الذات عوامل غريبة، سرعان ما 

بكل ما حيويه "املاخور "وراء تغري األزمنة واألحوال ،وذه املعطيات يشكل  جمتمع تتالشى 

.املغيب يف الذاكرة الغائبة "احلاج كيان "من شخصيات ومواقف عاملا ثقافيا مقابال لعامل

طرافة حمزنة، وذاكرة بائسة ،هي هكذا تكونت العوامل النفسة واإليديولوجية )عرس بغل (يف 

هو هذا احلد األقصى من )حياة النفوس (بـ)احلاج كيان (الء الشخوص، فما مجع لكل هؤ

:الوعي الباطين أو الرغبة اجلاحمة يف اإلمساك بتلك األغوار الدفينة يف أعماق النفس 

.احلاج كيان جاء "

.النور يشع من وجه احلاج كيان                        

أين كنت يا احلاج كيان ؟؟                   

.أما كنت عند زوجتك وأطفالك                       

أحقا كنت عاملا من علماء الزيتونة؟؟؟                        

كيف متكنت من النجاة من كيان ؟؟                        

)2("وهل كانت العنابية تستحق ذلك ؟؟                        

.260السرد الروائي وجتربة املعىن ، مرجع سابق ، ص :بنكراد سعيد )1(
.70/71عرس بغل ، ص :الطاهر وطار )2(
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فمن وراء هذا املشهد السردي، واحلالة الذهنية والنفسية اليت عاشها البطل، ميكن إدراك مراحل 

،إذ استطاع بواسطة هذا الوعي املتميز، أن جيد موطنا )احلاج كيان (التدرج اليت توصل إليها 

على مستوى الظاهر، يف حني ظل  عامله اآلخر الدفني، عاملا عالقا ومؤجال  وجوديا يتأقلم معه

إىل حني، وهلذا السبب ظلت املكنونات الوجدانية والنفسية تبحث عن صداها وعن معناها 

ضمن أطر معرفية قائمة على ازدواجية املظاهر، وعليه فكل شخصية من شخصيات هذه الرواية 

الت معرفية، ولكن هذه احلاالت املعرفية هلا وضع خاص، متثيل مشخص حلا"مل تكن سوى 

فهي ال لتا توضصع بشكل مباشر على لسان الشخصيات وال يتم تداوهلا من خالل احلوارات 

أو تعالبق السارد، أو أصوات أخرى، إا رؤية ختص نسج العالقات اإلنسانية واألشياء، وخنص 

"صياغة الوضعيات ومنط تصورها  ..)1(
يحه اإلمكانات السردية يف هذا اال جيعل فماتت¡

املوقف اإليديولوجي حدثا قائما ،مرره الكاتب بواسطة نسيج اخلطابات املعرفية اليت نطقت 

(االشخصيات فإذا كانت الرواية تتجه دائماحنو نقصان البعد اإليديولوجي، على حدتعبري 

ل احملتوى السياسي واإلجتماعي يف هذا ، فإن عالمات ودالئل النص تقر بثق(*))بيار زميا 

اخلطاب املعريف، إذ نشعر وحنن نقرأ تراكيب وصيغ سياقات السرد،  بنقص فاعلية احلبكة الفنية 

احلاج (وهلذا مل تتناغم الرؤية السردية عرب وترية تواصلية بني خمتلف أحداث الرواية، ففضاء 

، وهذا أمر )املاخور وحياةالنفوس (ن عامل يشكل عاملا مقطوعا ومنفصال ع)كيان ، واملقربة 

يقودنا إىل القول بأن هذا التوتر أو التشنج احلاصل على مستوى احلبكة والصيغ يعودمن وجهة 

نظر اإلشتغال الروائي إىل تذبذب الرؤية التارخية وإىل سوء هضم ثقافة العصر،  واليت تتطلب 

مل تستطع الرواية بناءوضع تارخيي يكون بديال  إرتكازا ثقافيا له عمقه وفلسفته اخلاصة، وهلذا

لعامل احلاضر او راهن الكاتب فرغم الكم اهلائل ملساحات السرد اليت وفرها السارد، وحديث 

الشخصيات، وجمموع املواقف، والسلوكات وخمتلف القضايا املعاجلة على مستوى الرؤى 

،وفاترا، وهذا نتيجة تالشي احلس الفين  واألفكار، فإن امللمح اجلمايل واملعريف يكاديكون خافتا

الذي غيبته، طروحات اإليديولوجيا واملواقف السياسة الثاوية وراء األفكار والعالمات، 

فالروائي مل ينخرط جيدا يف فضاء الرواية وكأنه يدير شخصياته بشيء من اإلستراتيجية احملكمة 

ولو استطاع "لتصورات الطرح السائد،  واملدبرة سلفا، وهذا قصد مترير خطاب الكتابة، املضاد

.264السرد الروائي وجتربة املعىن ، مرجع سابق ، ص :سعيد بنكراد )1(
1987pour.:ينظر  يف تفصيل هذه الفكرة ، كتاب (*) une sociologie du Texte letteraire, Paris.Pierre.V.Zima :(
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األديب التوفيق بني اإليديولوجي والفين والتخلص من هيمنة اإليديولوجي على الفين لكان ذلك 

أجدى وانفع للعملية اإلبداعية عنده حىت وإن كناّ نؤمن بأثر زمن الكتابة يف توجيه العملية 

"..اإلبداعية 
يف هذا النسيج السردي، نراه خيتزل كل املراحل واألزمنة، )فاحلاج كيان (¡)1(

فهو السلطة احملركة لعجلة التاريخ، وهو األداة اليت بواسطتها تتفاعل الشخصيات الروائية، فلقد 

وسيلة حيوية لقراءة التاريخ "الطاهروطار "جعله 

فليس هناك سوى ,نت كن أ.ال كن أنت "

الرحى، ذات الفكني املتعاكسي الدوران،                              

.تطحن القلوب وتفرز األمل                              

ومن أنا ؟ هل أنا شيء ؟ هل أستطيع أن أكون  -

مرة أخرى ؟                             

"عليا .العليا ..أنت اإلرادة العليا  - ..)2(

)3("كتابة تتغذى عى إيديلوجيا وحتاول تفجري أخرى "فإذا كانت كل 
فإن حوارية الرواية ¡

تشحن  ومتد التشكيل التقين هلذا النص مبجموعة من املواصفات، جتعلنا نقرأ عناوين النص 

هو "عرس بغل "ا جوانب داللية خفية يف معرفة رؤية الكاتب، فداللة الداخلية واليت هل

املستحيل املمكن وهو املبدأ الذي يؤثث عامل األفكار حني تعجز الذاكرة عن اجياد اللجظة 

التارخيية اليت تفسر الواقع املتعفن، وهلذا  تكون الفكرة من وراء هذا اخلطاب، هي مقصدية 

لتاريخ وخلق حاالت نفسية تعيش من خالهلا الذاكرة من جديد، مترير خطاب الوعي بتغريا

وعليه فكل مشهد من مشاهد الرواية يشتغل على حوارية ثنائية تقابلية تربز جتليات املعرفة يف 

(بعدها اجلديل والصراعي  حنني النار وحنني الريح، الكائن الكلي يف البعد الكلي، الصورتان، :

والشك أنه من وراء هذه املواصفات ترتسم الرؤية )طن والظاهر احلسابات املتوازية، البا

التارخيية، اليت تطبع موقف الكاتب من التراث ومن التاريخ، فكل هذه العوامل،  ويف بعدها 

اإلجتماعي والسياسي تدل على خيبات التاريخ وانكسارات الشخصية اجلزائرية الباحثة عهن 

ة واملعرفية، وهلذا تتحول مسألة الثقافة إىل منط إنساين موقع هلا وسط جمموع القيم األخالقي

.91ص   12002طائراجلزتقنيات البنية السردية يف الرواية املغاربية ، املؤسسة الوطنية لإلتصال ،:ابراهيم عباس )1(

.14عرس بغل ، ص :الطاهر وطار )2(
.217فضاء الشعرية ، مرجع سابق ، ص :حسن جنمي )3(
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مل )فاحلاج كيان (يتكيف مع حضور التاريخ على مستوى الوعي، وعلى مستوى األفراد، 

متكنه ثقافته وال تكوينه الديين من أن يتكيف مع أوضاع اتمع، وال على استعاب الواقع 

ش التاريخ على  مستوى  الفكر والذاكرة، وهذا اإلجتماعي ،فراح يناشد الغياب والعزلة ليعي

الذي ظل طيلة املسرية "الوطاري "قصد إجياد مرير ملا حيصل اليوم، وهذا ما يفسر أزمة البطل 

هذا ما يعكس  الفارق "الروائية يبحث عن موقع سردي حيرره من الوتد األيديولوجي ،ولعل 

ستوى السرد ومعاناة البطل يف احلادثة التارخيية على بني معاناة البطل يف احلادثة التارخيية على م

"مستوى الواقع  ، حبيث تتجلى صورة البطل املتماهي مع الوضع التارخيي بغية تشكيل )1(.

.خطاب حداثي للتاريخ، يفرغ الواقع من حمتواه الفكري واإلجتماعي 

السردي أن يغذي  وتأسيسا على هذه الصورة كون طبيعة املرحلة السياسية أرغمت املتخيل

مرجعية الكتابةالروائية بارتكازات تارخية تتجاوزاملعطى احمللي للرواية اجلزائرية وهذا ما ذهب 

"يف قوله"خملوف عامر"إليه األستاذ الباحث  من هنا ستظهر جمموعة من األعمال تتجاوز :

 قراءة جديدة يف حدود التراث الوطين لتعانق التراث اإلسالمي يف جمموعه، ساعيا إىل تقدمي

ومن هنا أيضا وظف الدين والتاريخ والسياسة والسرية الشعبية والعادات .صياغة جديدة 

"والتقاليد بأشكال ورؤى متفاوتة  ......)2(
.

(واسيين األعرج "ومن هذه الرؤية، فأي تقاطع ترمسه هذه الرواية مع رواية فاجعة الليلة "

"احلاج كيان "و"البشري املورسيكي "تارخيي جيمع البطل ، وأي ملمح "السابعة بعد األلف 

:أحداث السقوط التارخيي )البشري املورسيكي (يروي 

مل يكن أمام األجداد خبار غرياإللتجاء إىل قمم اجلبال اليت "

ما زالت حتتفظ حىت اآلن صاراختهم ومل يبق أمامي سوى  

ركوب حبر املارية، أو النوم على صفائح حماكم التفتيش املقدس 

بتهمة خمالفة التاريخ املدون يف الكتب املذهبة واملغلفة بالقاطيفا 

امللونة واخلروج إىل األسواق ورواية أخبار اآلفلني من العرب 

بر، والعجم، كنت أرويها كما عشتها أو كما عاشها الصادقونوالرب

آخر اانني كنت، أروي حكاية السقوط كما جيب .من األوائل 

.63ص  15/16/2008الرواية والكسر التارخيي ، أعمال امللتقى اخلامس للنقد ،جامعة سعيدة ،إيديولوجية :عبد القادر راحبي)1(
.79واقع الرواية من رواية الواقع ، نفس املرجع ، ص :خملوف عامر )2(
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"أن تروى ال كما كتبها الوراقون                   .............)1(.

خـالل مجاليـات   من هذا الفضاء املتخيـل، يصـنع الروائـي اللحظـة التارخييـة مـن       

ــاريخ    ــترجع الت ــالروائي مل يس ــب، ف ــاريخ املغي ــيل الت ــتند إىل تفاص ــي املس احلك

كأحــداث ولكــن جعلنــا نتعــايش معــه بصــورة مجاليــة فيهــا الكــثريمن أشــواق 

ــي يف معاجلــة خطــاب   ــربز مقصــدية الروائ ــا ت ــذّات احلكــي، وهن احلــنني ،و  ل

احلكايـة التراثيـة   األزمة مـن خـالل خلـق فضـاء مجـايل تتنـاغم فيـه مجاليـات         

ــة، وصــورة  ــة وليل ــف ليل ــة يف، أل ــازاد "واملتمثل ــة "دني ــز إىل احلقيق ــيت ترم ،ال

ــوع   ــاريخ املقم ــة، أو الت ــة املغيب ــردية،  .التارخيي ــورة الس ــذه الص ــل ه ويف مقاب

مـن حيـث التعامـل    "البشـري "، الـذي خيتلـف عـن    )احلاج كيـان  (تتضح صورة 

ـ  "مع املادة التارخييـة، ففـي    يتحـول الواقـع اإلجتمـاعي إىل حـاالت     "ل عـرس بغ

(وجوديــة متــارس بطريقــة فرديــة وأحاديــة تنقــد ســلوكات ومواقــف تارخييــة 

وكــأن احلــاالت الذهنيــة واإلســترجاعية )املتــنيب، خولــة أخــت ســيف الدولــة ،

ال تصــور الطــابع الشــمويل لفضــاء الشخصــيات، "احلــاج كيــان "الــيت مرــا 

واملعــريف يتحــول إىل بــؤرة إيديولوجيــة خاصــة برؤيــة  مبعــىن، أن املغــزى الثقــايف

.الكاتب للمجتمع والتاريخ 

، بـديال  للحالـة الفكريـة والتارخييـة الـيت يستحضـرها       )املـاخور  (إن جعل عـامل  

فيـه الكـثري والكـثري مـن اهلشاشـة املعرفيـة والفكريـة، فانفتحـت         )احلاج كيان (

"تـت حركيـة التـاريخ، إذ يشـتغل     بذلك احلالة السردية علـى منـوذج انزيـاحي يف   

)احلاضـر (هذا النمـوذج يف األسـاس علـى ماضـي احلاضـر، كأنتتعـاظم اللحظـة        

يف راهن الكتابـة السـردية وينقلـب املاضـي إىل شـتات أزمنـة تسـتقدمها الـذاكرة         

الســردية بــني احلــني واآلخــر باســترجاعات شــىت ال تتنــاظم يف الغالــب، وذلــك 

"..قصــد تأكيــد مشــهد املتاهــة  .)2(
املــرتبط أساســا بلحظــة الكتابــة، وكــأن ¡

.47، ص 1993اإلجتهاد  فاجعة الليلة السابعة بعد األلف ، رمل املاية ، املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر ، دار:واسيين األعرج )1(
.19مرجع سابق ، ص "سردية املعىن يف الرواية العربية "الرواية والتأويل ، :مصطفى الكيالين )2(
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الواصف يف املوصوف نتيجـة اللّـوذ بلغـة السـارد، الـيت تعتـرب آخـر مـا         "اندماج 

)1(",,تبقى من ذاكرة الكتابة واملعىن يف دوامة العبث والنسيان 
.

ومن زاوية نقدية آخرى، فـإن القـراءة التأويليـة هلـذا املـنت الروائـي، متكننـا مـن         

هــذه الكتابــة ضــمن ســياقات التــاريخ، فيغــدو هــذا املشــروع الســردي وضــع 

إىل )عـرس بغـل   (بأكمله مشروعا داال علـى معطيـات املعرفـة مبعـىن أن تتحـول      

منحى تـارخيي يسـهم هـواألخر يف تشـييد معـىن التـاريخ، وـذا الفهـم تتموقـع          

معـريف   الكتابة الروائيـة ضـمن مسـار الذهنيـة التارخييـة الـيت تتحـول إىل مرجـع        

فكـل حتقـق نصـي    "وثقايف له وجوده وكيانـه داخـل منظومـة القـيم واألخـالق ،     

)2(."هو عودة جديدة إىل ما حييل على التلوين الثقايف اخلاص 
.

:األسطورة وقراءة التاريخ /  ه

احلاالت املعرفية اليت تبنيهـا األسـطوة كنظـام كـوين غـرب منفصـل عـن التـاريخ،          

هي منظومـة كـربى مـن القـيم واحلضـارا ت الـيت  ال ميكـن لإلنسـان التخلـي          

وما دامـت الروايـة سـرد قصصـي تـارخيي ملتـزم بالبحـث عـن نقـيض          "عنها، 

)3(.."التاريخ، 
هـي تلـك الـيت      فـإن أبـرز احملطـات التارخييـة يف عمـر اإلنسـان      ¡

.تغذيه باألحاسيس التخييلية املندسة يف املضمون األسطوري 

يف تلك اجلوانب الباطنيـة مـن حيـاة اإلنسـان يقتـرب التكـوين األسـطوري مـن         

صـناعة التــاريخ الـذي تشــكله تلـك الفراغــات اإلجتماعيـة يف مرحلــة انعــدمت     

مل خياليـة وخرافيـة   فيها بوادر التاريخ ومعامل الكتابـة فأسـس اإلنسـان بـذلك عـوا     

مكنته من اجياد توازنـات طبيعيـة تربطـه بـالكون ومـا حيـيط بـه مـن خملوقـات          

"خمتلفـة، ولكــن املــد احلــداثي غيــب مشــاعر التخييــل األســطوري، فلــم يعــد  

اتمع يسـأل أسـاطريه أن تعـرب عـن عـامل مـنظم أو عـن اتسـاق كـوين، لقـد           

.75/76ص مرجع سابق ، "سردية املعىن يف الرواية العربية "الرواية والتأويل ، :مصطفى الكيالين )1(
.29املعىن ، مرجع سابق ، ص السرد الروائي وجتربة :سعيد بنكراد )2(
.25، ص 1986األسطورة والرواية ، ترمجة صبحي حديدي ، منشورات عيون ، املغرب ، :ميشال زيرافا )3(
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ثـور علـى نظـام فقـد إىل األبـد،      كرس اتمع نفسه للتاريخ وهـذا مينعـه مـن الع   

"باستثناء وجوده يف األحالم  .)1(
¡

فــالتفكري األســطوري بإمكانــه رســم معــامل التــاريخ املــرتبط بــالتفكري اجلمــاعي 

الباحــث دومــا عــن جتــارب خياليــة، يستحضــرها اإلســتباق اليوتــويب رغبــة يف 

 املتحققـة  وهذا حني تعـرب مجاعـة مـا عـن طموحاـا غـري      "الذهاب إىل املستقبل، 

"يف عامل أفضل من عاملهـا   ..)2(
ففـي البعـد التـارخيي واملعـريف لألسـاطري تتضـح       ¡

ــل      ــذه املراح ــوره، وأن ه ــل تط ــاين ومراح ــود اإلنس ــة للوج ــة الدالل القيم

باستطاعتها أن متـدنا مبشـاعر وأحاسـيس ال جتـد صـداها إال يف التعـبري القصصـي        

عمـق حبثـا عـن معـىن لوجـوده      وجـع اإلنسـان بشـكل أ   "والروائي الذي يالمس 

"وأحالمه  ..)3(
.

إستحضــرت الروايــة العربيــة املعاصــرة  األســطورة، ورأت فيهــا الصــورة املعرفيــة 

األوىل للتاريخ ،صورة اإلنسـان وهـو يعيـد قهـر وقـائع الـزمن، فالكتابـة السـردية         

مـن هـذا املنحـى حتـاول دحـض مقـوالت الواقـع واسـتبداهلا بتلـك اللحظـات           

فـالروائي حيفـر يف كـل األفضـية النائيـة يف ذاكـرة       "الزمن األسـطوري،  املهمة من 

اإلنسان، باحثا عن فكـرة شـاردة، أو عـن إحسـاس طريـف، علّـه يشـعر مبعـىن         

جديد للحياة، أو جيعـل للعـيش مـذاقا آخرأكثـر ارتباطـا بعـامل اإلبـداع الـذي ال         

)".)4اية له 
.

لعبــة اإلنزيــاح الــيت تعيــد بــني الــزمن األســطوري، والــزمن التــارخيي تكمــن 

ــتفكري   ــرق ال ــة تصــور ط ــدارات أنثروبولوجي ــق م ــدائري وف ــزمن ال تشــكيل ال

ــذه    ــق ه ــن طري ــاة، إذ ع ــون واحلي ــريف للك ــوم املع ــناعة املفه ــري يف ص البش

–الفضاءات التخييلية ترتسـم مالمـح اهلويـة املشخصـة يواسـطة احلكـي، فتنتقـل        

.24األسطورة والرواية ، ترمجة ،صبحي حديدي ، مرجع سابق ، ص :ميشال زيرافا )1(
ص  11999ر ، ترمجة وتقدمي ، سعيد الغامني ، املركز الثق ايف العريب ، طالوجود والزمان والسرد ، فلسفة بول ريكو:ديفيد وورد )2(

101.
.61إيقاع الزمن يف الرواية العربية املعاصرة ، مرجع سابق ، ص :أمحد محد النعيمي )3(
.197اخلراط منوذجا ، مرجع سابق ، ص احلساسية اجلديدة يف الرواية العربية ، روايات إدوار :عبد املالك أشهبون )4(
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ل التحقـق الوجـودي للكيـان    صورة التـاريخ مـن جمـال الغيـب إىل جمـا      –بذلك 

.اإلنساين، الذي متثله أخيلة الذاكرة اجلماعية 

الطـاهر وطـار   "للروائـي  )احلـوات والقصـر   (حينما نواجه روايـة عربيـة حبجـم    

فإننا ملزمـون مبراجعـة كـل األطـر واملرجعيـات الفكريـة الـيت اشـتغلت عليهـا          "

ـ       ة متميـزة يف مسـرية هـذا    هذه الروايـة، الـيت عـدها الدارسـون والنقـاد حمطةفني

.الروائي 

ــول  ــو (يق ــو إيك (أمربت (Emberto.Eco" : ــيت ) ــة ال ــس الوظيف ــل نف إن للتخيي

يقوم ا اللعب فالطفل أثناء لعبه وهـذا مـا قلنـاه سـابقا، يـتعلم كيـف حييـا ألنـه         

وحنـن الراشـدين، نقـوم مـن     .يتصور وضعيات سيصـادفها عنـدما يصـبح راشـدا     

مبمارسـة قـدرتنا يف تنظـيم جتربـة احلاضـر واملاضـي علـى         خالل التخييل السـردي 

"حد سـواء   ..)1(
فمـن وراء هـذه املقولـة، ميكـن لنـا أن منـارس لعبـة الـدوال         ¡

النصية، وهذا عن طريـق تفكيـك لعبـة الـنص الروائـي قصـد استحضـار جممـوع         

مل املفاهيم واألفكار اليت أثثهـا السـرد التخييلـي، إذ ترشـدنا هـذه الكتابـة إىل عـوا       

احلــديث األســطوري والعجــائيب، وهــي عــوامل وفضــاءات غريبــة ارتكــز فيهــا 

.من أجل متثيل جوهري ألحداث الواقع "لعبة املغامرة "الروائي على 

فجميع "بإمكان األسطورة أن تتحول إىل تاريخ، وبإمكان التاريخ أن يتحول إىل أسطورة، 

)2("وثيقا بأساطريه ،اللحظات املهمة يف حياة اتمع مرتبطة ارتباطا 
وهذا ما يؤكد خطورة ¡

التوظيف األسطوري الذي ال يقبل تلك التحوالت والتغريات على مستوى البنية أو املضمون 

الفكري، فاحلساسية اليت تتمتع ا الرؤية األسطورية هي اليت جعلت مستوى التوظيف اجلمايل 

تعرض إىل التفكك أو الرجرجة خيضع إىل ضوابط ومعايري، حتمي العمل السردي من أن ي

، حني يغلب )الطاهر وطار (الفكرية والشك  أن هذه املسألة تبدو واضحة املعامل يف  أدب 

)بول ريكور (اجلانب اإليديولوجي على اجلانب الفين يف  أعمـاله  الروائية، وقد تطـرق 

)P.Recoeur(ألسطورة إىل وسيلة إىل هذه املسألة، كون اإلفراط يف اإليديولوجية حيول ا

إىل وعي  –األسطورة  –تربيرية سلبية ف الدفاع عن الراهن، وكذا اإلفراط يف اليوتوبيا حيوهلا 

.208ص  12005نزهات يف غابة السرد ، ترمجة سعيدبنكراد ، املركز الثقايف العريب ، املغرب، ط  6:إمربتو إيكو )1(
.27ص 21982بريوت ، باريس ،ط "سلسلة زدين علما ، "حبوث يف الرواية اجلديدة ، تر ، فريد أنطنيوس ، :ميشال بيتور )2(
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على ضرورة وجود نوعني من التأويلية يف )ريكور(وهلذا يؤكد ¡(*)*زائف يتستر به اتمع 

هي الكشف عن قناع  وتأويلية اإلثبات، فمهمة األوىل.تأويلية الشك :جمال هذا التوظيف 

والثانية تتوىل مهمة البحث عن املواصفات واملعاين وكل .األسطورة كوا خطابا متويهيا 

التشكيالت املعرفية املختبئة يف األسطورة، ومن هذه الزاوية تصبح مسألة الشكل الروائي مسألة 

يب تتفاوت تلميحا غري بريئة يف مترير اخلطاب اإليديولوجي الذي تؤسسه الكتابة بطرق وأسال

ينطوي على نظرة تركيبية ال ختلو من تناقضات، ألا تضم "وتصرحيا، وعليه فإن األدب 

جمموعة من اخلطابات اليت تنتجها كلفترة تارخيية ليستضيء اتمع ا أمام األسئلة املتناسلة اليت 

)1(."تفرزها الصراعات والتحوالت 
من هذه اإلشتغاالت  ، شيء)احلوات والقصر(ويف رواية ¡

اجلمالية والفكرية، حاول الروائي صياغتها وفق رؤية عجائبية أسطورية استثمرمن خالهلا 

املوروث الشعيب يف أبعاده اخلرافية والتراثية فجمع بذلك دالالت الثقافة الشعبية وحتفيزاا 

و )علي احلوات ( الفلكلورية ومناخاا العجائبية، وهذا من خالل بؤرة الصراع املتواصل بني

،فالرواية من هذا املنحى تسعى إىل ضبط كل التراكمات املعرفية، من عقائد، )القصر (

وفلسفات، وتصوف، وذهنيات خرافية، وجعلها مادة تارخيية تتشكل مبوجبها كل مراحل 

.الوعي اإلنساين 

املعريف الذي تقره السياقات إن غزارة املادة السردية يف هذه الرواية جعلتنا نتساءل عن املضمون 

تتشكل مالمح الرحلة حنو )علي احلوات (السردية ذات املنحى العجائيب، فمن خالل شخصية 

قصرالسلطان، قصد حتقيق حلم الرعية، أو باألحرى القرى السبع، وعليه  ميكن القول إن هذه 

ى أحوال واقعية جد متأزمة التلوينات األسطورية واحلكايات الشعبية، ماهي إال ترميزات دالة عل

.قرأ من خالهلا الروائي  أزمة اإلنسان املعاصر املتورط مع واقعه وتارخيه 

جتاوزت هذه الكتابـة الـزمن األسـطوري، لتنفـتح علـى طقـوس الـذاكرة الشـعبية         

وما حتمله من موروثات ثقافيـة ميتـزج فيهـا الواقـع باخليـال، وهـذا أمـر طبيعـي         

ــائ  ــرد العج ــون الس ــي ك ــاج ومنطق ــتعارة  "يب حيت ــوب اإلس ــي يف ث إىل التخف

والتشبيه والكناية وكل الصـور الـيت ميكـن أن تعطـل فعـل العقـل، وتسـري بأليـات         

اإلقناع يف اجتاه اسـتنفار الطاقـات اإلنفعاليـة الـيت تـتالئم وحـدها مـع موضـوع         

فلسفة بول ريكور ، ترمجة وتقدمي سعيدالغامني ،"الوجود والزمان والسرد "كتاب :ينظر يف شرح هذه الفكرة (*)
.2001ماي  13اخلميس /9476أدب وإيديولوجيا ، جريدة اإلحتاد اإلشتراكي املغربية ، عدد :حممد برادة )1(
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"من هذه الطبيعـة   ...)1(
علـي احلـوات   (وـذا الفهـم يتحـرك البطـل امللحمـي      ¡

فكـل قريـة حتمـل    "بـالقرى السـبع   "أجـواء معرفيـة حـددها الروائـي     وسط )

خصوصية معرفية معينة، كما حتمل موقفـا خاصـا مـن القصـر، ومـن مواقـع هـذه        

:القرى تبدأ الرحلة العجيبة حنو القصر 

انتشرت أخبارعلي احلوات يف كامل القرى "

واقعة يف طريق القصر، وما أن دخل القرية السبع ال                        

الثانية حىت استقبلته مجاهري غفرية، تتطلع إىل السمكة                         

"املتدثرة يف رداء                         ............)2(.

من تفاصيل احلوارالسردي  املشبع بالبناء الدرامي، تتحول الترميزات واألجواء اخلرافية إىل 

أدوات ومدارات تكشف عن الواقع السياسي واإلجتماعي الذي عايشه الكاتب، وهلذا مل 

يوظف هذا النص الروائي األسطورة كبنية حكائية مغلقة، بل وظف إحاالت ترميزية ختييلية 

ية مشفوعة بأجواء عجائبية مصدرها اخلوارق، واألهوال امللحمية، ومبعىن آخر ذات أبعاد شعب

أن التصورات اإلستراتيجية اليت بناها هذا املتخيل جعلت من هذا البطل الشعيب منوذجا ملحميا 

كونته الذاكرة الشعبية عرب سلسلة احلوادث اليت مر هذا البطل، الذي انتشله السارد من حاالت 

رايف إىل حاالت الوجود الشعيب، وهذا قصد تصعيد احلس الدرامي لدى القارىء الوجود اخل

كان  –يف خلقه هلذا الفضاء  –وجعله يساير و يتتابع تطورت هذا البطل، وعليه فإن الروائي 

الذي تنتجه الطبقة "صناعة الوعي التارخيي "يريد قراءة  الواقع قراءة جذرية مؤسسةعلى فكرة 

تشكل يف الذهنية اجلماعية بعد أن مر بأشواط ومراحل، إذ استطاع )ي احلوات فعل(الشعبية، 

يعيد للعالقات صفاءها "أن يغري من طباع  العصر ،فأحبته الرعية ألنه املخلص واملنقذ، فنراه 

)3(..إنه يأيت لكي يصلح  بني الناس وبراضيهم ويبعث األمل يف القلوب، ويفضح الفساد 
¡

( املتباين للقرى السبع فاحلضور الثقايف التصوف، العبادة، الطاعة، بين هرار األشرار، األباة، :

متثل  يف أقرب تصوير مراحل الوعي املعريف اليت البد لإلنسان من قطعها، )التحفظ، احلظّة 

وهلذا جاء العمل الروائي مكثفا من حيث التلوين األسلويب املطعم حباالت الوجد الصويف، 

.167املعىن ، مرجع سابق ، ص السرد الروائي وجتربة :سعيد بنكراد )1(
.25ص 2004احلوات والقصر ، موفم للنشر ، اجلزائر ، :الطاهر وطار )2(
.134السرد الروائي وجتربة املعىن ، مرجع سابق ، ص  :سعيد بنكراد )3(
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إلشارية ذات املنحى الشعيب وامللحمي، فكل هذه السياقات السردية عكست أزمة والتراكيب ا

اإلنسان املعاصر وصراعه مع تارخيه املهزوم الذي أطرته لغة السرد ضمن أجواء أسطورية، 

تتعرى داخل اخلطاب الروائي، وتنفتح بنيتها على اإلحتمال، لتعمق حسها بالزمن والتاريخ، "

)1(",,ة وكنبوءة وتتشابك مع الواقع الذي يصخب بالقسوة والظلم وتنهض يف األخري كرؤي
¡

فاإلحساس بالتاريخ يتحول عرب متاهات السرد إىل حاالت   من الوعي املعريف الذي تتقامسه 

الطابع "روح اجلماعة املولعة باصطناع املواقف البطولية املفعمة بالغرابة  والعجائبية، ألن 

)2("عدم الفهم وبالرغبة يف التفسري يصبح نوعا من  األسطرة للواقع العجائيب عندما يقترن ب
¡

وهذا ما حيملنا على القول بأن تفكيك عناصر الواقع أمر يتطلب فهم  الذهنية اجلماعية 

ومرجعياا التراثية املتعددة، ألن األسطورة يف هذا املقام ال تقف ضد التاريخ وال  تناقض 

انعكاس فكري للعامل  احمليط "خ يف جوانبه التخيلية، وهي أيضا أشكاله وصوره بل هي التاري

)3("باإلنسان 
فالرؤيةالسردية صنفت املشهد الروائي إىل خطابات سياسية وثقافية أسستها تلك ¡

التشكيالت اإلجتماعية لطبيعة القرى السبع، لتصنع بدورها وعيا تارخييا مضادا إليديولوجية 

:القصر

تقال أشياءكثرية حول اية السلطنة وعلي احلوات والقصر "

كل األقاويل، جتمع على أن القصر انتهى وأن حلم املتصوفني                   

"حتقق    .....)4(

حتاول عن طريق التمثيل )احلوات والقصر (واملهم يف كل هذه اإلحاالت السردية، أن 

الدرامي و األسطوري معيانة الواقع التارخيي وما حيمله من مفارقات وانكسارات، جعلت 

الذات  تبحث عن أطياف معرفية تعيد تشكيل اهلوية التارخيية املضادة لكل أشكال القمع 

:والتسلط

... واملهم يف كل حكاية علي احلوات، املهم "

أكثر من أي شيء أن احلقيقة جتلت، وأن أعداء                       

علي احلوات مل يستطيعوا أن مينعوه من التعبري عن                       

.237ص 12000الرؤية والبنية يف روايات الطاهر وطار ، منشورات جامعة منتوري ، ط:ادريس بوذيبة )1(
.144ص  2000¡1الرواية املغاربية ، حتوالت اللغة واخلطاب ، منشورات املدارس ، الدار البضاء ، ط:عبد احلميد عقار )2(
.46الفلسفة واإلنسان ، جدلية العالقة بني اإلنسان واحلضارة ، مرجع سابق ، ص :فيصل عباس )3(
.171احلوات والقصر ، ص :الطاهر وطار )4(
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)1("..............اخلري الذي جاء يسم العصر به                        

ومن زاوية أخرى، فإن احملتوى اجلمايل هلذه املنت الروائي ال ينفصل عن الرؤية املأساوية للواقع  

وهذا من خالل الشخصية اإلشكالية وصراعها مع القيم املعاصرة، فرغم انتصار البطل على  

ة تظهر يف  فالشخصية اإلشكالية يف الرواي"خمتلف القوى فإنه مل يستطع احتواء أزمة الواقع، 

احلد الفاصل بني موقف أخالقي أصيل يعرب إما عن قيم كلية وإما عن قيم فردية صحيحة، أو 

موقف أخالقي منحط متثله تصورات شعبوية سائدة مشبعة برؤى خمادعة، تعرب عن أنانية 

"اإلنسان  احلديث وتطلعاته الوضيعة  ...)2(
.

:دالئلية الغياب /و

، موقعا عجائبيا  دائريا، جيعل من "الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي  "يأخذ الغياب يف رواية 

الرحلة مقاما روحيا تديره الذاكرة يف تنقالا وحديثها عن أحوال الزمان واملكان فمن مقام 

تتشكل تفاصيل الواقع املر، الذي رآى فيه السارد ما يبعث على )الويل الطاهر (هذا الويل 

فكان هذا السرد املفعم باألحوال العجائبية تعبريا صادقا عن خيبة العصر،   الغرابة واحلرية،

:وخيبة اإلنسان 

يا إهلي مع أن الكون كونك، فإنين ال أدري "

أعلى األرض أم يف كوكب غريها .أينين منه   

يف احلياةالدنيا، أم يف اآلخرة الباقية ؟؟ أ 

"ما دمت يف ملكك .اللهم محدك    ....)3(

عرب مسالك الغرابة حتاول الرواية متثيل صورة الواقع املتأزم، وهذا بواسطة حاالت وجودية 

ممتدة يف عمر اإلنسان من خالل رحالت معراجية يقرأ فيها أزمنة "الويل الطاهر "يطوقها 

تعيش يف أعماقه حلظات التاريخ املهزوم "فالويل الطاهر "الباحث عن احلقيقة واليقني، 

واملنكسر على مفارقات املاضي، فلم تعد حلظة التبصر قادرة على قراءة واقع احلياة، إال من 

:خالل ذاكرة حتاول استعادة املاضي 

هر، بينما تتوثب إىل ذهنه ومضات قرر الويل الطا"

.172احلوات والقصر ، ص :الطاهر وطار )1(
ص  12003املركزالثقايف العريب ، ط"تفكيك اخلطاب اإلستعماري وإعادةتفسري النشأة "السردية العربية احلديثة ، :عبد اهللا ابراهيم )2(

64.
.54/55ص ، 12004الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي ، موفم ، اجلزائر ، ط :الطاهر وطار )3(
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من صور باهته، ال يدري أهي حلاالت يف الزمان                     

.)1("أم ألخرى يف املكان ؟                     

:ومن خالل هذه السياقات السردية، ميكن لنا طرح السؤال 

أي معرفة تارخيية تقدمها لنا هذه الرواية ؟؟  

الروائية من مرجعية واقعية، تتامثل أساسا يف ما وصل إليه اتمع اجلزائري من  تنطلق األحداث

صراع عقائدي وفكري يف مرحلةسياسية وصفت أا، من أخطر املراحل اليت شهدا الساحة 

الوطنية، فمن هذا اإلشتغال املأساوي نسج الروائي خيوط عامله السردي، فحاول مترير خطاب 

صعيد السردي، فجعل من هذه األرضية متخيال مفعما بالغرابة والدهشة األزمة عرب هذا الت

واحلرية ومبا أن الواقع يبدو إشكاليا إىل درجة التعقيد فإن املقاربة النصية، واألسلوبية تأيت هي 

بال تبحث الرواية عن املنطلق، بل جتعل من "األخرى عويصة الفهم، وبعيدة املنال، وهلذا 

فهي من اإلنسان املعترب تأيت، وإىل اإلنسان الغريب تعود، مترمجة ضعف  .ضياعه موضوعاهلا 

"اإلنسان يف وجود مل يأت إليه طائعا  ..)2(
.

وذه الرؤيةاندجمت حاالت السرد الروائي ضمن ترميزات وطروحات ثقافية وتارخيية وظفها 

اجلزائري، تلك  السارد، قصد وضع إشكاالت تارخيية ضمن سياق املعرفة الشاملة لإلنسان

املعرفة اليت شكلت هويته عرب  امتداد العصور واحلضارات، وهذا ما نلمحه من وراء تلك 

حالة  الذهول (الصيغ والتعبريات السردية اليت شكلت بؤرة خاصة يف هذا املشروع الروائي، 

)الضياع، البحث عن املكان، القلق من التاريخ، تقلب أحوال البشر ، ملالمح ، فكل هذه ا...

تعد جتسيدا واقعيا، قصده  الروائي بغية تعظيم املشهد الواقعي، والذهاب به إىل حمطات الوعي 

اإلنساين، وذا تتكون عرب أنسجة السرد، غوايات تراثية مثلتها الرغبة العارمة يف قراءة التاريخ 

ساسة، وهي العريب من خالل ما حيدث يف احلاضر، فالروائي اشتغل على مادة تارخيية جد ح

، فاحلراك التارخيي يف هذا )مقتل مالك بن نوبرة، على يد الصحايب اجلليل خالد بن الوليد (

الشأن أدجمته الرؤية التارخيية ألحداث الواقع، فال شيء يدعو إىل الغرابة يف هذا  الباب غري هذه 

 التاريـخ كمـا تشاء فيأيت"التهوميات واإلنتقاالت املاثلة يف عمق التاريخ وذاكرته املنهزمة، 

.91ص :الرواية )1(
.262، ص 11999نظرية الرواية والرواية العربية ، املركز الثقايف العريب ، املغرب ، ط:فيصل دراج )2(
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تزيح احلكايات مقولة املؤرخ .الرواية يستظهر فيه أقدار البشر ويستبني فينبض احلكايات 

"جانبا، اليت تكتفيباألسباب والنتائج، وال ترى إىل عيون البشر وأرواحهم  ..)1(
.

تبحث يف بيت إذن ميكن القول إن هذه التلوينات السردية وما حتمله من خصوصية غرائبية، ال 

التاريخ كأحداث ومعامل وبطوالت، ولكن تبحث قضايا مصريية شكلت رؤية اإلنسان لواقعه 

التارخيي، فمن خالل داللة الغياب يتحول املعطى التراثي إىل سؤال معريف تقومه احلداثة املندسة 

ة  وامللحمة وإدراجه يف األسطور.أسطرة التاريخ مضاعفة له "يف هالمية الشكل الروائي ألن 

واحلكاية إشارة إىل التباسه وتعقّده وعماه، كما لو كان التاريخ، وقد حترر من زمن التقدم 

البسيط والربيء، بنية متعددة الطبقات، تنتهي إىل بنية مضاعفة من العماء واألحالم كلما ألقى 

"عليها اإلنسان سؤاال، أمطرته بوابل من األسئلة  ..)2(
.

التحقق الوصفي ملظاهر احلضور والغياب يف هذا النص، ميكننا من معايشة اخليال املتشظي  إن

عرباألزمنة الغامضة، واألمكنة املبهمة، فيأخذنا هذا اخليال إىل واقعية أخرى نستطيع من خالهلا 

 ال أحد يعيش"، أنه )امربتو إيكو (استيعاب الواقع بصورة جلية وواضحة، ألنه، وكما صرح 

إننا نقوم بالربط بني األشياء واألحداث استنادا إىل وظيفة الربط اليت تقوم :يف احلاضر الفوري 

"تارخيية أو أسطورية (ا الذاكرة الفردية واجلماعية على حد سواء  ... ()3(
وعليه ميكن ¡

تعمقنا بعضا  اعتبار اعتبار الذهنية اخليالية خلفية جوهرية يف تكوين معىن التاريخ والوجود، فلو

من الشيء يف هذه الرواية لوجدنا عربكل أحداثها، أن عمق الروائي، يرغب يف تثبيت البعد 

:العجائيب والغرائيب عرب كامل جسم الرواية، فأول مشهد سردي رماه الكاتب للغياب 

:حتليق حر ( (

منا يريد أن يؤكد شدد على كلمة أرضنا، وكأ"

أنه مل يكن يدري بالضبط أين كانت غيبته هذه                         

"كل هذا الوقت                          .....)4(..

فاملعرفة التارخيية يف هذا اال ال تنقلنا فقط إىل معرفة تلك القصص، واألحداث اليت أطرا 

املرجعية يف طريقة تعاملها مع الواقع، فامكانات القراءة والتأويل  الرواية، بل تعيد ترتيب الذهنية

.266، ص 12004الرواية وتأويل التاريخ ، املركز الثقايف العريب،املغرب ، ط:فيصل دراج )1(
.188ص :املرجع نفسه )2(
.207نزهات يف غابات السرد ، مرجع سابق ، ص  6:إيكوأمربتو )3(
.13الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي ، ص :الطاهر وطار )4(
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جتعل الفهم يغيب يف هيام إستبدادي، جيعل الذات غري قادرة على انتشال نفسها من هذا 

التورط السردي، لذلك جند الروائي يطعم أحداثه  بني الفينة واألخرى، مبسحة واقعية جدا، 

(الصديق الشاعر "ة كما هو احلال يف استحضاره لرسال ،وكأن الروائي  )عيسى حليلح "

خيشى ضياع املقصدية من وراء هذا التوظيف، وهذا بطبيعة األمر، ويف عرف النقد الروائي ال 

يعد مذمة وال عيبا، فنيا يف جمال الكتابة الروائية املعاصرة، إال أن الغوص يف متهات الغياب 

عرفية ومجالية، تسم الروائي بصفات نقدية أمهها ميكن أن يكون أو يؤول إىل تفسريات م

تذبذب الرؤية التارخيية عند الكاتب، وأن هذه الرؤية، تقرأ على مستوى الفكر اجلماعي للفرد 

السبيل الوحيد إىل "اجلزائري الذي ال يزال بعد  عاجزا عن فهم تارخيه ووجوده، فصحيح أن 

.فنية الرواية يكمن يف تنظيم غزارا 
)1(

ولكن هذه الغزارة ال جيب أن تؤدي إىل متييع احلبكة ¡

السردية، أو خلخلة بناء الرواية، ومن شدة ثقل املادة التراثية واخلرافية يف هذه الرواية، فإن 

الروائي عمد إىل تقطعات سردية، قسم فيها كل مشهد إىل حدث أوموقف بطويل عنونه 

ن املراوحة بني، حاالت الذهول، وحاالت بعنوان مناسب ،قصد اإلنتقال بني املشاهد، أل

الوعي، تتطلب قطع احلدث واملرور إىل حدث آلخر، وهذه طريقة مألوفة عند الروائي جعلتنا 

نقرأ فيها ضيق النفس السردي وعدم القدرة على هيكلة املادة التراثية داخل النص الروائي، ولنا 

، وعليه ميكن "عرس بغل "، و"حلوات والقصر ا"ورواية "الشمعة والدهاليز "الدليل يف رواية 

قراءة هذه اإلنشغاالت ضمن املسرية الروائية للكاتب، إذ نراه ال يستطيع غلق مشروع روائي، 

هلا تأويلها اخلاص يف  –يف رأينا املتواضع  –إال إذا أكمله برواية أخرى، فكل هذه املقاصد 

.تشكيل رؤية الكاتب التارخيية 

أن مظاهر األسلوب وطريقة بسط األفكار ومترير املقاصد، له دوره وخطورته  ومما ال شك فيه

يف بلورة الرؤية الكونية عند الروائي، فالبحث عن الشكل الروائي هو أيضا حبث عن مرجع 

اليت حتافظ يف الظاهر على املوضوعية واحلياد والتبعيد "تارخيي تتموقع فيه الذات الكاتبة 

املماثلة باقحام الذات الساردة يف بنية املرويّ ، أو اإلندفاع إىل أقاصي وتسعى إىل كسر عادات 

"إمكان التدليل بلغة السرد  ، ويف كثريمن احلاالت واملواقف يأخذ التاريخ موقعا )2(....

، إذ )الويل الطاهريعود إىل مقامه الزكي (اندفاعيا حني حتتويه الرواية وهذا ما حتسسناه يف 

.179ص  11988، طليبيا النقد األديب احلديث بني األسطورة والعلم ، الدار العربية للكتاب ،:حمي الدين صبحي )1(
.45يل ، مرجع سابق ، ص الرواية والتأو:مصطفى الكيالين )2(
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جائيب وراء التقطيعات السردية، واإلكراهات الواقعية، فلم تتضح مرجعيات تالشت صورة الع

.الواقع داخل هذه الرواية ذات النهاية املفتوحة 





اعيةـخ والذاكرة اجلمـالتاري

.)الالز(التاريخ الرمسي والتاريخ املضاد يف رواية -1

.دالالت الشخصية الروائية-أ

.التاريخ وسيميائية التشكيل السردي-ب

.)عرس بغل(التاريخ املقموع يف رواية -2

.حركة زمن التاريخ-أ

.دالئلية الزمن وسياقات التاريخ-ب

.)الزلزال(ومنحى اإليديولوجيا يف رواية ختييل املكان -3

.تأسيس الوعي التاريخ/مغامرة املكان -أ

.السياق السردي-ب

.حمنة الشخصية الروائية-ج
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:الالز(يف رواية  التاريخ املضادوي الرمس التاريخ-4 (

الزمن التارخيي زمن )الطاهر وطار (ديب ألهكذا يدخل ا، هو هذا املستحيل املمكنالتاريخ 

.ختتزله حركة الرواية اجلزائرية الراصدة ملختلف التحوالت اجلذرية ملسار التاريخ اجلزائري

 من خالهلا معامل جممن وراء ذاكرة مرجعية تره الروائية رحلتوطاردأ الروائي الطاهريب

حداث قصد تأسيس خطاب تارخيي مبين على تأويالت ألاألوصاف واألماكن والشخوص وا

وما الرواية إال .ق املاضي اليت يفسرها التاريخ مقنعة انطالقا من حاضر اإلنسان املرتبط  حبقائ

ت كذاه وحضوره ه ميارس وعيـجتعل نسان على عوامل خفيةإلخر يطل من خالهلا اأتاريخ 

الكتابة اليت تؤسس تاريخ ، فالتاريخ يف هذه احلالة هو تاريخ االمتالء، مدركة لوعيها التارخيي

الذي  نسانإليعانق نبض ا"أحوال فنية جتعلهىل إللنسيان  وتؤرخ للهامش فيصعد الروائي بذالك 

.)1(مهله التاريخ أ كثريا ما

فكار أوهذا عرب قنوات و، النص الروائية املتمثلة يف ـن نؤصل لتاريخ احلقيقـحن اوإمن

الرواية وهلذا متتد ، نسان الباحث دوما عن تارخيهإلمستوحاة من رؤية الفنان وقراءته ألعماق ا

ة ـنسان ،ولقد وقفنا عند هذه احلقيقإلمعىن التاريخ ومعىن ا -هي األخرى -عرب الزمن لتقول 

تارخيية ترسخ مواقف وحاالت سياسية حداث  ومواقع أىل إنسانإلكدنا حقيقة حتويل اأحني 

تارخيي  فكثريا ما يفسر اإلنسان حبدث، و إيديولوجيا معينةأمن سلطة ، ختدم املصلحة اخلاصة

خصائص الكتابة ه يف ـيهمل الوعي احلقيقي لإلنسان  وهذا ما نلحظو، ة ماـمعني أو ببطول

د الكتابة عن هؤالء الذين ال يتعرفون علىـة حني تبتعأ املفارقة احلتميدج مبـاملتسلطة اليت تنت

فأضحت الكتابة ، ن جمال التموقع والسلطة رحل إىل فعل الكتابةأاللغة اليت تدافع عنهم ،وك

.ىرالروائية تارخيا مقموعا حتتوي اإلنسان ،فتلم أحناءه أحيانا وتبعثره أحيانا أخ

املادة التارخيية إمنا نبحث عن كيفية إنتاج نبحث عن احلقيقة من وراء ن ال وذا الفهم حن

الفنية املقلبة ألحوال احلقيقة من وراء املتخيل الروائي كفضاء سردي قادر على تفعيل الرؤية 

.)2("ي ـأن يعيـد التارخيي إىل الروائ"ن قدر الكاتب أالتاريـخ  وك

¿)الزـا ل(ة ـه  روايأرـخ تقـي تاريأف

.143ص  69/2006ع  -جملة فصول  »"العائش يف احلقيقة"فلسفة الشكل يف«:جالل أبوزيد)1(
.120اجلزائر ص  2002-1ط .منشورات األختالف  ،الروايةفضاء املتخيل ، مقاربات يف :حسني مخري )2(
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)الثورة اجلزائرية(فضاء تارخيي معلوم، ماتزال الذاكرة الشعبية ختتزنه وهويف )الالز(تتحرك رواية

أحداث الثورة بكل )وطار(ففي هذه الرواية يقلب ¡واجتماعيةمن أوضاع سياسيةوماصاحبها

.)1("تضم فئات بشرية غري منسجمة طبقيا بشكل كامل "تناقض كوا حتمله من  ما

مل يكن )الالز (ومن هذا التاريخ الذي يرمسه الكاتب  ف...من النسيان)الالز(ولدت رواية 

وكأن الروائي أراد أن  حيرك يا حمركا لكل األحداث واملواقف شيئا مذكورا فأضحى رمزا تارخي

.هذه الشخصية وجيعل منها مركزا للتاريخ أو ذاكرة حية حتمل معىن التاريخ الثوري 

رة لفك)التصور(دأهذه الرواية فإننا نضع يف أذهاننا مب يفراءة اجلانب الشعري من قن وحىت نتمك

      قارة يف أبراز قدرة هذه الرواية على محل التاريخ ،وقراءته ،قراءة ختتلف عن قراءة املؤرخ وليس

األزمات اململوءة بالتناقضات بني خمتلف سلسلة من "إىل)الالز( روايةيفأن يتحول التاريخغريبا 

.)2("املتنافرةاألطراف املتصارعة و

مستوى األفكار على ة املتصارع بقلق الشخصيات يستدعى التاريخ  فيجيئ متأزما  مسكونا 

...املهمشترتسم مالمح التاريخ اهلامشي أو  والسلوكات ،فمن وراء الذات املتحدثة يف الرواية

)الالز(فأول شخصية هامة هي شخصية ، لبنية الروايةشخصيات حمركة فعامل الرواية تتقامسه 

وروحه مسكونة بروح  جاء إىل هذا العامل، الشعبيةشخصية شعبية منحدرة من صلب الطبقة 

الطيش والعنف مل حيظ بتقدير جمتمعه ألنه غري شرعي  ورغم هذا فهو شخصية ثابتة من الداخل 

لمات ك)ى يف الواد غري حجارهما يبق(اليعرف اخليانة وال الغدر ظل طوال حياته يردد عبارة 

يأخذ موقعه لاليقني  ينتقل من عالـم الغرابة إىل عامل)زالال(.قالـها بعد أن سكت عن الكالم

فهو شخصية عضوية وحمرك فعال )زيدان(التارخيي ويف مقابل هذه الشخصية نعثر على شخصية

درس الثقافة الفرنسية أثناء )مريانة(من)الالز(ر الشيوعي وهو والد للثورة الوطنية متسلح بالفك

الشخصية الوحيدة اليت استطاعت "ضد االستعمار  فهو إقامته بفرنسا انتقل إىل اجلزائر ليناضل

ن يقتل على يد ينتهي به املطاف با )3("ان تطرح قضية الثورة الوطنية بشكل صحيح وعلمي 

....تمسكه بأفكاره التقدمية نتيجة ل)الالز(بح على مرأى من ابنه الشيخ ومجاعته فيذ

.37ص 1989اجلزائر الرواية أمنوذجا ، املؤسسة الوطنية للكتاب –جتربة الكتابة الواقعية :واسيين األعرج )1(
.64ص  2000-1الرؤية و البنية يف روايات الطاهر وطار ، منشورات منتوري، قسنطينة ط:ادريس بو ذيبة )2(
42املرجع السابق ، ص –جتربة الكتابة الواقعية :واسيين األعرج )3(



68

حضورا يف الرواية ألنه ميثل بؤرة احلس التارخيي الذي طّوره زيدان هو الشخصية األكثر 

يعمل يف )زيدان(وهو أخو)محو(ي مثّ نلتقي بشخصية الكاتب انطالقا من هذا العمل الروائ

الثالث )املعلم(ع بنات ر وقته يف اللهو بعيدا عن العمل ميقضي أكثاحلمام يف ظروف شاقة، فرن

(الشخصية هنالك شخصية هواىل جانب هذ ¡لقيمه الوطنيةظلّ وفيا  أنهورغم فقره إال 

كان عميال لإلدارة الفرنسية متعاون مع جيش االستعماري أدى  ¡شخصية متحولة)بعطوش

تز له وهذا عرب مشهد درامي )الربيعي(زوج عمه)حيزية(األمر إىل مضاجعة خالته به 

إىل أن ينتهي به األمر ليصبح )الالز(م أ)مريانة(يركب رأسه فيقتل النفوس واملشاعر  مثّ

وطن ،فيقدم الالوطين بعد أن استيقظ فيه ضمري ـة التحرير يف صفوف جبهمناضال حقيقيا

)الربيعي(إبن الشيخ )قدور(نعثر على شخصية  مثّ ،على ريب املساجني بعد اقتحامه الثكنة 

لروائي كرمز وقد متوقع يف النص ا،اجلريح )الالز(وهو ينقليسقط شهيدا على احلدود، 

أن جيد أبويه مل يكن خيطر ببال قدور ".....كان يعمل يف دكان أبيه للربجوازية الصغرية 

إال يف الساعة اخلامسة لتحلب البقرة  يصلي الصبح يف اجلامع وأمه ال تنهضمستيقظني فأبوه ال 

)1(".........تح الباب للراعيوتف

ذا ـم على ذبح طموحات هـدالذي باسم الدين أق")الشيخ(كما نتعرف أيضا على شخصية 

مفتعلةحيمل يف تركيبته فكرا رجعيا داخل احلركة الوطنية وصاحب شخصية  )2("الشعب

على مرأى )زيدان(يقدم على ذبح .)3("الشخصية الرديئة تارخييافهو"بادعائه الثورية والوطنية

ة يف داللتها ويف بنائها الدرامي وهي كما ترصد الرواية شخصية مهمة وفاعل)الالز(من

يقف أمام  مكتب  وهو الذي نراه يف املنت احلكائي)قدور(الذي فقد ابنه )ربيعي لا(شخصية

تبدأ  هذا التذكرفيسبح بذاكرته  وخياله فيسترجع أحداث املاضي األليم ،ومن وراءاملنح  

استشهد يف ...بين استشهد معه إالالز املسكني قدور ......هذا الالز "......أحداث الرواية 

إىل اجلدار و أطلق  العنان  ملخيلته  تتحسس  اجلراح  شيئ   استندمث  طريقه به إىل احلدود

.....)4("مسعناه وشيئ نتخيلهعشناه  و شيئ 

.27اجلزائر ص2007الالز ، موفم لنشر :الطاهر وطار )1(
.42جتربة الكتابة الواقعية ، املرجع السابق ص:واسيين األعرج )2(
.495ص  1986الوطنية للكتاب  املؤسسة –إجتاهات الرواية العربية يف اجلزائر :واسيين األعرج )3(
.08ص:رواية الالز )4(
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الرواية مثل بقية الشخصيات مسامهة يف بناء حوارية شخصية غري )الربيعي(ن الشيخ أورغم 

ية تبدأ ذه الشخصية وتنتهي فالروا، قويا يف توالد األحداثحضوراتسجل إال أا ذا الغياب 

مبعامل شخصية أخرى )الالز(،كما حتتفل رواية اكون هذه الرواية هي رواية استرجاع وتذكر 

¡..املالزم¡..سي الفرحي¡..زينة(املشروع لروائي مثلسيد هدف هذا هلا حضورها أيضا يف جت

لتحتل "فكل هذه الشخصيات تنمو مع األحداث التارخيية .)رمضان¡..الضابط ¡..الشمبيط 

يف  الفنيـة مواقع جديدة على الدوام فهي شخصيات نامية ومتحركة تصل إىل مرحلة النمذجة

ذي بدء فإننا نتفق مـع فبادىء ملعامل الكربى املشكلة للشخصيات، هم اأهذه ، )1("كثري منها

هي رما تارخيية  بقد بأا ليست رواية)الالز(لرواية يف قراءته )رضوان عبد اهللا (الدكتور

....(*)خـرأ التاريـتقة ـرواي

أبعادا خذ أ الرواية ،قدن بناء احملمول التارخيي يف هذه إ:القولميكن فمن هذا املنظور النقدي 

حته الرواية كمرجع طر التاريخ الثوري الذييف فهم مسألة التاريخ،والسيما سياسية اجتماعية و

الذي كان دائما هو اهلاجس املركزي "نسان وعالقته مباضيه الذي اإلجوهري يف حتديد قضايا 

.)2("يغذي الشخصيات حبضوره وثقله 

......الالز(هو أي تاريخ تكتبه رواية والسؤال املطروح يف هذا املقام  (¿¿

:الروائيةالشخصية دالالت _أ

ىل املستقبل ومل يبق بيننا  إيدفعكم حنن الشيء يربطنا باملاضي  وانتم الشىيء ":تقول الرواية 

الفقراء على صنعه  هذا احلاضر الذي أتعاون وزيدان أخي وكل .االّرابط واحد هو احلاضر 

ه ـعلى عرقلت بعضكم يتفرج والبعض األخر يعمل.ن تبقوا متفرجني عليهأوالذي تريدون أنتم 

)3("ـهوهدم

:شكايل الذي بنيت عليه الرواية،و هو بالتحديد املدار اإل)زيدان (خو أ)محو(هذا ما تفوه به 

مالحقة املواقف حداث الرواية أذ حاولت إحساس بالوجود يف حلظة احلاضر  اإلإشكال الزمن و

ن كل شخصية يف النص الروائي متثل حلظة تارخيية زمنية أمبعىن البشرية ،من خالل دائرة الزمن،

.112ص  2003–1دار اليازورى ، عمان ط)2نقد الرواية (البىن السردية :عبد اهللا رضوان )1(
.108ص.البين السردبة :عبد اهللا رضوان :ينظر (*)

.73رجع السابق صامل.الرؤية والبنية يف روايات الطاهر وطار:ادريس بوذيبة )2(
.42ص:رواية الالز )3(
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ـذا وه، مث تنتهي بتالحم اجتماعي، وعي احلاضر  يف شكل فردي و انعزايلإدراك وتبدأ من 

فقي تتحرك على مستوى أ)وطار(علهالنا طبيعة تكوين شخصيات الرواية اليت جما يؤكد

"مركز الثقل يف التاريخ "وانطالقا من الزمن الذي يعد ، ويساير حتوالت األحداثينسجم
وهو الشيخ )القاص (من  الراوي تبدأ الكاتب حركة دائرية لوقع الزمن  يؤسس....)1(

املشحون بالصراعات  كمشهد روائيي يتحرك فيه التاريخذ يتموقع املبىن احلكائيإ )الربيعي (

يفتح الشيخ ذاكرته على املاضى ويقرأ بني طياته جتاعيد األفراح ، ومن هذا املبىن الدرامية

شييء عشناه و شىيء مسعناه وشىيء "امتداد أزمنة تفوهت ا الرواية على  ذاواألحزان ،وه

يبدأ أساسا من يف عامل متخيل وذا املفهوم تدخل أحداث الرواية وشخصياا .)2("نتخيله

أراد أن يقرأ جانبا من تاريخ )الطاهر وطار (وكأن رج النص ليستقر يف عمق الشخصيات خا

ىل أحداث تشرك السلوكات البشرية  النامجة عن الوعي خيرج األحداث كوقائع توثيقية إالثورة 

الذاكرة   تثريهمساك بالتاريخ األخر ،التاريخ الذيإلة اخليالية قصد اـثارة التجربإبالوجود وعن 

هم الكثري يف يسن حضور مواصفات الرواية كتشكيل مجايل وفينأاملمتدة عرب التخييل ،والشك 

حساس با لتاريخ  وهو يتماوج مع وجدان الشخصيات إلذ يتجلى لنا اإ،ترسيخ هذا املبتغى

املندسة،عرب سياقات اجلمل والكلمات،ومواقع  من وراء املعاينألفكارها ،الرامسة 

، العميقفكار الكاتب تشكل املستوى الشكلي بينما توجد يف املستوى أن أل"،شخصياتال

.)3("...الشخصيات ـر عن نفسه  من خالل الم الشعب الذي يعبأقضايا العصر العظمى و

اخلطاب ،هذاوهكذا حتاول هذه الرواية أن تؤ سس خطابا تارخييا،يبدأ من حلظة التفجري الثوري 

ة أساسا على تباين ـاملبني، شكايل للروايةاإل الصراع الذي نلمسه يف الطابع ةاملرتكز على فكر

ا ـوتعارض مواقف وسلوك الشخصيات فكل شخصية ترسم لنفسها حكاية  وتبين لذاا موقف

زا ـمثال الذي كان رم)دورـق(ـف،ؤرة التحول والتأزم ـىل بإدأ بصورة طبيعية وينتهي ـيب

فهذا التحول يف تركيب )زالـآل(صبح شهيدا وبطـال ثوريـا ،وصديقا للربجوازية الصغرية ي

.92ص –مرجع سابق .فضاء املتخيل :حسني مخري )1(
.08ص:رواية الالز )2(
.120ص 1/1994ط  شقم،دمركز االمناء احلضاري،منذر عياشي :ترمجة  –النقد األديب يف القرن العشرين :جان ايف تادييه )3(
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الذي كان قنوعا بانتماءه لطبقته فنراه )محو (الشخصية له مدلوله ومغزاه يف بناء فكرة الرواية ،و

....)1("خرج من هذه احللقة املفرغة اليت ستشدد خناقها الطبقي عليه حىت السقوط "قد 

من حالة )2("جيدا مذا حيدث حوله  يعيالذي كان شبه نائم ال)"آلزال(وبنفس الوترية ينتقل

الثورة اجلزائرية األبطال والثوار ليصبح ذاكرة شعبية حية يف تاريخ ىل مكانة إامليوعة الغيبوبة و

ما زلت الالز احلقيقي مل ينتهي الالز األول بعد يبدو"....وهذه حقيقة نقرأها يف املبىن احلكائي 

لن أسلم الالز احلقيقي  ، ن اقتضى مويت حتت التعذيبإلن أعترف و..ال..ال.ينتهي أبدا أنه لن 

الذي )بعطوش(شخصية   راءةـميكن قكما  ،)3(".....مهما كان الثمن ،ال أستطيع ذلك 

ضحى أ فبعد أن كان ملطخا باخليانة والفاحشة،حامسة يف تكوينه النفسي واألخالقيأحدث نقلة

ىل رجل مهم يف صنع إ بل حتول فيما بعد، الثواراملناضلني وه موقعه اخلاص وسط ـمناضال ل

.ر ـالقرار وحتديد املصي

نلمح خيوط املعرفة التارخيية  اليت تبدأ من زمن ،متوقع الشخصياتفأمام هذه املشاهد املتباينة يف 

ا ـوحيد الذي يسمح لنوهذا عن طريق الزمن الذي هو املقياس ال،ىل زمن التخيل إالتذكر ومتر 

.فضاء التخيل ىلإباالنتقال من اخلطاب 

مراجعة ، التارخييةاألحداث يعيد مراجعة  -ومن وراء هذا املنت الروائي  -)وطار (ن إوعليه ف

الفكرة وفضاء مشهديا جيسدعاملا ومن تقنيات السرد ، تسمح له بأن جيعل من الشكل الروائي

ة ـن روايإف)4("تصوغ رؤية العامل يف شكل فين "ذا كانت الروايةإويوطد املسألة التارخيية،ف

تاريخ ...تاريخ الفكرة ...فنيا  نقرأ فيه حافة التاريخ ترسم هي األخرى معمارا تقنيا و)الالز(

اة ـيتصف باملأسومن هذا املشهد الروائي تتوالد األحداث  يف مشهد درامي، املنسيةالذاكرة 

ومن الشيخ تظهر ،الروائي عامله السردي عن طريق ذكريات الشيخ الربيعي ذ يدخلإوالفجيعة ،

ورة اجلزائرية ـظهار اجلوانب اخلفية الكامنة وراء الثإشخصيات ومواقف حيركها الكاتب قصد 

ال يريد يف هذا العمل الروائي خلق تاريخ جديد للثورة ،بقدر ما أراد أن حييي )الطاهروطار(ـف

س ـوال شك أن احل، أساسا يف مرجعية التصور الغائب ألحداث الثورةثلا ،متـشكاال ثقافيإ

.505مرجع سابق ص .اجتاهات الرواية العربية يف اجلزائر :واسيين األعرج )1(
.93ص 1/1984البحث عن النقد األديب اجلديد ، دار احلداثة بريوت ط:حممد ساري )2(
.77ص:رواية الالز )3(
.260ص 2001ة  جوان ايعن8مج التواصل ع.البنيوية التكوينية ولوسيان غولدمان :صاحل ولعة )4(
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ويف اشرة يف صميم  العملية  التارخيية يدخل مب، املأساوي الذي رمسه الكاتب ألحداث التاريخ

انـذا كإال إباحلقيقة ،ا عارفةـمبعىن أن الوعي بالتاريخ ال ميكن له أن ينتج ذات، معىن التاريخ

)جورج لوكاتش(أراده الذي ىن ـوهذا هو املعـادة متجذرا يف دوائر اشكالية حهذا الوعي 

)1885Ü1971( ىل إد عرب طريق واسعة وهو مندفع ـشكايل الذي ميتإلايف حديثه عن البطل

ه ـكونالروائي مجيع خصوصياته الوجودية املواصفات يفقد البطل وذه ، مستقبل غري حمدود

ن األبطال الروائيني يفقدون توازم إذا فـل"، توازناوما عن عوامل متنحهيصارع ذاتا  باحثة د

 عون يف عاملفيضي، )العامل احمليط (اخلارج و)داخلهم (ألم يعيشون هذه الثنائية بني الداخل

مكرسة لسمة وهذا ما رمسه املنت الروائي من أحداث ،)1(.."نشطار إلاوملؤه اجلنون والتمرد 

:الالز(ذ يقول إالصراع ، منذ ثالث وعشرين ......إين مشكل مطروح عليهم منذ أمد بعيد ")

حىت ...تقريبا معركة وهزمته ..منذ حلت أمي ذه القرية خضت مع كل واحد منهم ....سنة 

واعترضت طريق نسا ئهم.أذللت مجيع أبنائهم وبنام ....من حتاشى اإلصطدام يب شتمته 

.)2(".......أو يعدن منه  وهن يذهنب إىل احلمام

فإن امللمح الروائي يؤكد متوقع الشخصية الروائية يف )3(إشكالية الروائي "وإذاكان املستقبل هو 

عن طريق )زيدان (ه شخصية ـوهذا ما باحت ب..فضاءها األساسي كوا صانعة للفكرة 

ة  ب أزمة الشخصية الروائيالذي وجد لنفسه حيزا مناسبا لتمرير خطا -الكاتب  -متوقع السارد

ر ـوشع-حممد-نفسه يفكر يف النيب ولسبب ما وجد زيدان "وهي تواجه عاملا خارج التصور

والعرق يتصبب ،ىل غار حراء مث الغار املوحشإحنوه بعطف كبري وهو يتصوره متسلال يف البهمة 

)4("....يط به اإلجتماعي احملالواقع من كامل بدنه مث يستمع إىل الصوت ويستعيد صور

ع ـفكار واملشاهد ،حىت وجدنا أنفسنا ماألدخلنا الكاتب عامل الرواية من خالل تنوع أوهكذا 

ـي هذا املكان الذي أقحمه الكاتب إقحاما  كإستراتيجية  ممتدة ف، داخل غار حراء)زيدان (

د ـإنتقال املشه وهذا يف، البناء الروائيقللت من معقولية الفضاء املشخص لفكرةجسم الرواية 

ار  ـحىت وإن كان ذكر غوالعفوي ملسار جغرافيا الرواية  إىل بؤرة فكرية تفوق التدرج الطبيعي

.99ص  1/1982دراسة يف منهج لوسيان غولدمان ، دار ابن رشد ط -يف البنيوية التركيبية  :مجال شحيذ /د)1(
.99/100ص :رواية الالز )2(
.122ص 1/1992مصر ط –مجالية الرواية املعاصرة ، دار الثقافة للنشر :جماهد عبد املنعم جماهد )3(
.89رواية الالز ص)4(
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ذه ـوال شك أن ه،)زيدان (التميز املعريف عند حراء حيمل دالالت ترميزية  دالة على التفرد و

ى الكون ـإل، يف النظرـدأ الثقافة واملعرفةحتمل مرجعا تارخييا أساسه إعادة ترسيخ مبالصورة

ة ءومن وراء هذه الرواية سجل خذالن وغياب األدوات املعرفية القار)وطار (وكأن ، واألشياء

..للتاريخ اجلزائري  قراءة معمقة 

ا تتالشى ـه أه إال أنه سرعان ما رـا يف ذهنـحيتفظ أن تراءت الصورة  لزيدان وحاول "

وحتتاج إىل العيش .....ية حتتاج إىل تأمل أشياء عديدة ال يف نفسه صورة رائعة صورة ذهنـوق

.)1(".......من الداخل إلدراك مدى عمقها 

...ار حراء ـغ(ميكن التساءل عن جدوى توظيف د الروائي هذا املشهومن وراء  ذي ـال)

كونه صاحب رسالة معرفية قادرة على )زيدان (عارمة سكنت روح رغبة إالن يكون أ ال ميكن

يظل داخل النص ن معىن التاريخ أيف هذا املقام ونعتقد جازمنيأحوال الناس تغيريا جذريا،تغيري 

واليت ظلت دفينة يف النفس ،والتصورات اليت يؤمن ا البطلإ األفكارلة مغيبة من مبدأمسالروائي 

التارخيية  ألن قصود هنا  إحتواء زيدان للحقيقة س املإذ لي، )الشيخ (حا على يد ـحىت موته ذب

ذه احلقيقة تتأكد إذا نظرنا إىل فضاء ـ، وأن ه)2("إال وسائط لتحقيق التاريخ "ااألفراد ليسو

تكاد ال تظهر يف  -وهي شخصية مركزية -)زيدان (يف الروابة فنرى شخصية ، الشخصيات

ظهورا مفاجئا "ن ظهور هذه الشخصية كان أكماالرواية قياسا للشخصيات األخرى  أحداث

القارئة  األداة سجل يف متنه الروائي  حقيقة غياب ، وهذا مايؤكد أن الكاتب )3("للقارىء 

الرواية  جتلي إنسجام الروائي مع السلوك الفردي الذي تطرحهيفملعىن التاريخ ،وهذا ما نلمحه 

LUCIEN)لوسيان غولدمان(اقد نوهذا ما قاد ال GOLDMANN))(1913-1970( إىل القول

خذ مدلوله إال يف اندماجه يف جمموع كلي من أكون املؤلف الي")اإلنسجام الكلية و(بفكرة 

.)4("السلوك الفردي 

الشخصيات   ق ـالصادرة من عمحتقق النظرة التارخيية  أنـهذه النظرة كفيلة بوال شك أن  

كرسته البنية النفسية احملددة ، هذا الوعي الذي اضرمن خالل وعيها  باحلو املدركة لتارخيها، 

.90واية صالر)1(
.236ص 1/1996الفلسفة و اإلنسان ، جدلية العالقة بني اإلنسان واحلضارة  ، دار الفكر العريب ، بريوت  ،ط:فيصل عباس /د)2(
.51ص 1/1983، ط تونسالرواية العربية اجلزائرية احلديثة بني الواقعية واإللتزام الشركة الوطنية للنشر  ،:حممد مصايف /د)3(

(4) Lucien Goldmann : le dieu cachè . Paris ,Gallimard 1955p 16/17.
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)الذات الكاتبة (قد مارسته  ،وهذا الطرح )لوسيان غولدمان (لسلوك األفراد على حد تعبري 

اوالقراءة جانب من تاريخ الثورة اجلزائرية  حافة الشخصيات حمحني يقف على  صوت املؤلفأو

إذا  ،وقد تبدو هذه املسألة أكثر وضوحاهو سائدقراءة ختتلف عن كل مألوف وعام ،وكل ما 

ة حاضرة لقراءة املاضي الذي تأسس كلحظمن زمن الكتابة قتربنا من رؤية الكاتب املنطلقةاما

بل ، ذاكرة املاضي ال تبين نصا روائيا يتداخل يف متنه املقروء مع املكتوب"من أزمة احلاضر ألن 

.)1(....."اسيس احلاضرة  ما يبين عامل الرواية  هي كتلة األحإن 

د يف الوعي ويف جمموع ـة احلاضر املمتـحاولت قراءة التاريخ من زاوي)الالز(ه فرواية ـوعلي

.واإلنطباعات ,كتلة األحاسيس 

وتنتهي معه ،مبعىن أن الزمن )الربيعي(لشيخ مع ابذاكرة مغلقة تبدأ بلحظة التذكر فالرواية أشبه 

ألن الرواية ال تقرأ ،حضور الذات املسيجة بثقافة العصر  حلظة احلضور،رخيي يأخذ جمراه من التا

التاريخ كأحداث مرمية يف املاضي بل تقرأه من حلظة اإلدراك املعريف الذي تبنيه  أشكال الثقافة 

ـذا )الالز(،فرواية  )2("خطاب يقول العامل "فالرواية أكرب من التاريخ فهي،وأمناط التفكري 

وهذا ما متوقعت فيه  -زمن القلق والسؤال -رواية باحثة عن زمن التوتر املنظور هي

الالز ليس هذا ".....بل لغزا ، شخصيات الرواية املسكونة اجس التحول حني تغدو إشكاال

لشباب ال كاألميني وشاب ال كا أمي، ليس ثوريا وليس مستسلما -غنيا وليس واعيا للفقـر

أصنع منه شيئا لعلين باحلب فقط أستطيع الوصول إىل ف ي،وهذا اللغز  هذا الالز ك

.)3(....."أعماقه

يف صنع املواقف الدرامية  املنت الروائي داللته املأسوية  هو الذي منحوال شك أن هذا الغموض 

ة هي العناصر املباشرة اليت تتألف ـحيث أن األزمات التارخيي"املسيطرة على واقع الشخصيات

.)4("...ئر الفردية للشخوص الرئيسةشرة اليت تتألف منها املصااملبا منها العناصر

خلفيتها اجلمالية راءة تعيدها إىلـالرواية قواملشاهد ميكن قـراءة هذه ذه األحداث ـهومن 

قصد العثور على ، حقيقة التأويل والتعدد الداليلوهذا بإخراج الفضاء الروائي إىل، واألسلوبية

.165ص 1/2002طالدار البيضاء  تبريو–حتوالت املفهوم يف ارحتاله ، املركز الثقايف العريب .أقلمة املفاهيم :عمر كوش )1(
.153ص 2005خريف /صيف .67لة فصول ع جم.كتابة التاريخ بني فين السرد والعلوم الدقيقة  :فرونسواز ريفار  )2(
.132رواية الالز ص)3(
.70الرؤية والبنية يف روايات الطاهر وطار ، مرجع سابق ص:ادريس بوذيبة)4(
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تكن ـول، التموقعات اللغويةوراء الشخصيات واألحداث و ةالقابعخمتلف التصورات والرؤى 

وكأا مشروع ،واليت بدت لنا)الالز(للغوي الذي هندسته رواية ا البداية من امللمح السياقي و

فنشعرأن ، وهذا من خالل تورط كتلة األحاسيس املمتدة عرب التواصل التارخيي، معريف مل ينته

تأيت ....مبعىن أن هذه الرواية قالت رواية أخرى ،، تارخيية أخرى أحداثها هي بداية ألحداث

وكبف انتهت ،فكل شخصية من نا بعيدين عن تصور حقيقة الثورة جعل،الشىيء الذيفيما بعد 

ما يبقى يف الواد "ولعل عبارة.، ق املصرييشخصيات الرواية هلا عاملها اخلاص وقدرا يف حتق

....سيكون له شأن عظيم ما يف املستقبل يئاا إىل أنه هناك شحتمتشري "...ه غري حجار

إيه عندما تستيقظ يا الالز أروي لك كل  ":حني طوى صفحة الذكريات )الربيعي (ول ـيق

.)1(".......التفاصيل وستحدثين بدورك عن تفاصيل استشهاد قدور إبين 

ق ـيتمثل التاريخ عن طريأن-للقصة السارد  -كان املوقف التارخيي يتطلب من الراوي وإذا

مل )الربيعي(يخ ،فالش)2("دتعمل الذاكرة اإلنسانية بشكل معقيستدعي أن"،فإن هذا األمرالتذكر

لالز يعرف جيدا كيف انسجاما معرفيا يف معرفة أخبار الثورة وتفاصيلها ،فا)الالز(ينسجم مع

 واستشهاد إبنه ،رغم أن الشخصيتني تموف طريقةاليعر)الربيعي(والشيخ )قدور (استشهد 

)زالال(وهذا ما يؤكد أن ، زمن التخيلأحداث الثورة  إنطالقا من بؤرة  تزامنتا معا يف صناعة

ةباألحداث عارفشخصيةعارفة بتفاصيل الكفاح على مستوى وعي القراءة أواملبىن احلكائي وغري

(بعطوش (وحتديدا حني قتل على مستوى احلكاية  )حيزية (وضاجع خالته )الالز(أم  )مريانة )

،ومن هذا )زيدان (يساير أحداثا أخرى رفقة )الالز(،ففي هذه األحداث كان )زوج الربيعي(

وكأن كل شخصيةمن ،املنطلق نعي جيدا طبيعة املفارقة املشخصة من وراء هذا املشهد املأساوي

حول فكرة  اث الروايةوهكذا تلتف أحد ،ق منهـة  تبحث عن غموض وتنطليشخصيات الروا

ة ـمع األخرى لتكون مرسلكل شخصية تتناوب الدورلو أن "كما )صناعة الوعي التارخيي (

ي للثورة بشىيء من احلس أراد أن يرسم املرجع التارخي )الطاهر وطار(وكأن ¡)3("ة ـللقص

وج من دائرة ة حامسة للخرـحلظ أبطال الرواية الذين يبحثون  عن هو الشأن يفاملأساوي كما 

.املأزق 

.221ص:رواية لالز )1(
.219ص  2005خريف /صيف  67مج فصول ع  »)كاميليا  صبحي ةترمج(التاريخ  –التخيل  –األنا  «:خورخي مسرون)2(
.72ص  1/1993ط شقمدمنذر عياشي مركز  اإلمناء  احلضاري ،:مدخل اىل التحليل البنيوي للقص ، تر :روالن بارت )3(
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)أوبعضها (ق الرؤية التارخيية املفسرة ألحداث الثورة ـكل هذا والكاتب حيرك شخصياته وفو

الذي يتكلم يف القصة ليس هو الذي يكتب "كان ىت وإن،ح بأسرار أبطالهفنراه عليما وخبريا

ى أبطاله مبواقف ذّا نقف عند حدود معرفة الروائي الذي غـ،وهذا ما جيعلن)1("يف احلياة 

جيعلنا نطرح ، اجلزائري وهذاوأفكار رمست يف جمملها حمطات تارخيية هامة يف مسرية الشعب 

من خالهلـا فكرة املصري التارخيي املرتبط بنشاط حركة رأ ـبعضا من اإلشكاالت واملواقف نق

)2("ة دائريةرواي"أو فلنقل إاكما هو واضح تسري يف خط دائري )الالز(الشخصيات فرواية 

ويف هذا اإلطار جاز له "،أن يطرح مسألة تارخيية جد حساسة  -من خالهلا -إستطاع املؤلف 

سبقت اليت ة اخلالفات السياسية ـقضي ىأن يعاجل يف رواية الالز قضية من أعوص القضايا وه

.)3("اندالع الثورة 

نالمس ا ميكن أنـمستواها اجلمايل فإننبسطنا وإذا عدنـا إىل اجلانب اإلستراتيجي للرواية و

كل ألن الش"اشتغل عليه الكاتب ال لشىيء إالالذى  كوا هي املدار احلقيقي، اجلوانب الشكلية

العناصر حرك، والشك أن هذا املنظور املعريف هو الذي )4("الروائي هو انعكاس لعامل مفكك

علنا نقرأ جدية املواقف اإلجتماعية اليت تكشف األمر الذي جيية اليت بنيت عليها هذه الرواية،الفن

د تعيعىن التارخيي سلطة خاصةالذي حاول منح امل، عن رؤية التاريخ املرتسم يف تصور الكاتب

رة الذي كرسته الذاك ن اهلامش ـق قراءة تناصر املغيب وتؤسس ملتـوفتأويل أحداث املاضي 

أراد أن يغرس مادرة ليس تصحيحا تارخييا  بقمن وراء هذه الرواي)وطار(فما أراده، اجلماعية

ر ـاألخدون إلغاء اليت حتسن قراءة معاين التاريخ  ة من التصورات الفكريةـي الذهنية مجلـف

.، وثقافة صانعة ملواقف البطولة وال تتجاوزه كفكر

يس ليست يف أقرب التصورات إال متخيال قابعا يف الوعي اجلماعي ،فما يهم ل)زيدان(فشخصية 

 حترك هذه ر اإلستعدادات املعرفية والثقافية اليتـمعرفة طبائع هذه الشخصية ولكن ضرورة تدب

خارج الثقافة اجلماعية بل أبدعه من رحم الواقع، ومن )زيدان( يبدع الشخصية ،ألن الكاتب مل

ماعي الطابع جل"،وهكذا يكوناألطر اجلماعية اليت رأى فيها الكاتب إشكاال يعيق قراءة التاريخ 

.73ص1/1993شق طمدعياشي مركز  اإلمناء  احلضاري ،منذر :مدخل اىل التحليل البنيوي للقص ، تر :روالن بارت )1(
.50حممد مصايف الرواية العربية اجلزائرية احلديثة بني الواقعية واإللتزام ، مرجع سابق ص /د)2(
26ص :نفسهرجع امل)3(
.116منذر عياشي مرجع سابق ص  -النقد األديب يف القرن العشرين ، تر:جان ايف تادييه )4(
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ض اجلماعات الذهنية لبعكون بنيات عامل العمل هي متماثلة مع البنيات لإلبداع األدبـي من 

،فحني نعول على صناعة املتخيل يف هذه )1("عالقة قابلة لإلدراك معها اإلجتماعية ،أو هي يف 

مشحونا بالتميز الذي منحه الروائي ثقال تارخييا )زيدان (الرواية فإننا نتسلل إىل عمق شخصية 

إن  اآلنم أبدأ يف حتليلها سوى ـهذه القصة قرأا منذ سبع عشرة سنة ول"...املعريف والثقايف  

ي ـها هي الوحيدة اليت تبقى عالقة فـأما خامتتها فإن، سرعان ما تزول من األذهانتفاصيلها 

روائي أخر وهو املقام السردي ينفتح النص السردي على منت، فمن هذا )2("....ن ـالذه

.)واي ـمهنغ(ـل)ملـن تقـرع األجراس (ة ـرواي

د ـوهي بالتأكي، كل الثوارمتريرها إىل  )زيدان(حاولوهذا ما يؤكد جانب الثقافة املغيبة اليت

فحضور ، كإيديولوجية ثابتةه ـمتوقعإىل درجة ن الكاتب تشكل خطابا ثوريا  مرتسما يف ذه

حيمل يف داللته أبعادا تارخيية أقامها الكاتب قصد إظهار عنصر املفارقة هذا اال  يف)مهنغواي(

املذكورة )مهنغواي  (ستحضار أحداث رواية امبعىن  أن ،القائمة عرب تقابالت ثنائية ةـالتارخيي

 ل موردا مثاليا وضربا منـيظ)زيدان (وما كان حيلم به .هو موجود يف الواقع الثوري ينايف ما

تشعل باريس وامجة مث أراها يف منعطف من املنعطفاتاهي أرى تريز يف أحد مق"...الطوباوية 

ف ـة تقـومن وراء هذه احلفريات التارخيي، )3("......سيجارا من عند شاب ظل يتبعها 

الروائي اه بنالذي املشهد التارخييالشخصيات الروائية بكل ما حتمله من دالالت ورموز وراء 

...فالش باك(عن طريق األسلوب اإلرتدادي و رواية بكاملها على أساسه أسهم الذي بنيت ال")

.)4(".....كشف اخللفية التارخية للمضامني اجليدة املثارة داخل الرواية يف 

كون هذا (ة، أن نسأ ل سؤال احلداثة الفكري، التاريخ ذه الكيفية جيدر بناومن جانب قراءة 

ي ـوالذات املتحدثة عنها فحدثة يف التاريخ، ي يعىن بالذات املتذاملهمش الي أو التاريخ اهلامش

واجلواب املشروع  )5("....أشكال املعرفة التارخيية مكانه أن يكون شكال منهل بإالتاريخ ،

املرتسم من وراء ، الثوريالتاريخ هو معرفة قدرة هذا النسيج الروائي على متثل :املقام ايف هذ

(1) LUCIEN GOLDMANN : Pour une sociologie du roman . Paris ,Galimard ,Idèès. 1964

p.345
.202ص:رواية الآلز )2(
.202ص:الرواية )3(
.53ص -جتربة الكتابة الواقعية ، مرجع سابق :واسبين األعرج )4(
.2008أفريل  28، اإلثنني  3097صوت األحرار ع :جريدة )5(
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،لنقول   األمكنة ومالمح األحداث واألزمنةلشخصيات وومواقع ا، مجاليات الدالالت األسلوبية

بديل يعيد ضبط التصورات الفرديةكتاريخ  -يف هذه الرواية  -فهميال إن عمق معىن  التاريخ 

 معىن فالتاريخ يف اعتقاد الالز ال"ين للرواية ،بل يفهم داخل اإلطار الف، يف فهم التاريخ الثوري

د ـصناعة متخيل يعيكيان الرواية إىل، وذا الطرح يتحول )1("لـه بدون هذه التناقضات 

.تصحيح أدوات القراءة التارخيية 

)لوكاتش(اليت قال ا )البطل اإلشكايل (ة وعلى هذا األساس نسترجع  مقول

)LUKACS(من داخل التناقض القائم بني جمموع "تقومقصد فهم الوقائع التارخيية ،ألن الرواية

)2("كلي ثابت وتاريخ متغري 

فمـا حيرك شخصيات الروايـة هو هذا اإلمتداد املتواصل يف تشكيل الزمن الذي تداخل مـع 

 تعد بة التوزيع املنتظم لعنصر الزمن، حبيث ملر بصالـجيعلنا نق اـكات  الشخصيات ،ممسلو

التداخل رده إىلـوهذا مان املعىن احملدد ملسألـة التاريخ، ضالشخصية الروائية قادرة على احت

أسس ، املبدع واملنظور الروائي ،كون زمن الكتابة املرتبط بوعي، الصارم  بني منظور الراوي

مبعىن ،أستخلص من الوعي املعريف اخلاص بالذات القارئة لثقافة العصر، تارخيا يكاد يكون ذهنيا

يد عن معاناة املؤلف علي مستوى الواقع يف صورته املتحولة على جناح ليس ببع"أن املنت الروائي

الغائرة يتحسسها بيده و حياكم ماضيا مازالت ندوب جروحه  ا أليماـواقعـال ليجابه به اخلي

.)3("...اخلشنة

الالز كعنصر مؤطر الحداث الرواية إذ يبدأ )الالز(ومن زاوية الرؤية الواقعية تتمركز شخصية 

البطولة ه الثورية انطالقا من تلك السلوكات الغريبة والغامضة وصوال إيل حاالت اهليمنة وحلتر

.)الواد غريحجارهما يبقي يف (ا واضح من خالل خلود صوت املثل الشعيب ذالثورية وه

الثوري خاصة يف قراءة التاريخ البطويل والتدالوالشك أن هذا النمو يف تطور الشخصية  له 

ه ـحاضر حتف، ي احلاضرـة علي وعـسلطة الالز كشخصية دالالدالالت هيمنة وأول هذه

تارخيه  فلم يعد الالز يف قراءة وهذا من خالل أزمة اإلنسان اجلزائري ، االنكسارات التارخيية

بل أضحي كتلة من املواقف التارخيية  -لك ذك-شخصية روائية قابعة يف املنت الروائي  ومل يعد 

.64جتربةالكتابة الواقعية ، مرجع سابق ص:واسينيب األعرج )1(
.23ص 2/1986عيون ، الدار البيضاء  ط –صبحي حديدي  منشورات  -االسطورة و الرواية ، تر:ميشيل زيرافا )2(
.126ص 1/2005ط –فلسطني شعرية السرد يف الرواية العربية املعاصرة ، مكتبة القادسية :أمحد جرب شعث /د)3(
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ا احلاضر املشحون بكل ذه، ا وعي احلاضرـميثلهاليت ـة الوطنية علي فقدان اهلويمؤشرا داال 

زا ـصبح رمأا التصور ذن الالز أاملفارقات املعرفية  واملسيج أيضا بسياج التشتت والتعدد وك

 أن التاريخ يف مفهومه الواسع اجلزائري، مبعىن املعرفية والتارخيية لإلنسانومةظاملنمتموقعا داخل 

ذات املدركة للحاضر واملستوعبة لتفاصيل ـهذه الماضية بـل التاريخ هو رأ كأحداث ـال يق

دد صلته باحلاضر  إال أن هذه ـألن تصوير التاريخ أمر مستحبل علي املرء ما مل حي"املستقبل  

العالقة التارخيية يف حالة وجود فن تارخيي عظيم حقا ال تكمن يف االملاع إىل الوقائع

اة ـحييف إضفاءوتباره تاريخ احلاضر جعلنا نعيش التاريخ جمددا باعبل تكمن يف ةـاهنالر

اإلنسانية  اليت جعلت من خالل مسار طويل حياتنا االجتماعية وشعرية على القوى التارخيية و

.)1("ه ـي عليـا هـالراهنة على م

بطابع التغري طبعت كل شخصيةما سطره الكاتب من مرجعيات سلوكية ، يؤكد هذه املقولةوما

بل قدمه الكاتب كما يف ضرورة فهم التاريخ  املهمش  وعليه فاإلشكال اليطرح، واالزدواجية

ا ـفالسرد الروائي خيربن، إن جوهر اإلشكال هو الذي تقدمه الرواية الباحثة عن اهلوية التارخيية

و ـملستعمل يف النص الروائي هالتاريخ ا"عن تنوع املشاهد املطعمة بالسلوكات الغريبة جعلت 

يتداخل السرد مع املواقف الشخصية ا املعىنذو¡)2("ه تتأويل للتاريخ  وليس هو التاريخ ذا

األمر الذي جعل الشخصية تنطق بكل مكنوناا ، ال ألعطاف املنظورات الروائيةـاليفسحا

ة ـة العامـحبيث تبدو السم، ألمرمما يسمح بتقدمي املعلومات كلما تطلب ا"وعواملها الداخلية 

ذي ـالشىيء ال، )3("للسرد واضحة يف التنوع واالنتقال من الراوي الرئيسي إىل الشخصية 

وكما "عوامل السرد مؤشرات تتوافق و طبيعة الشخصيات وهندستها  تقول الروايةأضفى على

راه نوع تداخل القرية واع"فالقة ":مل يسمعها جتاهل بول األمر وراح جييل بصره فيهما وفكرلو

سه اأوصاله  وتراخت عضالته وأحس بأنف ه ووهنتنمن اخلوف واضطرب قلبه واقشعر بد

 نق وقرر أن ميتثل غري أته فاجأته خاطرة انه ميت ال حمالة وما أروع أن تقتل فالقا قبل أـختتن

يتداخل فيها سردية  حتوالتفنحن أمام ، )4("متوت قد تسبقهما فترديهما وتنجو بنفسك 

(1) GEORGES LUKACS : Le Roman historique ,paris, payot 1965-p56
.177ص 1/2000منشورات اإلختالف ، اجلزائر ط–املتخيل والسلطة ، يف عالقة الرواية اجلزائربة بالسلطة السياسية :عالل سنقوقة )2(
.138عربية املعاصرة ، مرجع سابق صشعرية السرد يف الرواية ال:أمحد جربشعث/د)3(
.113ص:رواية الالز )4(
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 إىل حيول املـادة القصصية يف السرد"ذا ماـوه،والسلوكات الشخصية الراوي مع املواقف 

.)1("ارئـام القـة أمـبسيطموز ليستر

إذ نلمح هندستها الثابتة املبنية على عنصر ،)الالز(وهذا بطبيعة احلال ما كانت تطمح إليه رواية 

من ي منح الفكرة الروائية شيئاذالشييء ال،مع صوت الشخصية فالراوي يقحم صوته ، التوقع

احلس املأساوي الدال على الوعي الغامض يف قراءة التاريخ الوطين من خالل مرحلة معلومة من 

منبوذ من طرفهم إنين الز وليس "نفسهاورحيوهو )الالز(تاريخ ثورة التحرير اجلزائرية   يقول 

ملقاة يف الشارع خمربة برصاص العسكر لتركوها يف مكاا تتعفن بل جثيت  الز ولو وجدواريغ

.)2("رون   يـي الكثـق علـد يبصـلق

الوعي مناملاضي بل أصبح حدثاحاضرا مشكال ملنظومة التاريخ مل يعدفكرة مقذوفة يف )فالالز(

)عبد هللا العروي (وهذا ما أشار إليه األستاذ ،إدراك احلاضر إدراكا صحيحا الثقايف العاجز عن

يف أن 

ن ـالسردي موعليه تتضح صورة اخلطاب¡)3("أحداث املاضياألعمال احلاضرة تعيد بنية "

شخصياته على ، وهذا من خالل  سيطرته وراء مالمح التأويل الساكنة يف ذهن الكاتب

.ةـوهيمنته الكلية  يف تسيري األحداث الروائي

 على كافة أدوار الشخصيةالراوي تكاد تسيطر جند حركيةإذا تصفحنا خيوط الرواية فإننا ـف

:كما يبني التوضيح

الـراوي

.140شعرية السرد يف الرواية العربية املعاصرة ، مرجع سابق ص:أمحد جربشعث/د)1(
.100ص:رواية الالز )2(
.92ص 4/1998الدار البيضاء ، بريوت ط –،العرب والفكر التارخيي، املركز الثقايف العريب:عبد اهللا العروي/د)3(

اثبات حقيقة الشخصية 

أحـوال الشخصيـة

املوقف من الشخصية

ابداء الرأي والتعليق على الشخصية
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:التشكيل  السردي التاريخ  و سيميائية _ب

وانطالقا من موقـع الشخصـيات وجتليهـا داخـل الـدائرة السـردية، ميكـن لنـا أن         

نرسم مالمح التعبري األسـلويب الـذي انتهجتـه الروايـة، وهـذا قصـد إظهـار رؤيـة         

ــلوبني يف   ــى أس ــت عل ــة بني ــلوكات فالرواي ــف و الس ــك املواق ــب يف حتري الكات

األحـداث شكــال دائريـا مرسـوم      التركيب، أسلوب دائري مقفـل، وفيـه تأخـذ   

)زيــدان(الــذبح :املعــامل ســلفا ،فكــل شخصــية تقــاد حنــو مصــريها املأســاوي 

ــهاد  ــدور (االستش ــل )ق ــي (،القت ــابط الفرنس ــة )الض ــي (،اخليب ــيخ الربيع الش

علـي احليـوي املنفـتح  األسـلوب كمـا نعثـر علـي   )الـالز (،الذهول والغيبوبـة  )

املبالغـة والتخييـل وهـذا كـامن     قـدرا مـن  الـراوي  منحهـا غزارة الشخصيات اليت

الـذي  تلمـح العمـق اإلنسـاين   ويف بنية الشخصيات الذهنيـة فهـي حتلـم وتتصـور    

حيـدد املصري الذي طاملـا منـت يف أفاقـه بـذور اخليبـة و اخلـذالن ،و أمـام هـذين         

األسلوبني نقرأ أزمة تصدع الشخصـية مـن خـالل التنـاقض بـني الواقـع و الرغبـة        

مـنح جـوهر السـرد مفارقـة شـكلت بنيـة حيـة يف توضـيح داللـة          الشيء الذي 

نظـرعن الـذات والعـامل علـى حـد       املعربعنها عن طريـق البطـل بوصـفه وجهـة    الفكرة،

ممـا جيعـل الشخصـية جمسـدة للقـوى االجتماعيـة املـؤثرة يف معـىن         )باختني(تعبري

.)1("وسريورة التاريخ 

مبنيا على صراع املصاحل مما جعل الثورة تنتقل  -يف ذهن الكاتب  -وعليه يكون هاجس التاريخ

فمشاهد القتامة و الرؤى السوداوية و خمتلف الصور و )2("فعل تارخيي إىل فعل مأساوي "من 

"التداعيات، فكلها عناصر ارتسمت يف خميلة األبطال  السبخة صورة رومنطيقية ال حمالـة :

لكن ترييزدي ...ولكن ليس هناك أيـة صورة أخرى، ميكن أن يشبه ا الوضع يف اجلزائر ...

كريو ما دخلها يف هذه املسألة ؟ ملاذا عادت إىل ذهين بعد نسيان سبع عشرة سنة ؟ اا جمـرد 

برجوازية طغى عليها فراغ مهول توسوست، وراحت تبحث عن نفسها ، فرانسوا لـم يكن 

يف وسعه أن يفـرز ما .ال.وليس باستطاعته إطالقا أن يهدف إىل شيء معني يعنـي أي شيء ،

114ص  12000حتوالت اللغة واخلطاب شركة النشر والتوزيع الدار البيضاء ط.الرواية املغاربية :عبد احلمبد عقار )1(
108:ص,مرجع سابق حتوالت اللغة واخلطاب .الرواية املغاربية :عبد احلمبد عقار )2(
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الالز .أه ........يعتمل يف نفس جيله من أسى وقلق واضطراب يقني أنه كان يعاين مأساة جيله

.)1("¿¿........ما سيكون مصريه ..املسكني ابين 

التاريخ، إحساس مثقل بتضخم فمن وراء هذا التعبري الروائي ميكن أن نقرأ مواطن اإلحساس ب

ورغم معايشته للواقع اجلزائري إال أنه مل يستطع هضم واقعه ،فنراه )فزيدان (املكاشفة الفردية ،

يستدعي خياله وأفكاره عله يقنع ببعض الذكريات والصور، وال شك أن هذه احلـالة أفرزت 

ق وضعية وجودية تساهم فـي وهي ضرورة خل:مسألة تارخيية هامة يف مسرية الثورة اجلزائرية 

فالوضعية اليت وجد فيها :كشف خبايا وصورالواقع املدفون وراء اهلواجس وأقاليم الذاكرةاملنسية

من هجرة واغتراب وظروف التكوين السياسي بفرنسا ومناخات الثـورة التحريرية)زيدان (

مفعمة باالمتالء جعلته شخصيةوواقع احلزب الشيوعي اجلزائري واندالع احلرب العاملية الثانية، 

واإلمكان النفسي ،وال شيء أدل على ذلك من األسلوب املباشر وصيغ اخلطاب السجايل الذي 

بنيت عليه أحداث الرواية، فالبعـد عن املواربة والتنويع الزخريف شكل ضغطا بارزا يف حتريك 

حداث والبطوالت واألماكن األ الحتركهاالشخصية،وهذا ما يدفعنا إىل القول،بأن حركة التاريخ 

)2("تلك األحالم واألوهام املصاحبة لتلك الوقائع "و الوقائع،فما يؤثث معىن التاريخ هو

ولعل قدرة الكاتب على جتريد احلقائق من واقعيتها واخلروج باألحداث حنـو أدراج، التخييل 

وتشويشا يف حقيقة الزمن   أسس فضاء روائيا ومتخيال سرديا  أضفى على املتـن الروائي إاما

واملكان، فجاءت األقوال الروائية معربة عن كينونة الشخصيات،وهـذا يف شيء من املبالغـة 

رموزاكاشفة لتارخيها )زيدان ،الالز :خاصة (-هذه الشخصيات -والتصوير الذايت،حىت غدت 

يخ،وهو خيار نابع وعلى هذا األساس ندرك اخليار السردي الذي مارسه الكاتب يف رؤيته للتار

)بول ريكور (على حد تعبري "هوية سردية "من استراتيجية شكلية ،حولت املعطى التارخيي إىل

الرواية ال حتلل الواقع "كفضاء يتسع ملدارك الوجود،ألن )الالز (وعلى هذا املبدأ تبلورت رواية 

يكون استدعاء الشخصيات وعليه )3(...."بل الوجود الذي يتجلى يف حقل املمكنات اإلنسانية

.واملمكناحملتمل ق رؤية ـ،استدعاء تتناغم فيه متثالت الواقع اليومي مع عامل التخييل،وفالروائية

املسألة  خبصوصا واضحا يتقدم ملمحا أو تارخي مل:أن رواية الالز احلسباننضعه يف  وما ميكن أن

199ص :رواية الالز )1(
.18ص  11997ط ،مركز االمناء  ،العريب االسالميتارخبنية الفكر، حممد أركون :ينظر خبصوص هذا املفهوم كتاب )2(

(3) Milan kandera L Art du Roman . Paris ,Gallimard , Essai 1986 p 61.



83

لباحث عن املغيب عن حاضره ،وااإلنسانالتارخيية بالقدر الذي قدمت فيه تشرحيا معرفيا حلالة 

والشك  ¡والواقععرفية للتاريخ امل القراءاتوالتأويالتشىت طرق بمستقبله من وراء املاضي،وهذا 

قصد منح الدالالت النصية بعضا من ، أن هذا الطرح جيعلنا نقف عند مدارات وحدود التأويل

الذي مل يعد ، ان اجلزائري يف فهمه للتاريخاملعاين واملؤشرات الفكرية الدالة على حتوالت اإلنس

تقول :سندا كافيا لفهم أزمة احلاضر ،إذ البد من معرفة التاريخ األخر وقراءة املغيب واملختلف،

عثر زيدان أثناء سريه على أشياء خمتلفة ومتنوعة من ضمنها :(...الرواية على لسان الراوي العليم

احنىن واختار منها عدة أنواع مث استقام وفكر ...يع األصنافمججمة أدمية وأكواب من علب التبغ من مج

هل يواصل  استكشافه أم يعود،وبعد حلظة من التأمل قرر أن هذا النفق البد أن يكون يؤدي إىل منفذ ما 

املؤكد أن هذا النفق .الشك أن املنفذ بعيد منا و لعلهم مل يضعوا عليه حراسة كبرية ..¿¿لرمبا إىل الوادي

عاد مستبشرا بعلب التبغ، .إىل اخلارج ،وإذا ما فكرنا يف الفرار فليس أمامنا سوى اتباع هذا الطريق يؤدي 

من هنا ينفذ اهلواء .....وعندما رفع رأسه قابلته جذوع شجرة تتخللها ثقوب مغطاة بأعشاب جافة 

.أعدت الطبيعة لنا كل شئ .للكهف 

.القدمي  قد يكون أجدادنا سكنوا هنا يف العهد احلجري

.قد يكون يوغرطة أو الكاهنة ،أو أي ثائر من الثوار ،قد ختفى أو ادخر مئونة جيشه هنا

..............................

بقذفهم بعلب التبغ وسرعان ما انبعث الدخان ،وبدأ ضوء الشمعة يتمايل ذات اليمني بادر اجلميع وهو

.)1(....."،وذات اليسار 

متكنت هذه اإلحالة السردية من تصوير عمق الشخصية الباحثة دوما عن اهلوية التارخيية 

،ومـن خالل هذا املقطع السردي ،ميكن لنا قـراءة األبعاد الفكرية الثاوية من وراء هذا املنت 

اليريد البحث عن مناخات تارخيية  أو عن  -كقوة رامزة -)زيدان (إن :لنقول الروائـي

ا ،وسط حتمية ثقافية مقذوف شخصية هوبل¡السلوكات و األفكارملمارسة  ئمـةمالأرضية 

للنفق يعد مؤشرا دالليا خلروج السرد "زيدان "فعبور :جمربة على مسابرة الوضع بكيفية يقينية

،ألن سلطة الراوي juxtapotion)(مما جيعلنا نشعر بنوع من اإلقحام  أخـرىإىل متاهات 

جعلت من داللة السـرد عنصرا حيويا يصور بالدرجة األوىل حاضر الكتابة السردية ،املختمرة 

،ولو عدنا إىل دراسة الصورة الوصفية للجمل السردية السابقة ،لوجدناها .يف ذهن الروائي

:تنتظم على هذا النحو

201رواية الالز  ص )1(
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.مية وعلب التبغ مججمة آد                                      

.منفذ النفق إىل اخلارج                       النفق-1

.جذوع شجرة تتخللها ثقوب                                     

.ضوء الشمعة يتمايل ذات اليمني وذات اليسار                                     

.احنىن واختار عدة انواع                                        

هل يواصل استكشافه ام يعود                                       

.ليس امامنا سوى اتباع الطريق                          زيدان-2

.ا هنا يف العهد احلجري القدمي قد يكون أجدادنا سكنو                                       

قد يكون يوغرطة أو الكاهنة                                        

فمن وراء هذا املشهد السردي ،نقرأ بؤرة الصراع النفسي ،الدال على حضور الشخصية على 

 هـذا إىل)زيدان (مستوى املعرفة الذهنية ،وغياا على مستوى الواقع واألحداث، فوصول 

معرفية  تراكمات أو اازفة ،بل كان وليد يكن من قبيل الصدفة من التفكري ملاملستوى 

خبواء احلاضر  -على التو -ذا املستوى يوحيومسارات إيديولوجية ، فتموقع الشخصية 

إال دليل -الذي حتول إىل كهف -،وما صورة النفقوانكسارات الذات الضائعة يف خبايا التاريخ 

الشخصية الروائية ،من النمط السردي العادي إىل التميز والتفرد ،وكأن السارد   حتولعلى 

أراد أن يبعث يف هذه الشخصية بعضا من إشكاالت التاريخ، وهذا من خالل إظهار )الروائي (

:(مواقف الصراع املاثـل من وراء الثنائيات الرامزة إىل كل مظاهر احلرية والقلق الوجودي ،

(مل يسكنوا -أجدادنا سكنو )(يعود-يواصل  (الكاهنة  -يوغرطة ) علب  -مججة آدمية)

(التبغ  .ذات اليسار  -ذات اليمني ) ........ (

إذن  ،تتجاوز كوا رواية ذات منحى إبديولوجي ،لتصبح متنا سرديا باحثا عن "الالز"فرواية 

فكرية برهانات واقعية واشكاالت "اشكاالت ومفاراقات ،ارتبطت أساسا موقع تارخيي وسط 

.)1("وتأويلية 

.اجلزائر 65ص 5/1992ع ،جملة التبيني .احلداثة بني اجلا بري وأركون :عمار الزاوي )1(
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أن هذه الرواية قد كشفت يف ظاهرها عن التكوين السياسي  -لدى الباحثني -فمن املتفق عليه 

أرخ هلذا الظرف التارخيي من زاوية الرؤية اإليديولوجية "،الذي "للطاهر وطار "واإليديولوجي 

حماولة منا إلعطاء لصائب واملوضوعي ،لكن هيا (*)ولذلك حنن ندعم هذا الطرح)1(¡"يت يتبناها ال

والكلماتعوامل التأويل أبعاد ورؤى أخرى،جتعلنا نقرأ تلك البنية املعرفية املتخفيةوراء األسلوب 

)(LUKACS)لوكاتش(كما يرى"املفارقة"تقوم على مبدأالبد أن التاريخ ،املشتغلة علىفالرواية 

)(distanciationتضطلع بدور التبعيد  مع اخلطاب الروائي عرب إشاراتإذيندمج اخلطاب التارخيي 

الدولة  العامل املرتبطة بظهوراإلنصهارحتول يف رؤية إذ ينجم عن هذا ¡)identification(و التماهي 

.الوطنية وفكرة الشعب

(واسيين األعرج :"للروائي)كتاب األمري مسالك أبواب احلديد(ففـي روايـة  الصادرة سنة "

)1808/1883(يتفاعل التاريخ مع التخييل ،فتنتقل الوقائع يف حياة األمري عبد القادر )2005

قا كان الليل يف آخره عندما وجد نفسه غار"من التاريخ املرجعي إىل متاهات السرد والتخييل ،

من جديد يف كومة األوراق  عادلينغمس.يف أدق التفاصيل اليت مل يكن يعرفها إال جزئيا من قبل 

قرب قنديل الزيت ....حتتل قسماكبريا من احلجرة املتراكمة على الطاولة الكبرية اليتوالصحف 

جوان 12منه قليال،فجأة قفزت بني يديه وثيقة صفراء ،بقايا صفحات من جريدة مؤرخة،يف 

ر الذي صارت ميوعته كانت احلروف تركض مثل اخليول املرتامحة غمس القلم يف احلب 1838

)2(...."مث تركه يشق البياضات يف هذه الورقة ,أفضل مما كانت عليه 

التارخيي  املنفتح على خطاب املرجع،فنحن أمام استرجاع سردي قائم على استحضارحلظة الكتابة

أسقف )مونسيورديبوش (وهوالذي احتد مع أحد أبطال الرواية هو الراوي ام فاملتكلم ،يف هذا املق

اجلزائر،فما يهم يف هذااملوقف هوتبيني حدود الكتابة السردية املنكبة على خريطة التاريخ، إذيتم 

لروائيا اخلطاب النفعي الذي ميثله التاريخ واخلطاب اجلمايل الذي ميثله السرد:التواصل بني اخلطابني

والتالشي،إذيصعب ى مدارات تأويلية،قوامها التشظي علخيى يتوزع اإلجناز التار -النسيب-وذا الفهم

هو  -ذاالطرح  -اإلمساك باحلقيقة التارخيية املاثلة بني اخلفاء والتجلي،وكأن املشروع الروائي 

.مشروع القراءة اجلمالية للتاريخ 

.169املتخيل والسلطة  مرجع سابق ص:عالل سنقوقة )1(

.......حممد مصايف ،واسيين األعرج ،ادريس بوذيبة  ،عبد اهللا رضوان :دراسات :ينظر على سبيل الذكر (*)
.252،ص2005كتاب األمري ،مسالك ابواب احلديد ،دار اآلداب ،بريوت ،:واسيين األعرج )2(
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على هذا النحو تكون عالقة الروائي بالتارخيي:"...هذه الفكرة )حممد القاضي(يلخص الدكتور

ولكن سرعة ، فكلما بذرت احلبة الروائية احتيج إىل الثرى التارخيي، ومدعالقة شد وجذب وجزر

وعندها يعاد استحضار الوتد التارخيي لعقلنة اجلموح، و التخييل دد بقطع الوشيجة مع التاريخـمن

)1(".اإلبداعي ورده إىل بيت الطاعة

من هذا املنظور استطاعت أن تؤطر جانبا تارخييا مهما من تاريخ اجلزائر احلديث فقد )الالز(فرواية 

جعلتنا هذه الرواية نتحسس معىن التاريخ انطالقا من مجلـة التصورات التخييلية ،جعلتنـا  نبحث 

قلق اإلنسان وتوقه إىل اليقيـن  يف الذاكرة عن أمناط إنسانية،نغامـر معها ،نأنس بأصواا،فنقرأ فيها

.والثبـات 

إلعطاء التخببل موقعه فحسب ولكن يسعى أيضافما يسعى إليه السرد ،ليس إعـادة كتابـة التاريخ 

ة ـاخلاص يف تقليب الوتد التارخيي ،وحماولة إضفاء الروح اجلمالية قصد إحداث توازن بني ال معقولي

هو إشكال احلاضر الذي يلفه الغموض  -الالز -إليه هذه الرواية الكتابة والمعقولية الواقع ،فما حتيل

والقلق نتيجة متوقع اهلوية التارخيية داخل مدارات غامضة  مسيجة باحباطات الواقع العاجز عن تفسري 

، واليت ات الروائيةعرب بناء الشخصي،ولعلنا جند هذه الرؤية مشخصةمشهد اإلنسان الثاوي وراء تارخيه

مل يعد قادرا علىكأبطاله ألن وطار "ذبذب أدوات الكاتب يف فهمه وقراءته للواقع عكست أيضا ت

)2("جتاوز اإلحباطات يف حاضره  

فكلها مناذج بشرية متأزمة تصارع نفسها حىت بلغ "وطار"ومن هذا املنظور تتضح معامل شخصيات 

وهذا ....).-الشيخ-لضابطا -بعطوش(ا األمر إىل ارتكاب أبشع السلوكات وأقبحها على اإلطالق

هو نفسـه الفضاء املعاش يفما يدل على أن الفضاء املأساوي الذي تتحرك فيه هذه الشخصيات ،

اءـي بنـفالروائي ف"واألشياء العامل  زمن الكاتب أوحلظة الكتابة،اليت تعد سلطة قارة يف استيعاب

ق ـاليت ختلبطة أساسا برؤية التاريخ ،اخلطاب الروائي مبوضع التاريخ ضمن السياقات اجلمالية املرت

وعلى هذا املنوال ميكن لنا أن نضع عنصر ، )3(.."عالئق جديدة بني احلدث التارخيي ،ورؤية النص 

التخييل داخـل التاريخ ،مبعىن ضرورة فهم حركية النشاط التخييلي ضمن السياقات التارخيية احملددة 

.9697ص  1/2008الرواية والتاريخ ،دراسة يف ختييل املرجعي ،دار املعرفة للنشر ،تونس ،ط:حممد القاضي )1(
املركز اجلامعي،وادي سوف  2009ئري ،األدب اجلزا"أزمة اخلطاب اإلديولوجي يف الرواية اجلزائرية ،أعمال امللتقى :سليم يتقة )2(

.288ص
.102ص 1/2000ط.سلطة النص ،منشورات اإلختالف :مشري بن خليفة )3(



87

جهة أخرى معرفة مدى ضغط الوتد التارخيي من الرواية،وهاتأكيد حمدودية املرحلة اليت عنتوهذا قصد

.(*)تارخيا قابال للوقوع، على هاجس التخييل الذي جيعل من الرواية املشتغلـة على التاريخ

وـذه القراءة تتقدم الكتابة على زمـن األحداث اليت يستحضرها الروائي  إىل عهده ليلبسها "

)1("روحـه ولينسجها بلغتـه

الـذات القارئة يف بيت اللغة ،فترى الكتابة هي تارخيها ،ولعل خاصية املتـن الروائي فتذوب 

املتحدث بالتاريخ ،جعل من مجاليات الرواية استراتيجية هامة متن املواقف التارخيية  أبعادا يقينية 

وراتالرؤى،والتصالذي تكتبه  على مشاعر اإلنسان هاجسا ختييليا يساعده على فهم التاريختضفي 

دون أن نستحضر )لعبد الرمحن منيف )(مدن امللح(فنحن ال نستطيع قراءة املغزى التارخيي يف 

"السياقات التخييلية املقلبة ألحوال التاريخ ،تقول الرواية  مطالع القرن ،العقود األوىل ،العامل :

حفاة ،السريع كل العامل يف ذلك الزمن الرجراج املليء بالتوقعات واإلحتماالت ،البطيء كسل

األفكار :يف ذلك الزمن كل شيئ مطروح إلعادة النظر،إلعادة القسمة....املتغري كربق السماء 

.)2(......"الدول حىت امللوك والسالطني ،واألمراء الصغار 

ففي  هذا املقطع السردي ،يضطلع الروائي مبهام صعبة يف جذب املرجع التارخيي وإحالته على 

بنية احلاضر  املرتبطة أساسا بأدوات القراءة ،إذ يضعنا السرد أمام زمنني متباعدين يربط بينهما 

ـدن م(زمن واحد هو زمن الكتابة الباحثة عن تفسريات تعيد لإلنسان كينونته وهويته ،فرواية 

من حيث الفكرة والرؤية،فما جيمعهما هو هذا القلق الدائم )الالز(ال ختتلف عن رواية )امللح 

،وحىت  إن تالشت مالمـح ماضيـهالذي رافق اإلنسان العريب ،وهو يبحث حاضره املندس يف 

 يـحاجة إىل حوار متني بني املاضاملاضي، وتراخت تباشري احلاصر، فيبقى اإلنسان العريب، يف 

)3(....واحلاضر ،حوار بني زمنني بوعي ثقايف ومعريف

P.Key:ينظر (*) : Le Roman, Hachette Paris 1992-P12  من كتاب نظرية الرواية والرواية  العربية ، فيصل نقال

232دراج ص 
.96/97الرواية والتاريخ ، دراسات يف ختييل املرجعي ، مرجع سابق ص :حممد القاضي)1(
.09ص )1989(1عبد الرمحان منيف، مدن امللح ، تقاسيم الليل والنهار ، املؤسسة العربية بريوت ط)2(
.230ص  1,1999الدار البيضاء طاملركز الثقايف العريب :نظرية الرواية والرواية العربية :فيصل دراج )3(
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):عرس بغل (التاريخ املقموع يف رواية/2

:"العشق واملوت يف الزمن احلراشي (جاء يف رواية  ما حدث يف بالدنا وماحيدث اآلن أيضا ال )

.خيضع حلركات األفراد وإمنا حلركة التاريخ ،وما حركات األفراد إال ظواهر حلركـة اتمع 

واملؤلف يرمز بأبطاله إلـى ظواهر .مترديا كلهوكما أن شعبنا مل يكن بطال كله ،فإنه مل يكن 

.)1(....."ومل ميجد أو يدن ،هذا البطل أو ذاك 

املتصفح هلذا املقام السردي، يدرك على الفور حتول املسار اإلستراتيجي لبنية الرواية الصانعـة 

ـه لتارخيها اخلاص،ولسنا ندري مدى جديـة املوقف الذي أحل عليه الكاتب ،حني أدمج صوت

لصوت أبطاله ،وهذا مامينح روح الرواية ميزة الواقعية، و اإللتزام بقراءة التاريخ ال كأحـداث 

.ولكن كتصورات ذهنية لكل ما هو تارخيي 

يبحث يف التاريخ، عله يعثر على خطابات معرفية تفسر معنـى )الطاهر وطار(مازال الروائي 

،هي وحدها تعيد تأسيس كينونة .الكتابة الروائية احلاضر املأزوم ،واملستقبل املظلم ،وال شيء ك

تصورات   ،بل البد له من أحالم واملاضي الستعادة ذاته املسلوبة مل تعد تكفيه أحداثاإلنسان الذي 

بالبحث عن "تكون له مبثابة البديل للعامل الواقعي ،ال لشيء إال كون السرد التارخيي ملتزم  

يف موضوع حمدد )عرس بغل (ة مبكان أن حنصر روايةمن الصعوب.)2("نقيـض التاريـخ 

،كوا رواية متعددة القضايا واألفكار ،متشعبة املناحي واإلجتاهات إذ ميكن محلها على عدة 

م تعدد الدالالت،ميكن لنا أن وطبيعة املرحلة التارخيية ،ولكن رغتأويالت دالة على منط التفكري 

املتني الذي بنيت عليه هذه الرواية ،والشك أن القراءة املتأنية نقبض على الوتد املعريف واخليط 

:هلذه الرواية تضعنا أمام موقفني 

.قراءة أولية نستوعب من خالهلا أحداث الرواية وتطوراا -

.قراءة معمقة فاحصة للوجه األخر للرواية -

من اتمع  لشرحية مشهدا مكثفا من األفكار واملواقف، و السلوكات )عرس بغل(تصور رواية 

متواجد يف إحدى املدن ، وبداخله تـدور القصص وجتتمع "ماخور "اجلزائري، داخل 

:األحوال وتتصارع األفكار، ولتكن البداية مع شخصيات الرواية 

.226ص   2007العشق واملوت يف الزمن احلراشي، موفم للنشر  اجلزائر :الطاهر وطار )1(
.25مرجع  سابق ص:ترمجة صبحي حديدي .األسطورة والرواية :ميشيل زيرافا )2(
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درس "الزيتونة "شخصية جد مهمة داخل هذا النسيج الروائي ،تعلم يف :احلاج كيان  -

:ادىء اإلسالم، تعلق كثريا حبركة الشعر العريب ،وخاصة املتون ،وأصول العربية ومب

،مسحت له ثقافته الزيتونية بـأن "سيف الدولة "شعراملتنيب وبصفة مميزة أشعاره يف مدح أخت 

املتواجدة "ابنة بـالده"يتزود بقدر اليستهان به من التراث العريب اإلسالمي، عادته أن يزور

ؤانسة وطرد شبح الغربة ،فهو رجل عاش ثقل املاضي بكل هزاته و ،بدافع امل)املواخري(باحدى 

لتهمة مل يرتكبها متثلت يف قتله )كيان (اليرغب يف عيش حاضره املتشيئ، نفي إىل سجن 

فتنفيه احلكومة إىل سجن )للعنابية (بسبب حبه )زمردة والعني الزرقاء:مها هزيني (لرجلني

ممارسة نشاطه )احلاج كيان(، يبدأ )عشرين سنة(اك ملدةفيحكم عليه باألشغال الشاقة هن)كيان(

الطريق الصحيح عله يغري ما ميكن تغيريه وفق )حسن البنا (الفعلي بدء باملاخور ،إقتداء بأفكار 

ر والتصورات الباطنية وهذا من ،لكنه يصطدم بواقع مر يقف أمامه عاجزا ،فيلجأ إىل عامل األفكا

كل املسافات تتباعد وانفتحت يف رأسه ويف قلبه هوتان ،ال راحت "احلشيش "خالل تعاطيه 

أول وال آخر هلما ويف احلني الذي شعر فيه بالتالشي والذوبان، شعـر بأنه حيتل كل ما هنالك 

.من مكان أو زمان 

؟املتنيب ؟محدان قرمط ؟زكرويه الدنداين ؟املعتصم ؟املنتصر ؟املعتز باهللا ؟ ترى من أكون اليوم 

واألمل .وما م ؟ليس يف اجلبة سوى رحى يف حجم األرض تطحن ....بغا ؟ موسى بن 

.)1(..."يقطـر 

زيارة املقربة ليقضي فيها زمنا يسافر فيه حنو أدراج اخليال ،إذ نـراه )احلاج كبان (فقد ألف 

محدان قرمط (يستدعي التاريخ العريب ويستحضر شخصيات تارخيية و أحداث بطولية أمثال 

وما حفظه عن أساتذته فـي "؟ تتزاحم يف ذهنه كل هذه األفكار ،........)الزنوج وثورة 

فيكتشف حياة أخرى ،غري اليت كان يتصورها،فيعجز عن "املاخور "يدخل عامل .)2("الزيتونة 

هشاشة أفكاره وهزال ثقافته أمام هـذا املشهد :جماة احلقيقة ويصل إىل قناعة صارمة وهي 

....املعقد  الشيء لقد ثقلت اجلرة على رأسي، فاسقطتها على صخرة لتتحطم دفعة واحدة "

باحدى نساء املاخور ،وهي )احلاج كيان(يتعلق.)3(....."،ماذا تأخذ على حيايت هذه؟ 

.8ص 2007عرس بغل  موفم للنشر اجلزائر ،:الطاهر وطار )1(
.¡564اجتاهات الرواية العربية يف اجلزائر  مرجع سابق  ص :واسيين األعرج )2(
.56عرس بغل ص )3(



90

،فمن )ومن أجلها دخل السجن (فريى فيها امتدادا لتارخيه وتواصال لعامله الفكري )العنابية (

–اج كيان احل –هذه األجواء يدرك 

،ويعايش زمن القرامطة و ثورة الزنج يف نفسه معامل املاضي فيستدعي التاريخحقيقة الواقع فتنبعث 

..........،ويتوحد مع زكرويه 

على ضرورة إقامة عرس بغل وحتضره خمتلف املناطق اجلزائرية ،قصد  –احلاج كيان  –يلح  

.مجع األموال والترفيه عن النفس 

صاحبة املاخور ،وهي امرأة متسلحة جبمال حاد ،جاءت إىل هذا العامل جبراح  وهي:العنابية 

املاخور "دفينة ،زادها الوحيد هو هذه الذاكرة املعذبة عرب أزمنة البؤس واحلرمان ،جلأت إىل 

زوجها على مرأى منها ،مهتمة بشكلها اخلارجي إىل "السينغال "هروبا من الواقع ،بعد أن قتل 

الوجه املشرق )حياة النفوس (فهي ختاف شبح الشيخوخة ،وهلذا ترى يف أبعد احلدود ،

وهو )خبامت (مث تتعلق ....فأحبته بكل أحاسيسها"باحلاج كيان "لوجهها الشاحب  تعلقت

.فتمنحه احلنان والرعاية وترى فيه اإلبن والطفل الربيء )هزي)(أحد حراس املاخور(

له من القوة العضلية ماجعلـته ماهرا يف فـن القتال )ا مبرسيلي(كان يشتغل :خامت  النبوة  

واملشاجرة،حتتشد يف نفسه كل بواعث السيطرة والتملك ،ورث هو األخرمن عائلته  البؤس  

العامل -املخور -والدمار ،أخوه الكبري قتل يف احلرب أبوه تزوج على أمه ،وجد يف هذا الفضاء 

صراع من أجل التملك مث )محود اجليدوكا(وبني املناسب إلظهارقوته العضلية،ينشب بينه

على التمسك به ،إىل أن ينتهي به األمر بـأن )املعلمة (فيهزم ،فتصر )بالفالح(يصطدم 

فعلته حني أقدم على سرقة ما مجع من أموال يف اليوميـن األوليـن  من )احلاج كيان(يكتشف

)......عرس بغل (العرس ،

:حياة النفوس ( ضاقت طعم الفاقة واليتم وهي صغرية ،تـزوج .يت الفجيعة ولدت من ب)

أبوها على أمها،اليت اضطرت بان تتزوج من رجل آخر يعينها على العيش هي وابنتها ،لكن 

)حياة النفوس (، فترفضوإال يتركهما وميضيسرعان ما ميلها  فيطلب من ابنتها أن تنام معه 

كع والتشرد ،فتقع يف يد الشرطة، مث تقاد إلـى ذلك فتضطر إىل ترك الدار لتبدأ حياة التس

داخل (فهي حتتل يف الرواية حيزا معتربا كوا مصدر اعجاب الكثري من الرجال "املاخور "

....املاخور وخارجه  (



91

:محود اجليدوكا ( محود اجليدوكا ،لوال امتالء قلبه .."وصفته الرواية أنه رجل طيب القلب )

.)1(."لكن النفس الشبعانة شبعانة .هزي اهلزية ،يف هذا البلد  باحلياة ومهومها ،لكان

حكم عليه بالسجن واألشغال الشاقة جلرمية مل يرتكبها  ،ألنه أحب امرأة داخل املاخور فأراد 

أن خيرجها منه وتتبعه فلم تطعـه ،امتدت يده إليها ،فوقعت على رأسها ،فماتت  ،اتصفت 

.خامت النبوة (لشجار خاصة بينه وبني حياته داخل املاخور بالصراع وا (

كالفالح ،الوهرانية :هذه تقريبا معظم شخصيات الرواية ،واليت تضم أيضا شخصيات أخرى  

تتواصل الذاكرة مع التاريخ يف صمت مسموع يراود حنني )عرس بغل (يف ......علجية 

.الذات الفرد إلـى أصلها  ،فيولد اإلنسان مرة أخرى ويف أعطافه ميالد املاضي واحلاضر 

يأيت التاريخ وتأيت األمساء وتذوب األزمنة يف مدارات الوجود وحتـى )احلاج كيان(من روح 

نتوغل يف جسم الرواية البد لنا من استحضار املناخات املعرفية املؤدية إىل طرح سؤال ما بعـد 

هل استطاعت هذه الرواية أن تقرأ التاريخ ؟وهل قدمت مشروعا معرفيا يكشف عـن :الكتابة 

...املاضي /الذاكرة .احلاضر  /الوجود :د قيمة التاريخ يف حتدي

وفق دالئل املاضي وتطلعات  اإلنسان  حداثية تصيغ جتاربتطرح الرواية املشتغلة على التاريخ قيما 

حتولت الرواية إىل كامريا ترينا ماال تلتقطه املقوالت و املفاهيم وتسمعنا ما يهمس "املستقبل ،إذ

.)2("يف حلظات يأسه  به الفرد املأزوم يف خلوته واحملبط

من الصعوبة مبكان أن نتصور رؤية تارخيية صارمة داخل املنت الروائي ،وهذا كون التاريخ أكثر 

)تودوروف (هشاشة واعتباطا وألننا خنتار بعض الوقائع ونزيح غريها ،على حد تعبري 

(Todorov)
بؤس "حبقبقة فما يصنعه املتخيل الروائي من أفكار ومتاهات ،جيعلنا نقر )3(

.حني يبحث االنسان عن معناه وهو مسيج بتاريخ مقذوف فيه"التاريخ

عرس بغل مسألة تارخيية جد حساسة يف تاريـخ :يف رواية "الطاهر وطار "يطرح الروائي ، 

اتمع ،وتتمثل يف فلسفة قـراءة التاريخ،وكيف السبيل جلعل املاضي أداة حامسة لقراءة الذات 

.اع مرير بني التاريخ كتصور والتاريخ كمواقف حاضرةاملمتدة يف صر

.106ص:عرس بغل )1(
.232ص 1/1994دار احلوار الالذقية ط.ع الروائي اليوم، أعمال ومناقشات لقاء الروائيني العرب والفرنسينياإلبدا:حممد برادة )2(
.16ص 2/1990ترمجة شكري املبخوت ، رجاء بن سالمة ، دار توبقال املغرب ط.الشعرية :تزفيطان تودوروف)3(
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والسيما شخصيـة )1("بوصفه جزء من وعي الشخصيات "تعاملت هذه الرواية مع التاريخ 

،وهذا من خالل حتوالت هـذه "معنـى التاريخ "الذي قرأ من خالله الكاتب "احلاج كيان "

الشخصية وانتقاهلا املستمر من مكان إىل آخر  ومن حالة إىل أخرى ،ويف كل مرة نقرأ تقلبات 

من معايشة  وكيف يعثر على ذاته احلقيقية القادرة على فهم املاضي فهما مستمدا"احلاج كيان "

مضت وترى املاضي جمردأحداث الرؤية لديه من رؤية تفصل بني املاضي واحلاضر،فتحولت "احلاضر،

¡)2(....."وانتهت إىل رؤية حتطم أبعاد الزمان واملكان 

يف البحث عن موقع ثابت لنفسه ،عساه أن خيلص نفسه "احلاج كيان "من هذه الرؤية انطلق 

.ثة  من تناقضات التاريخ من تلك الصراعات املنمبع

بواسطة ثقافته وخربته يف احلياة،إىل أن احلياة بكل تعقيداا البد أن تفهم "احلاج كيان "يتوصل 

من خالل اإلحساس العميق ملعىن الوجود،وإدراك حلظة احلاضر إدراكا متارس فيه الذات سلطتها 

وهو يناشد "الزيتونة "من ونفوذها ،ولقد بدأ هذا اهلاجس  يتشكل يف نفسه منذ أن خترج

.ممارسة فعلية ألفكاره،فيصطدم حبقيقة خمالفة لتكوينه العلمي وبواقع آخر غرب الذي درس

"احلشيش "اليت كان يذهب إليها  ،يوم السبت واألحد فيتناول "املقربة "تبدأ احلياة عنده من

فيها املكان، يستحضر  فيها األزمنةويذوب ويعيش حلظات وجودية تتحطموجيمد الزمن الواقعي،

يف أحالم ورؤى تارخيية جتعل "احلاج كيان"وهكذا يسبح "أخت سيف الدولة احلمداين"خولة "

صدقيين ،أنا الأحتدث جزافا وإمنا عن علـم ".....منه شخصية أخرى قادرة على فهم احلياة، 

 أوسع ،وأن الدنيا ملن أن املوت أعذر،وأن الصرب أمجل ،وأن الرب:املتنيب يقرر .وجتربة ،ومعايشة 

.لقد جعل النذل الدنيا مفهوما للقوة والسيطرة وممارسة احلياة .غلب 

.)3(......"ينظر إىل اجلدران األربعة يف اآلن الواحد .لقد كان هزيا من نوع خامت اهلزية 

 عرب مسارات تارخبية استرجع فيها بعضا من"احلاج كيان "لقد رصد السرد الروائي حتوالت 

الشخصيات البارزة يف التاريخ العريب ،وهذا قصد منح احلاضر الشرعية التارخيية ،وعليه فإن 

.يشكل جتربة حية وفريدة يف غرس قيم التغيري والثورة على  الفساد والظلم "محدان قرمط "

.127ص,2002دمشق ,حتاد كتاب العرب املعاصرة منشورات توظيف التراث يف الرواية العربية ا:حممد رياض وتار )1(
.128حممد رياض وتار توظيف الثراث يف الرواية العربية مرجع سابق ص )2(
.130ص:الرواية )3(
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وهذا من خالل تقنيات السرد ,ومن هذه الرؤية تتضح معامل الرواية وتتبيـن خيوطها املعرفية 

:والتحوالت األسلوبية  الرامسة ملعامل احلوار ،وخمتلف اإلستبدالت اللغوية والفكرية 

)احلاج كيان(،وهذا من خالل حركة األفكار والرموزعامل تتداخل فيه "عرس بغل "فعامل رواية  

  ،من خالل األبعاد الرمزية املؤدية إىل فهم التاريخيطرحها الكاتب الذي يعترب شخصية غريعادية 

خولة أخـت "فلتكن البداية من حلظة استرجاعه  للتاريخ عن طريق استحضاره لـ :اإلنساين 

هذه اليت تزوره كل ليلـة قبل أن يستسلم "....سيف الدولة ،فيعيش من خالهلا نشوة احلياة ،

تطبع على جبينه قبالت ،مث تتمدد إىل جانبه على سريره احلجري ،مس يف أذنه كثريا مث .للنوم 

.)1(......"تعانقه وتستسلم له، ليستسلم بعد ذلك إىل النوم ،

داخلية تلج من خالهلا الشخصية  يتموقع السرد الروائي يف صورة إحاالتمن هذه البؤرة السردية 

فالبطل يعود إلـى "عامل التقمص التارخيي ،وهذا بأسلوب مينح اللحظة شيئا من القلق واحلرية 

ـترجعات التأملية لبعض املشاهد والشخصيات الفاعلة يف التاريخ العريب املاضي من خالل اإلس

اإلسالمي وهي ليست عودة عفوية ولكنها حماولة لرؤية العامل من منظور خيتزل الواقع و يقفـز 

لبعثها أواإلستنجاد جوانبهالتاريخ بعض عليه للداللة على عبث احملاولة اإلنتقائية اليت تستل من ركام

)2(..."ذلك الليل الطويل املمتد يف حياته  ا وسط

:التاريخحركية الزمن و _أ

ضمن هذا املتخيل السردي قراءة منسجمة مع دالئلية النص؟)خولة (فكيف نقرأ

ينتقل عرب جتربة زمنية يعيشها خارج دائرة الزمن الواقعي،فريى يف هذه املغامرة "فاحلاج كيان "

استطاع أن جيعل من هذا التصور حالة وجدانية  متنحه الثقة بأن يرى مفهوما آخر للتاريخ ،إذ 

تواصال تارخييا واستمرارا لعجلة التاريخ ،فما كان باألمس هو"حياة النفوس "أو "العنابية "يف 

فحيـاة النفوس "كائن اليوم ،فاملهم هو منح الوجود االنساين شيئا من معرفة الكيان البشري ، 

،ومن "سيف الدولة "أخت "خولـة "د رآها إال وتعلق  ا، هي امتداد لـ اليت ما من أح"

"احلاج كيان "جهة أخرى فإن خولة ترمز إىل حافات التاريخ اهلامشي أو املغيب الذي رأى فيه

دالالت وجودية حاضرة، متنحه شيئا من الثقة يف احلاضر ،بعيدا عن تلك التصورات الذهنية 

:ن الواقعي ،ليبترك املسافة الزمنية تأخذ أبعادها وسط املفارقات التارخيية املفكر فيها خارج الزم

.26ص:الرواية )1(
.214الرؤية والبنية يف روايات الطاهر وطار، مرجع سابق ،ص :ادريس بوذيبة)2(
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.استبدل تبانه وسرواله املبتلني .حىت الساعة العاشرة من صباح األحد استيقظ احلاج كيان "

وكان الشعور بالرضا هو ,رتب أمور سلته وغادر املقربة حنو املسجد كان الصفاء ميأل قلبه 

.)1(".....مبعث ذلك الصفاء

توازنا معرفيا بني ماضي التاريخ العريب اإلسالمي "احلاج كيان "من هـذه اللحظة الزمنية يقيم 

، اليت استيقظت يف نفسه من عوامل احلنني األنثوي "خولة "و حاضر الواقع اليومي ،فنراه حياور 

"قصد استظهار بعضا من معامل احلاضر  نذال حلافظ على قرمطيته هو ذاك يا خولة لو مل يكن :

.)2(.."على األقل ما كان يوجه له الشتم 

كمؤشر حيوي لقراءة )خولة (يعيد ترتيب هذه الشخصية  -من هذه الزاوية  -فاملشهد الروائي 

مع واقعـه الذي قرأه وفق ثقافة خاصـة "احلاج كيان "مفارقات احلاضر لتكون معلما لتواصل

ليكون حاضرا  يف لعبة السرد، وكأن احلاج كيان أراد "ي الروائ"أدجمت هي األخرى صوت 

أن يضع املشهد التارخيي أمام حمطتني خمتلفتني زمنيا إذ انفتحت الذاكرة اإلسترجاعية على تلك 

احملطات الكربى من تاريخ العبيد وثورات العدل وحركة القرامطة ،لتكون هذه الصورة مقابلة 

دعات ومفارقات تارخيية ،وكأن السرد الروائي يؤطر زمن لصورة احلاضر بكل ما حيمله من تص

كشفت عن جوهر "الكتابة ومينحه فسحة التأويل التارخيي عن طريق الشخصية الروائيـة اليت 

الكائنات واملوجودات والفضاءات واألزمنة من تذكر األحداث ومن األحاسيس املعيشة الـيت 

.)3(.."صارت يف وعي الفنان جمرد ذكريات مبهمة 

وهكذا يمن الشخصية الروائية على كل املواقف والسلوكات االنسانية ،حىت تغدوكل 

احملطات السردية معامل متحولة غري مستقرة ترسم يف ثناياها صراعا أزليا بني اإلنسان والتاريخ 

تتعمق الالحظة التارخيية وتتوسع لتأخذ أبعادا شاملة للنشاط الفردي واإلجتماعي "،إىل أن 

املشحـون بطاقة رمزية يستحيل معها احلديث عن الزمن كقيمة حمايدة، فلحظة احلاضر يرصد 

)4(...."من خالهلا الكاتب العواطف واحلالت النفسية لالبطال

96رواية الالز ص )1(
91ص:ا لرواية )2(
32003تر حممد معتصم ، غبداجلليل االزدي،عمر احللي منشرات االختالف ط:خطاب احلكاية حبث يف املنهج :جربار جنيت )3(

.09ص
.301ص 1/2005اء البعد األديولوجي ، دار الرائد اجلزائر ط تشكل النص السردي يف ضو.الرواية املغاربية :ابراهيم عباس )4(
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فكل "التقطع وعدم التواصل "هو جمتمع حتكمه بنية "عرس بغل "فاتمع الذي تصفه ،رواية 

خلصوصياتبالطرف األخر إال أن ا وعواطفهاط مواقفها الرواية حتاول رب شخصياتشخصية من

الفردية واملرجعيات املاضوية اخلاصة ال تساعد على دعم عناصر االنسجام والتوحد بني حلاالت 

والسلوكات البشرية ،وهذا مايؤكد،فكرة التحول والتغري املسيطرة على الفكر اإلنساين ،فتظهر  

،وكان التاريخ ذا املعىن هو تاريخ لتصورات  صريها اخلاصمالذات اإلنسانية وكأا مقذوفة يف 

اخلاصة لألشياء واحلياة ،وعليه فان حترك الشخصية الروائية داخل الفضاء الروائي هوحترك نابع 

من فهم خاص للتاريخ وألحداث التاريخ ،فداخل املاخور تتعانق الرؤى والتصورات ،فتجيء 

:األزمنة من وراء كل ذاكرة 

كان احلاج كيان يلمح بني عينيه تارة أبا الطيب املتنيب وتارة محدان قرمط وتـارة "

زكرويه الدنداين ،وكانت العنابية ترى غيمة متطر أطفاال ظامئني وكانت حياة النفوس صدرا يف 

بسمة احلاج كيان الوقورة  عينيها املغمضتني سوىطول األرض وعرضها أما الوهرانية فليس بني 

انت علجية ترى نبع ماء بني خنلتني يف صحراء ال أول وال أخر هلا محود اجليدوكا كان يرى وك

،يرى عنرتة يف امراح أمام خيمة شعر وسط باي تونس واحوازها، حزاما اصفرا يتلولب يف األفق

)1(.."مرج اخضر 

فأمــام هــذا التحديــد الســردي،نقرأ حلظــات تارخييــة غريواضــحة األبعــاد ،فكــل 

بطل من هـؤالء حيـاول فهـم احلاضـر مـن خـالل املاضـي ،بـل أن حـىت هـذا           

اإلحسـاس  احلاضر يـزول وحيـل معـه املسـتقبل، فاملالحظــة املعاشـة تفتقـد إىل        

يف بسـط   وهذا مـامينح اسـلوب السـرد طـابع التـداخل ،و التفاعـل      بالزمن الفعلي ،

األحداث وتوضـيح التماثـل الـواقعي بـني التـاريخ  املغيـب والتـاريخ املعـاش ،إذ         

وحنن نقـرأ الروايـة ال نسـتطيع اسـتيعاب سـلطة وموقـع الشخصـية االإذا المسـنا         

الوعي التارخيي الـذي يتحـرك فيـه الروائـي مـن خـالل تضـافر حتميـة الصـراع          

ادامـت الروايـة مشـتغلة علـى لعبـة      ،وم(*)والنضال قصد إعادة أنتاج الواقـع روائيـا  

115رواية الالز ص)1(

223،ص   11993ط  ،دمشق  ،دار كنعان للدراسات والنشر ،فيصل دراج دالالت العالقةالروائية :بنظر كتاب(*)
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ــزمن" ــان  "ال ــة   "ف ــنع نوعي ــذي يص ــو ال ــزمن ه ــالوجود يف ال ــاس ب اإلحس

)1(الفهم،املؤدي لفهم بطل الرواية 

أنه الميكن فهم داللة الزمن الروائي اال بربطه )Jeon.Pouillon()جون بويون(وكما يرى

تتشجر عرب مسارات "عرس بغل "باملنظور النفسي والبعد السيكولوجي للشخصية ،فإن 

احللقة :زمنيةتأخذ شكال دائريا مميزا جيمع يف أبعاده حلقتني زمنيتني خمتلفتني يف التصور والداللة 

اإلسترجاع ،وتغييب الزمن الفعلي إذ يغوص األوىل متثل زمن التصورات املمتدة عن طريق 

"بتناوله احلشيش "احلاج كيان يف التاريخ العربـي واإلسالمي، وهذا بعد أن جيمد الزمن 

فتنتعش يف كيانه حلظات تارخييـة امتدت إىل ذاكرته عبـر مسافات متصلة على مستوى 

وظف عنصر "لطاهر وطار ا"مبعىن أن :ومنفصلة علـى مستوى الواقع "التصور"اإلسترجاع 

،وال )2("على شكل مثلث قاعدته الزمـن احلاضر الذي يشكل بؤرة الزمن الروائي "الزمن 

فاحلاج "¡"إشكال التاريخ "شك أن هذا املنحى هو الذي يؤطر داللـة الزمن التارخيي ،أو 

من خالل هو الشخصية الوحيدة القادرة على فهم حركة التاريخ فهما ذاتيا ،وهذا "كيان 

وهو ما أسهم يف تفجري العالئق السائدة بني املكان "معايشة الواقع وادراك حقيقة الواقع ،

والزمان بعد أن ضاعت احلدود بني الواقع و التخييل فـي احلكاية على إثر حتول الواقعي إىل 

ال أن يقيم تواص)احلاج كيان (ويف هذه اللحظة من الزمن حيـاول )3("حلظة إبداع متخيل 

معرفيا بينه وبني اإلدراك الفعلي للوجود ،فـال جيـد سبيال إىل ذلك سوى قمع اللحظة 

التارخيية من الزمن املاضي وإدراجها ضمن مشروع نقدي جيعل مـن أخطاء القدماء 

تارخيا آخر مينح احلاضر شيئا من العقالنية والثبات، وهذا ما يساعد على تقدمي الشخصية 

استبطان الذوات ونقل "نة يف تفعيل عنصر احلدث الدرامي واملتمثل يف الروائية كقوة مهيم

مما يعمق تلك اجلوانب الشعرية للخطاب الروائي  )4("اخلفي واملكبوت من انفعاالا  وتطلعاا  

وحني منر إىل احللقة الثانية  من مدار الزمن نعثر على عامل ببدو ألول وهلة عاملا غريبا تتداخـل 

روابط مكانية و زمانية  وهو عامل املاخور وما بدور فيه من أحداث و سلوكات بشرية  فيه عدة 

82ص 2/1993البيضاء ط املركز الثقايف العريب الدار .سعيد يقطني حتليل اخلطاب الروائي :ينظر)1(
299مرجع سابق ص .تشكل النص السردي يف ضوء البعد اإليديولو جي .الرواية املغاربية :ابرهيم عباس /د)2(
622ص 11999املغاربية للنشر واإلشهار  ط .اجتاهات الرواية يف املغرب العريب :بوشوشة بن مجعة /د)3(
.623ص :املرجع نفسه )4(
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تظهر بني أعطافها كل التشنجات الفكرية والصراعات اإلجتماعية، والشك أن هذه احللقـة 

احليـاة  -عمقيا  -أو البؤرة الزمنية تكاد تكون مغلقة وحمصورة عرب مستوى واقعـي  يعكس 

، ومن هذه اللحظـة "املاخور "د من أبطال الرواية، أو قل من شخصيات الفردية لكل واح

ليلج زمنا آخر "بين العباس "و"القرامطة "من عامل التصورات ومن عامل "احلاج كيان"يفلت 

"واسيين األعرج"على حد تعبري الدكتور"العلبة البشرية "زمن املصاحلةمع الواقع ،فيجد يف هذه 

"ثث به تكوينه ومسريته يف النضال املعريف تواصال ومهيا يؤ إنه أكثر ,ما يقوله احلاج كيان ...

قرأ يف جامع الزيتونة وعاش يف أكرب ماخور يف تونس ،وخالط كبار ارمني .جتربة مين ومنكّ 

استفد منه وأضف إىل قـوة بدنك ،قـوة عقلك .إنه أعظم هزي باحلكمة يا ختومة .بكيان 

"العقالين "إن حضور هذه الشخصية على مستوى األفكار بثري فكرة الطرح ، )1(..."وفكرك 

كأداة صارمة "التواصل والقطيعة "للتاريخ ،وهذا جلي وواضح من خالل بنية "الالعقالين "و 

كمؤشر وعالمة "عرس بغل "فكرة وحكاية "احلاج كيان"لقراءة التاريخ  وفهمه، وعليه إختار 

اقض و املفارقـة التارخيية، اليت هي ضرورية على مستوى التصورات حساسة وأكيدة لفهم التن

)باإلضافة إىل عقمه(وهو نتيجة ساللة متباينة يف اجلنس "البغل "و األخيلة ،فنحن متيقنون ،أن 

ن أجله تستدعى كافة األجناس  ومن مإال أن بطل الرواية أراد وبقوة أن يكون هذا العرس  و

ومن أول حلظة ، ل ،مهما كانت األمورـعرس بغ، لـأن عرس بغين ـأع...."كل البلدان 

حن أمام مظهر درامي مشحون باملفارقات الزمنية ،فالتاريخ املعاش ـإذن ن )2(.."إىل آخرها 

"احلاج كيان "داخل هذه اللعبة الزمنية ،فأضحى  -هو األخر -على  مستوى األفكار ،يقمع 

 يعد قادرا على قراءة ذاته قراءة صحيحة أصابه التشيء ومل دة للمعىن ،بعد أنـة فاقيشخص

مفجعة يف الصياغة الشكلية للشخصية واحلدث واحلبكة يف "وهذا ما فتح الرواية على جوانب 

.)3("آن واحد 

فما يدعو إىل التأمل يف هذا املقام، هو سؤال البحث عن تلك اإلمكنات املعرفية اليت توفرهـا 

محولة اإلسترجاع "على األقل يف تصنيف طاقات الكالم  املخزنة من وراء "احلاج كيان"شخصية

احلاج "ألن ما يؤسس هذه الرواية ليس األحداث املتواصلة، بل حيوية زمن القصة حني يغفو "

121ص .:بغل عرس )1(
120ص :الرواية )2(
97الرواية املغاربية ،حتوالت اللغة واخلطاب  ،مرجع سابق ص:عبد احلميد عقار )3(
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فإن كل فعل استرجاع "إىل نفسه فتستيقظ فيه أوجاع املاضي بكل مهومه ومآسيه،وعليه "كيان 

وزمن )املاضي(مة دالة تكشف عن املفارقة القائمة بني زمن القصةللماضي يف السرد يشكل عال

.)1(.."وتفسر املسافة بني الزمنني )احلاضر (السرد 

وعلى هذا املستوى تتقاطع األزمنة،لتشكل تداخال وصراعا بني مسارين أو قطبني زمنيني املسار 

نا يقف احلاج كيان شاهدا األول خاص بالذات الفردية وما جتمع فيها من معارف تارخيية ،وه

واملواقف املتصارعة السلوكات  متثله تلكاجلماعي والذي  يأيت الزمنويف املقابل على هذا املسار،

.فكل شخصية تبحث عن مشروعية وجودها انطالقـا من تارخيهـا اخلاص "املاخور"داخل 

يضعنا أمـام حتمية أحادية لقراءة الوصف السردي قراءة مغيبة )عرس بغل (إن مسار الرواية 

لـنا نؤطـر لنتماهى مع سلسلة احلـوار والتتابع يف املشاهد، وهـذا ما جيع)احلبكة (لعنصر 

كأداة تكشف عن رؤيـة الكاتب للعامل واألشياء، إذ يتحتم )زمن الكتابة (¡)زمن املغامرة (

مسافة بينه وبني الراوي،ومن خالل هذه املسافة تتحدد وجهة النظر وعليه  على الكاتب أن يترك

ـراءة احلاضر ومدى قدرا على ق)هدف الرواية (فنحن أمام استراتيجية واسعة الداللة ملعرفة 

فإننـا ملزمون بتفكيك أعماق  )2("وما دامت النظرة إىل العامل هي الشكل األقوى للوعي "

الشخصية الروائية،واليت ظل الكاتب حيركها على مدار املنت الروائي ،الشىيء الذي جعل الرواية 

(*)اكرة الشخصياتوتصبح ذاكرة باعتبار فعل الكتابة املرتبط بذ )3("التارخيي يف اهلمتنخرط "

احلاج كيان،حياة النفوس،العنابية،علجية ،الوهرانية  (ولعل وجودكل هذه النماذج داخل املاخور 

جيعلنا ندرك الطبائع الذهنية وقدرا على اإلنسجام وفهم احليـاة ....)جيدوكا، خامت النبوة 

تعاش بالشكل  ور البد أن هذا املاخيف خارج إطار التاريخ  كمرجع معريف وثقايف ،وكأن احلياة

اليت هي عليه وبصورة خمتلفة عن تلك احلياة اخلارجية املاثلة يف التاريخ ويف التصورات العامـة 

وهـذا مانستخلصه من حديث بعض الشخصيات ،وكيف تبىن املواقف على مستوى الواقـع 

هذا املكان الذي  وكأن"املاخور "اخلارجي ،ولكن سرعان ما تنقلب األفكار وتعود إىل عامل 

يبعث يف عمقه مجلة من التأثريات اخلاصة ،واليت هلا وقعها املتميز يف إظهـار "الروائي "اختاره 

68ص 1990املتخبل السردي ،املركز الثقايف ،بريوت ،الدار البيضاء ،:عبد اهللا ابراهيم )1(
.23ص  ةرهالقا1972ئة املصرية للكتاب ،ترمجة أمري إسكندر اهليألوروبية دراسات يف الواقعية ا:جورج لوكاتش :ينظر )2(
حممد اخلامس ،الرباط جامعة  أمحد اليبوري ،حممد مفتاح:الرواية والتاريخ ،أطروحة دكتوراه ،إشراف األستاذين :عبد السالم أقامون )3(

.190ص    2000/2001¡

598الرواية يف املغرب العريب ،مرجع سابق ،صاجتاهات:بوشوشة بن مجعة :ينظر (*)
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إن مل نقرمط بني الناس فال أقل من أن .هات البلغة يا محدان قرمط "وتوضيح سياقات املعىن، 

أريد .وباملتنبيني أيضا .والت ال أريد خولة اليوم ،املاخور مليء باخل.نقرمط بني ظاهرنا وباطننا 

.براقا يستطيع يف ثوان أن يتحد بالفضاء 

الرباق لـم حيضر ..هنالك نسيت ذات مرة، بسمة صادقة أريد أن أتأملها حلظة قصرية وأعود 

األبعاد تتشكل،السماء ترقص ،األرض ترقص ،عرس بغل يقام عندي أيضا آه لقد بدأ املدعوون 

)1(..."أهال أهال .يصلون 

التعــدد الــزمين "مـن خــالل هـذا الوصــف الســردي ميكـن لنــا فهــم ،مقولـة     

يتحــدث "احلــاج كيــان "املطروحــة عــرب التــداخالت اللغويــة واألســلوبية، فـــ

بلغة ذات شحنة معرفية مكثفـة قـادرة علـى ضـخ املعـىن التـارخيي عبــر داللـة         

ـ        ة املعاشـة  املكان الذي أضـحى بديــال أوعاملـا موازيـا لعـامل التصـورات واألخيل

حيـاة النفـوس ،وبـاقي الشخصـيات إال بـدائل      "،ومـا  "الـزمن األخـر   "عن طريق 

ومرجعيات تكاد تكـون ومهيــة، هـدفها تأسـيس الفضــاء املقابــل للمرجـع        

وهلــذا الميكننــا العثــور علــى "احلــاج كيــان "التــارخيي الــذي بتحــدث عنـــه 

"املــاخور "قــل حبكـة فنيــة أو صــراع جــوهري بــني العــاملني والعــامالت يف ح 

:الشيء إال أحاديث و مناوشات كالمية تافهة 

.اختر لقد أطلت التردد.هيا يا حاج كيان "

هاك الرزمة يا خامت اهلزية ،وزع احللوى على البنات                           

..ما هذا ؟                           

.احلاج كيان يتوج خامت اهلزية        

...إنه يضع ثقته فيه                           

تردد خامت اهلزية مث مد يده وتناول رزمة احللوى اهتزت اعطاف                            

..وثبت إليه وقبلته ,العنابية 

ولد جامع الزيتونة ونصف أنت .شهم حاج كيان ونصف ,شهم 

)2(..."يا بو حجة ،,أبونا كلنا                            

.166/167ص :عرس  بغل )1(
.112ص :الرواية)2(
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من هذه املواصفات السردية يتضح أن عامل الرواية حتكمه تقنيات توزيعية، تأخذ شكال 

يف تشكيل الفكرة دائريا،يظهر عنصر الزمن وكأنه حلقة مغلقة ،متنح الشخصية حمدودية خاصة 

أواملعىن ،وهذاماجعل عامل التوقع ،يأخذ بدوره ملمحا خافتا يف صناعة احلبكة الفنية وكأن 

هو الذي يؤسس فضاء الرواية ،املرتكز على )1("اإلفتتان بقدرة الكلمات على خلق الفكرة "

ذي يوجد هو ال"زمن املغامرة، وزمن القراءة ،وإذا كان الزمن :تداخل األزمنة، والسيما 

فإن تفكيك الصلة الضمنية بني املؤلف   )2()حممدعزام (على حد تعبري ،الدكتور "السرد 

.والقارىء أمر البد منه ،قصد استنباط رؤية الواقع ،او قراءة التاريخ من خالل لعبة السرد 

:ولتوضيح هذه األفكار ميكن اإلستعانة باملخطط األيت 

ـالــةاستح

تـقطــع

راخوـامل املـعتـواصــلامل احلاج كيانـع

زمن احلركة والتعدد  السبت واألحـد                      

)املاخور(زمن التحول )املقربة(زمن السكون      

)الوضع اإلجتماعي املتغري ()األصالة(

احلـاج كيـان                 عـرس بغـل        الظاهر                    احلقيقـة    

د خريي دومة مراجعة سيد حبراوي دار شرقيات، /دراسة يف نظرية االنواع االدبية املعاصرة ،تر :القصة الرواية املؤلف :جمموعة من النقاد )1(

.195ص  1/1997القاهرة ط 
منشورات احتاد الكتاب العرب دمشق، )دراسة يف نقد النقد (حتلبل اخلطاب االديب ،على ضوء املناهج النقدية احلداثية :حممد عزام )2(

.203ص  2003
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إىل أي حد ميكن أن تكون هذه :ومن خالل هذه املواصفات حيق لنا أن نطرح السؤال 

.املفارقات كاشفة عن أحوال التاريخ  يف فهم احلاضر ؟؟  

:ريخ  دالئلية  الزمن و سياقات التا/ب 

إن السبل اليت تقودنا إىل فهم حركة الرواية تفرض علينا مقاربة تلك التهوميات اللغوية والبنيات 

أدرك )احلاج كيان (التخييلية ،كوا تشكل الفضاء األجدر يف قراءة األفكار ،وعليه فإن 

ن تاريخ اللحظة اهلاربة من  زمن التاريخ ،فقد استطاع الوقوف على حافة األحداث الكربى م

احلضارة العربية فأدرك ،أن التاريخ ال يفهم إال من داخل التناقض واملفارقة الكونية ،ومن رحم 

فما كان باألمس هو ما :هذا املشهد يعاش التاريخ كسلسلة متواصلة من الوقائع واألحداث 

فكرة  عليه اآلن ،فال تكفي املصاحلة مع التاريخ واالحداث لصنع احلاضر، إذ البد من اثارة

كأداة لفهم الوجود ،فليس مهما معرفة املاضي التارخيي بقدر ما يهم قدرة )الوعي باحلاضر (

النفس على إدراك سر احلياة ،وهذا بتخطي عامل التصورات اليت تزاحم اإلنسان الذي يتصور أنه 

استرجاع إىل قراءة و)احلاج كيان (غري قادر على فهم ذاته عرب مرآة التاريخ ،فما الذي يدعو 

"مثل هذه األحداث  أيب .سأكون خليفة حقيقيا سواء أكنت هنا بسمراء أو هنالك ببغداد ..

فما أن توىل حىت سال لعابه ألمالك آل .مل يقتله أخي ،ومل يظلمه األتراك قتلته أفعاله العابثة 

ي بن أمحد بن أيب ولد قاضي القضاة فراح يعمل فيهم السيف،ومسح لعدو الرأي والعدل ،حي

أكثم الشافعي ،أن يهدم قرب احلسني أن يطلق سراح مجيع الفقهاء املتزمتني ،وحيرم البحث 

الفكري وأن يضطهد أهل الذمة وأن يهدم البيع  النصرانية واليهودية ،وأن جيرب غري املسلمني 

"على وضع عالمات معينة على لباسهم  .....)1(
.

فإننا ال نرتاح ملثل  )املاخور (بعامل )احلاج كيان (عاد إليه فإذا قابلنا هذا املقام التارخيي الذي 

)عامل  املاخور (و)عامل احلاج كيالن (هذه املقابلة ،كوا   غري حمفزة  على فهم العالقة بني  

وهو فهم التاريخ من )الطاهر وطار (ورغم هذا ميكن استيعاب املغزى واملعىن الذي يرمي إليه 

.ت على هضم التناقض القائم يف وعي اتمع منطلق قدرة الذا

القرامطة، الزنج، تاريخ بين العباس ،املتنيب، الشيعة (¡"تاريخ "فما استحضرته الرواية من 

ال يعطينا قراءة منسجمة مع خطابات املاخور، لدرجة أننا ال نشعر بوحدة ....)،األتراك 

135عرس بغل ص )1(
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وال شك أن القراءة املعمقة  "لواقع اإلجتماعي عامل ا"و"احلاج كيان "الرؤية السردية بني عامل 

ملنت الرواية هلا حضورها القوي يف هذا اال ،فما يبدو مفككا ومتباعدا يف ظاهره أويف بنيته 

تذبذب الرؤية التارخيية  -وجبالء –السطحية ،هو يف عمقه حيمل دالالت ومؤشرات ،تظهر 

هو نفسه متزق )على مستوى املتخيل (افرمها ،وكأن تباعد املوقفني وتن)الطاهر وطار (عند 

ذهنية الفرد اجلزائري  العاجز عن التواصل  مع تارخيه املثقل بالقراءات اإليديولوجية والتهوميات 

الفكرية اليت انعكست على مستوى الفضاء الروائي ،فتداخلت وتعقدت املسارات السردية  

أن اختالل الشكل كان يعين على مستوى واملعربة بوضوح عن طبيعة املوضوع نفسه ،مبعىن 

)1("املضامني اختالل القيم اليت يتعامل معها األبطال 
.

إن الغاية اليت من أجلها استدعي التاريخ ال ميكن أن تكون مواقف تربيرية ألحداث احلاضر 

بقدر ماهي حاالت وجدانية قدرها أن تعيد التاريخ إىل زمن الذاكرة املسكونة برجات 

ر والقلق الروحي إذ تالشي احلدود بني الوعي والالوعي وبني احلقيقة واخليال وتتداعى اإلنكسا

فتؤهل امللفوظ الروائي كي يستجلي عوامل الذات ويستشف أشواقها ورغباا  "أشكال احللم 

)2(.."ويكون السبيل إىل اختراقها احملظورات ختييليا 
ال تطرح يف "عرس بغل "وهلذا فرواية ¡

إشكاال تارخييا مبكن اإلطمئنان إليه ،بل هي يف حد ذاا إشكاال صارما ملشكالت عمقها 

:تارخيية جد حادة ،ما تزال الذات العربية تعايش أوجاعها    

.يتحول كل شىيء إىل حضرة ،إىل اإلرادة العليا "

.أنت أيضا إرادة عليا                        

.بلغ الصوت إىل مسمعيه ،تساءل يف سره ملن يكون هذا الصوت                        

.إلرادة عليا                       

.أتاه اجلواب ،فأومأبرأسه مصدقا                        

.كن.كن                        

من أكون ؟؟                        

فكر أن يتساءل ،إالأن مرآة كربى وضعت أمامه فراح يتأملها يف كسل    

................................

286ص1/1985الرواية املغربية ورؤية الواقع اإلجتماعي ،دار الثقافة ،الدار البيضاء ،ط:محيد حلميداين )1(
618اجتاهات الرواية يف املغرب العريب ، مرجع سابق ،ص :بوشوشة بن مجعة )2(
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أبو الطيب املتنيب ،أو محدان قرمط، أوزكرويه الدنداين ،أو املعتصم ،أو                         

ز باهللا؟؟ املنتصر  أو   املعت                     

فليس هناك سوى الرحى ذات الفكني املتعاكسي    .كن أنت .ال كن أنت                      

.الدوران ، تطحن القلوب وتفرز األمل                      

"ومن أنا ؟ هل أنا شيء  ؟ هل أستطيع أن أكون مرة أخرى                       .)1(

ية ميكن تأسيس رؤية ناضجة ملستوى التفاعل بني أفاق املتخيل ومهوم من هذه اللفتة السرد

الذات وقلقها ،لنقول إن اإلشتغال على حمور الذاكرة ،هو ما يرتب أحوال التاريخ على منوال 

خاص ،ومن منطلق كياين وجودي يتفحص بيت التاريخ من زوايا مارقة كلية عن الزمن 

.."هل أستطيع أن أكون مرة أخرى")2("للذاكرة  اإلنتظار شقيقا"كأحداث ماضية ليكون 

تتيح لنا امكانية جتاوز اإلشارات الدالئلية "عرس بغل "إن تقنية اإلنغالق اليت اتصفت ا رواية 

لنلج فضاء التأويل ،والذي يبدأ ..الزمن، واألحداث ،والشخصيات :املعرب عنها من خالل 

، فعلو صوت الراوي جعل من السرد  عاملا )3("لقارىء بانتهاك الصلة الضمنية بني املؤلف وا"

منفتحا على مضامني سردية  ختييلية ،تعلي من سلطة القارىء املتساءل عن أطياف املعىن وال 

يف إظهار أزمة اإلنسان أمام التاريخ ،وكيف تبىن القيم "الروائي "شىيء منلكه هنا غري رغبة 

هي حياة مستمدة من معايشة وجودية "اخور امل"خارج مؤسسة التاريخ ،فاحلياة داخل 

،فعاشها أصحاا بكل صدق وواقعية ،فكل واحد يشعر باإلنتماء هلذا املكان ،فال أحد فيهم 

يستطيع بناء أحالمه ،وحتقيق طموحاته خارج هذا التجمع البشري ،لتتوج حيام يف اية 

ثيق بعامل املكان ،ومن وراء هذا وهي فكرة ومهية هلا إرتباط و"عرس بغل "املطاف  بفكرة 

املشروع ـ الذي مل يتحقق ـ ينكشف املصري اإلنساين املغيب للعقل والراضخ ملنطق القوة ويف 

على حافة التخوم األخرى للزمن العريب،فال يرى يف "احلاج كيان "مقابل هذا الفضاء يقف 

دبر واحليطة، وأنه يف قلب التاريخ القومي غري اخفاقات وانكسارات تلزم العقل مراعاة الت

ورغم هذه النظرة إىل التاريخ فإن )4("هناك مسافة تأويلية حتتاج إىل نقد ومراجعة "التراث 

.13/14ص:عرس بغل )1(
.63الرواية والتاريخ ، مرجع سابق ،ص :عبد السالم أقامون )2(
.198ص مرجع سابق )دراسة يف نظرية األنواع األدبية املعاصرة (القصة ،الرواية ،املؤلف :جمموعة من الباحثني )3(
33ص 1/1999الوجود والزمان والسرد ،فلسفة بول ريكور ،ترمجة وتقدمي سعيد الغامني املركز الثقايف العريب ط:ديفيد وورد)4(
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مل تشفع له ثقافته الزيتونية وال غريها من أن يهضم خيوط الواقع ،وما يدور فيه "احلاج كيان "

يدل على دخول هذه الذي بدأت به الرواية "زمن اإلستباق "من أحداث،والشك أن 

الشخصية الروائية يف دائرة زمنية جد شاقة ،هدفها هو البحث عن تواصل كياين يربط الذات 

:اهلائمة مبصريها 

وترتل أبدية األبد تتحول اجلبة إىل حالج ويتحول .يرتل زمان األزمنة "

إا مرحلة التمثل مرحلة املرور إىل خامتة املطاف يف                              .احلالج إىل جبة  

واليبقى لزمن.وتعود املاهية .يف تلكم احلال تعود الكينونة .الرحلة                   

اجلبة  فمىت مل يكن احلالج سوى ذاكرة ،ومىت مل تكن..الوجود معىن                   

)1(.."سوى ذاكرته ،ومىت مل تكن الذاكرة غري افرازات                   

"املنظور الروائي(يتجلى "زمن التخييل)"زمن الراوي(من متوقع  كـأداة  "سلطة الكاتـب  )

إذ يصبح من السهل على الكاتب أن يسقط بعض أرائه على لسان "حساسة يف تصوير الواقع ،

)2(لشخصيات إلنعدام املسافة الفارقة بني الروائي والراوي وشخصيات الروايةإحدى االراوي أو 
.

)بنية التحول والقلـق  (ليغدو مؤشرا داال على هيمنة "علو صوت البطل "وهذا مايؤكد صفة 

،مما يدفعنا "الالز"على كل أحداث الرواية ،وهي بنية مركزية حمركة لذهنية الروائي منذ رواية

إال ألنه مثة حاضرا شائكا أوبائسا يريد أن ينقلـه لنـا   "الروائي مل يقلب املاضي  إىل القول بأن

، وعليه فالشعور بالزمن يف هذه الرواية جيعلنا نستوعب رؤية الكاتب مـن  )3("بصورة مغايرة 

زمن (خالل حركية السرد املتنامية مع تطور الشخصية إذ مسح هذا التطور بإقامة مسافة زمنية 

(ماض  مسافة العني اليت تنظر يف ما جتعلـه موضـوعا لرؤيتـها     "وهي نفسها )حاضر زمن )

)4("ولكالمها ،وهي ذا املعىن ،مسافة تنهض عليها الذاكرة ،وتسمح بإعادة النظر والنقد والتقيـيم 

ومن هذا املنطلق تكون رواية عرس بغل رواية  الزمن بامتياز، تتحول فيها مدارات الشخصية 

.69رواية عرس بغل ص )1(
.178ص 1/2003الرواية السياسية ،الشركة املصرية العاملية للنشر ،مصر ط:طه وادي )2(
.54ص 1/2004إيقاع الزمن يف الرواية العربية املعاصرة ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت ،ط:أمحد محد النعيمي )3(
.94ص.2/1999ط.تقنيات السرد الروائى ، يف ضوء املنهج البنيوي ، دار الفارايب بريوت :ميىن العيد  )4(
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:دة ،تبدأ من املرحلة وتنتهي إىل الرحلة كما هو مبني يف هذا التوضيح بصورة معق

احلاج كيـان                                          

التكوين الديين الزيتوين                                              تعـاطي احلشيـش

)قراءة الذات(املراحل األربـع                                         التحديق يف املرآة  

زمــن الغياب                                            زمـن احلضــور

تداخل املراحل                                                صارت رحلة واحدة

)تقبل الوجود(عودة الكينونة 
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:)الزلزال (رواية  اإليديولوجيا يف ىختييل املكان و منح/3

حاسة الشم تطغى على باقي احلواس،يف قسنطينة،يف كل خطوة،ويف كل التفاتة ،ويف كل نفس "

)1(...."تربز رائحة مميزة ،تقدم نفسها ألعصاب وقلب املرء

،وهي املشروع "الزلزال"روايته  )الطاهر وطار (يفتتح األديب )الوصفي (ذا املقطع السردي 

الروائي املنجز يف مرحلةما بعد اإلستقالل ،إنه مقطع جيمع شتات املكان ليهيء جوا دراميا 

......قسنطينة (ستحتضنه مدينة  (

:سري الرواية 

رجل ينحدر من أسرة إقطاعية ذات مكانة )عبد ايد بولرواح(الشيخ :هو "الزلزال "بطل رواية

مسقط رأسه بعد غياب دام ستة عشرة سنة )قسنطينة (وساط اإلجتماعية ،يعود إىل وشأن يف األ

الثورة (،دف انقاض أراضيه من قرار الدولة الرامي إىل تأميم مجيع األراضي الزراعية وفق قانون 

،وذلك بتوزبعها على أقاربه الذين نسيهم ،ومل يتذكرهم إال بعد صدور هذا القانون، )الزراعية 

،اليت احتضنت )قسنطبنة (اليت يشتغل ا مديرا لثانوية ،قاصدا )العاصمة (م على مغادرة فيعز

.....نشأته وتعلمه ،فهي مهد طفولته،ومعقل أصحابه ،وأقاربه 

،فتبدأ جبسر )قسنطينة (تتوزع الرواية على سبعة فصول ،وكل فصل حيمل اسم جسر من جسور 

وعلى هذه الصورة تنمو أحداث الرواية وهي تقلب جغرافيا "اهلواء"وتنتهي جبسر "باب القنطرة"

,,من مكان إىل أخر "بولرواح "األمكنة من خالل انتقال 

لى كل أحداث الرواية ،فهو الشخصية املركزية واملهيمنة يف ع"بولرواح "يف هذه الرواية يستحوذ 

)2("اخليط الذي يربط بني مجيع احداث الرواية وبقية شخوصها "هذااملنت الروائي ،وهو 
.

رجل مثقف مطلع على أصول الدين ،ملم بقضايا اللغة العربية مكنته "بولرواح"خترينا الرواية ،أن 

بأن )فرنسا(مكنته "قايد"واره التعليمي ،وكيف ال وهو ابنحالته اإلجتماعية بأن يواصل مش

يصبح ثريا مالكا لكثري من األراضي الفالحية ،إىل أن وطد كيانه وأصبح من كبار األساتذة يف 

النحو والصرف وعلوم الدين ،وعلى نقيض من ذلك حتدثنا الرواية أيضا عن شقاء أسرة 

تيجة الغدر واخليانة والشذوذ اجلنسي،فبولرواح ولد يف وكيف الحقتها اللعنة منذ اجلد ن"بولرواح"

مستنقع من دم فما ورث إال احلقد والبخل والقتل، وقل ما شئت من صنوف الشر وأشكال اجلهل 

.5اجلزائر ،ص  2007رواية ،الزلزال ،موفم للنشر ،:الطاهر وطار )1(
31ص 2000دراسات يف الرواية اجلزائرية ،دار القصبة للنشر ،اجلزائر ،:مصطفى فاسي )2(
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وال نريد يف هذا املقام التوسع يف معرفة احوال هذه الشخصية ،بقدر ما أردنا تتبع مسار السرد 

ا منا بأن كل فصل يرسم جسرا اخباريا يطلعنا على حقائق والبناء من خالل فصول الرواية ،يقين

:قسنطينة (ذات صلة باملكان والزمن والشخصية ،ولتكن البداية من جسور  (

بسيارته اخلاصة إىل مدينة قسنطينة ،فتعمل ذاكرته على "بولرواح"صول و:باب القنطرة –1

اضر مقارنا إياها مبا كانت عليهمن شكلها احل –ألول وهلة  -استرجاع مالمح املدينة ،فيتقزز

.ال ،احلق ،احلق املدينة انقلبت رأسا على عقب "

هادئة بشكل ملفت .زمن الفرنسيني كانت هادئة                      

للنظر ،تدب احلياة فيها مع مطلع النهار رويدا رويدا                      

وتزدهر بني العاشرة ومنتصف النهار مث ختفت فجأة

.........حىت الساعة الثالثة                      

تتألق األنوار وتنطلق العطور من الغادات األورو بيات                     

واإلسرائيليات الالئي ميألن الشوارع ،كاحللويات،جة                    

"حبورا      ....)1(

:إىل هذا الغليان الشعيب الذي حريه ،وكيف توالد فجأة "بولرواح "مث يلتفت 

.نصف مليون على صخرة .املدينة تغريت فاضت بالبشر .ال "

.ال هذا كثري                     

)2(.."عاوده الشعور باللون الداكن يف أعماقه                      

البطـل مسـريته ويف كـل حلظـة تـز اعصـابه حـني يـرى مظهـرا ال يالئـم           "يتابع 

مزاجه الرجعي املستمد مـن الـذكريات املاضـية ،يف هـذا الفصـل ترصـد عينـاه كـل         

صــغرية وكــبرية ،فــال جمــال هنــا للســكون أو الثبــات ،فكــل شــيء يــثري الــنفس 

ــو   ــتحم الش ــارة تق ــات امل ــاك ،حرك ــن هن ــث م ــروائح تنبع ــاس ،ال ارع، واإلحس

األصوات مثل الروائح، وهـا هـو يسـتمع خلطبةاجلمعـة ،يتحـدث فيهـا الشـيخ عـن         

هــول الزلــزال وعظمتــه ،وذهــول املرضــعة عماارضــعت ،فتكــون الســاعة ،ويظهــر 

املدينـة تغـريت ،والوجـوه مل يألفهـا     ....الناس وكـأم سـكارى ومـاهم بسـكارى     

.7ص :الزلزال )1(
.13ص:الرواية )2(
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ـ       زال علـى مـا هـي    املكان، املطاعم والـدكاكني فقـدت مظهرهـا ،والـدروب مـا ت

¿¿....عليه مظهر الناس أفقد املدينة مجاهلا ورونقها 

وهوجــالس "بالبــاي "تتواصــل الرحلــة ،يتعــرف  بــولرواح  علــى صــديقه القــدمي 

طلبا للراحـة وتنـاول الطعـام ،فيتعرفـا علـى بعضـهما بعضافيسـتطردان يف احلـديث         

قاربــه بشــكل ،فيخــربه عــن مشــروعه القاضــي بتوزيــع أراضــيه الزراعيــة علــى أ

صــوري حــىت ال تــؤمم وتأخــذها الدولةوبعــدها يعلــن الــرجالن  تــذمرمها الشــديد 

:من هذه األوضاع اليت آلت إليها البالد 

نعم قرب أذنك املسألة سر وال يعلم ا إال القليل "

.النادر ،امسع سيسطون على أرزاق الناس                        

على ارزاق الناس ؟؟  -

هناك مشروع إحلادي خطري يهيأ يف اخلفاء  -

تقول ؟؟  -

نعم ينتزعون األرض من أصحاا ؟؟-

يؤمموها .استمع إيل  -

)1"(وماذا يفعلون ا ؟؟ -

ينتقل يف الشوارع باحثا عن أقاربه كاشفا يف الوقت ذاته "بولرواح"مازال :سيدي مسيد -2

:الذي أصبح منفرا خالفا ما كان عليه يف زمن اإلستعمار )قسنطينة (وجه مدينة 

ءوا بالدين احلنيف ،ال ميكن ان ابن خلدون خيلد يف النار على عبارته ،فالعرب الذين جا

لكن هاهو الواقع يصدقه ،فلم يقتصروا على ختريب احلياة فقط ..يكونواشعارا خلراب احلياة 

)1(..."وإمنا انطلقاو إىل الدين خيربونه 

كل مظهر من مظاهر املدينة يبعث يف النفس السأم والتذمر ،إنه احلاضر الذي تبدل فيه كل 

الذي مازال يبحث عن شجرة  عائلته"بولرواح "وضع تزداد عقد شىيء، وهكذا يف كل م

وبعد طول عباء يقرر اجللوس يف مقهى ،عله يتذكر بعض األمساء ويكمل مشروعه الذي قدم 

من أجله ،وبعد طول استغراق عاد بذاكرته إىل الوراء ،فاستحضر بعضا من أقاربه فتذكر اسم 

والذي حفظ )عيسى (ة ثالثني سنة ،مث تذكر اسم والذي مل يره طيل)عبد القادر (ابن عمه 

.22ص:الزلزال )1(

.31ص:الروایة)2(
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وهو )الرزقي الربادعي (القرآن الكرمي وتفقه يف شؤون الشريعة ،مث استعاد اسم ابن عم ابيه 

الذي أصبح ضابطايف )الطاهر بولرواح(رجل معتدل عارف شؤون نفسه ،مث تذكر ابن عمه 

اجليش 

نفسه مقذوفا وسط شارع ضخم يعج )بولرواح (يف هذا النهج جيد :سيدي راشد -3

باحلركة ،بعد أن غادر املقهى ،ال شىيء يف نفسه غري هاجس الزلزال ،يف هذه األثناء يتعرف 

قد استشهد،فيعزم )عمار(أن )يولرواح(على صديق قدمي وبعد حديث طويل بينهما يعرف 

فيجده حتول )طاهر ال(ليسأل عن )عبد املؤمن (على مواصلة البحث ،فقرر الذهاب إىل زاوية 

:إىل نقايب 

لعلك تسأل عن سيدي بولرواح -

ابن خاليت.نعم عيسى بولرواح  -

جئت متأخرا يا أب   -

ماذا تقول ؟  -

.لقد حتول إىل نقايب إىل شيوعي ،فيما بيننا 

)1(إىل شيوعي .ـ عيسى مقدم الشاذلية يتحول إىل نقايب                 

حياول الروائي يف هذا الفصل أن جيعل من هذه الشخصية ،شخصية ناقمة على اتمع جامعة لكل 

صفات الطمع والبخل ناكرا لكل تطور اجتماعي ،ال يريد للفقراء أن يتحسن حاهلم وتتغري 

)2("احلقيقي لزلزالا هووهذااألعلوننزليف األسفل وفاعتلى الذين كانوا "وضعيتهم اإلجتماعية،
.

تراه ميشي وسط الشوارع ،وهو يلعن القدر راجعا بذاكرته إىل زمن "بولرواح"هكذا هو حال 

:املاضي ،حيث كان اخلري والنعيم 

ظل جيتر يف سره وهو يتقاذف يف الزقاق وسط الروائح ،مسترقا"

النظر يف كل خطوةإىل املطاعم واملتاجر حوله ،ويعجب من احلركة                       

.)3(..."اليت تدب فيها                        

يفقد السيطرة على نفسه "بولرواح "رحلة البحث ماتزال متواصلة، بدأ :جماز الغنم-4

96ص :رواية الزلزال )1(
41دراسات يف الرواية اجلزائرية ،مرجع سايق ،ص :مصطفى فاسي )2(
93ص :الزلزال )3(
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لى التحرك والبحث عله جيد خمرجا وبدأت هواجس القلق والتوتر تظهر على وجهه، يصر ع

.التأميم "ملشكلته ،والنجاة من قرار   "

بالندم فتسكنه عقدة التفريط، كونه مل خيلف أوالدا ومل يستطع أن "بولرواح "يف هذا اجلو يشعر 

يكون أسرة وعائلة ،وفجأة يسترجع قواه ويستدرك أمره ويعود إىل مشروعه املركزي ،أثناء سريه 

(ن خييل إليه أنه يعرفه ويعرف صاحبه،لكن فبما بعد خاب ظنه ،أن هذا الشواء يصطدم بدكا

..عبد القادر(ال يعرف ابن عمه  )صاحب احملل  (

فيكتشف من أحد السكان أنه أصبح أستاذا )عبد القادر (تزداد رغبته يف البحث عن ابن عمه 

"كبريا بالثانوية  ك ،أستاذ يا سيدي بن سيدي عبد القادر بن عم:

.أستاذ ،يف ثانوية                               

)1(..أستاذ؟؟ ماذا ؟ هكذا ذه السهولة ؟                               

ــدق  ــولرواح "حي ــل إىل "ب ــا ت يتوس ــوارع والطرق ــد (يف الش ــيدي راش ــه )س عل

,,,,,يتقبل منه الدعاء بأن يفتك ؤالء الناس ويبدد مشلهم 

ــعد  –5 ــر املص ــاد :جس ــولرواح"ع ــريط  "ب ــترجع ش ــي فيس ــه إىل املاض خبيال

فتحصـل  )قابـد  (الذكريات فتحضره صورة أبيـه وكيـف تواطـأ مـع فرنسـا فنصـبته       

على كثري من األراضـي ،فتجتمـع يف ذهنـه عـدة صـور و أحـداث ،فيتـذكر زواجـه         

ليــدرس )تــونس (وهــو يف ،ســن اخلامســة عشــرة مــن عمــره ،وكيــف ســافر إىل 

أخـوك الكـبري يـذهب إىل اجلـيش، وأنـت تـذهب       :"هكذا قال لـه أبـوه   )الزيتونة ب(

)2(إىل جامع الزيتونة 
....

ويف هذا الفصـل يستحضـر  البطـل ،محـام الـدماء الـذي التصـق بأبيـه وهـو يقتـل           

"..أزواجه الواحدة تلو األخرى  بعـد سـبعة   ..دفناهـا بعـد سـبعة أيـام ماتـت أمـي      :

 الثانيـة ،بعـد سـبعة أيـام أخـرى دفنـت زوجـة أيب        أيام أخـرى هربـت زوجـة أيب   

)3(..."الثالثة 

132ص :الزلزال )1(
143ص :الرواية)2(
147ص :الرواية )3(
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مــن أســرته "بـولرواح  "وـذه الصــورة املأسـاوية احملفوفــة بالفجيعـة واألمل ،يــرث    

هذه احلياة التعيسة ،فهـو إذن امتـداد طبيعـي جلـذوره وألسـرته ،بـل والغريـب مـن         

"ذلــك ،يتحــدث عــن نفســه قــائال  رأس :تقــول عــين  زوجــة أيب الثانيــة كانــت:

البومة وجه الـنحس منـذ بـرز إىل احليـاة بـرزت معـه األالم كـل مولـوديف البيـت          

)1(......."أكل رأس  زوجته .كل زوجة يتزوج عليها .ميوت 

صـور املاضـي مـاتزال حاضـرة يف ذاكرتـه ،ويف هـذه املـرة         :جسر الشـياطني  –6

الجيد مـن حـديث إال عـن اليهـود ،تـارخيهم وسياسـتهم يف إدارة األحـداث ،وكـذا         

لـوبقي اليهـود يف قسـنطينة ،مـا كـان بالبـاي يتـردى إىل مـا         "تعايشهم مع اجلزائريني،

كـانوا غـري   .عـامل  يهـود اجلزائـر مل يكونـوا أذكياءكـانوا أعـىب يهودال     .....تردى إليه 

)2("يهود،

رحلـة البحـث عـن أحـد أقاربـه ،وباخلصـوص ابـن عـم أبيـه          "بـولرواح  "يواصل 

والــذي تركــه يف ســن األربعــني ،كمــا يتــذكر ،فالكــل تغــري )الرزقــي الربادعــي (

.."الرزقي (وحتول ،إال  (

لــن يكــون الرزقــي ضــابطا ،وال شــهيدا ،وال أســتاذا أو معلمــا ،أو مديرتكميليــة "

)3(....."و  وزيرا أو مستشارا أو واليا أوحمافظا أ

الصــمود أمــام هــذه التحــوالت الــيت مســت كــل فــرد يف "بــولرواح"مل يســتطع 

اتمع ،شـعر حينـها بالـدوار ،فلـم يعـد يـدري أيـن بوجـد ،فاختلطـت يف ذهنـه           

ــه   ــت رحي ــه ،وذهب ــرت أحالم ــد أن تبخ ــار ،بع ــائلة "األفك ــادة الس ــعر أن امل وش

)4(..."طفحت من فمه وأنفه وعينيه 

.الزلزال الزلزال،الزلزال :يركض.....ادي ويصرخ بأعلى صوته شعر بالذعر واخلوف ،وهو ين

جسـر  (لتكـون وجهتـه   "جسـر الشـياطني   "بـولرواح  "غـادر   :جسر اهلـواء   –7

،ويف هذه األثناء وجـد نفسـه عنـد بـاب القنطـرة ،ضـاقت نفسـه ،واحلـرارة         )اهلواء 

147ص :الزلزال)1(
161ص :الرواية )2(
165ص:ðلرواية)3(
171ص:لرواية ا  )4(
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تنبعث من كامـل جسـمه ،ارتفعـت إىل أذنـه صـيحات األطفـال ،الـذين جتمعـوا يف         

شكل صفوف ،تعالـت أصـوام ،اهتـز قلبـه فقـد توازنـه ،ومل يعـد يـدري أهـو يف          

لم أم يقظة ،عادت إليـه صـور زوجاتـه ،فكانـت الـذكريات مؤملـة وفجـأة خيـل         ح

:إليه أن هؤالء األطفال سيقذفونه من أعلى اجلسر 

ــه ال    ــور ،وأدرك ان ــار والص ــه األفك ــت يف ذهن ــد ،اختلط ــيدي راش ــل إىل س يتوس

ــه املفقــودين، الجــدوى ؟؟؟ عــاد   ــذكر أقارب هــروب وال مفــر مــن قبضــة القدر،ت

هذيانه وهـو يصـرخ وينـاجي كـل مـا خطـر علـى بالـه ،واألطفـال          بولرواح إىل "

يــدفعون بــه إىل اهلــروب والتــوتر  اقتــرب مــن اجلســر ،رمــى بســترته إىل ّّّأســفل 

ــه ، ــوادي ،مث حبذائ ــه   ...ال ــت علي ــدخلت ألق ــرطة ت ــار إال أن  الش ــد اإلنتح يري

....تاركا وراءه صدى أصوات علقت بأذنيه ..القبض ،وسيق  إىل املستشفى 

روايـة جتـري   "،وهـي كمـا رأينـا    "الزلـزال  "هذه أبرز املشا هد الرئيسـة يف روايـة   

)1(.."يف ذهن البطل غري القابل للحديث مع اآلخر 

و ماميكن تعيينـه كقـراءة جـادة هلــذا املشـروع الروائـي ،هــو وضـعه يف نسـق         

قـا مـن   انطالاملتميـز، اإلجتماعي ،الـذي أسـس سـلطة هـذا الـنص املكـاين       مالئم للحدث 

يقــول الباحــث .اتمــع ،الشــفهية واملكتوبــة   تــداخل اجلوانــب النصــة مــع خطابــات

ــا ( ــار زمب :"Pierre.V.Zima)(بي ــال  ) ــة يف جم ــر اإلجتماعي ــن العناص ــث ع إن البح

)2("...وجمـال الكتابـة يفـتح مسـارا جديـدا لعلـم إجتمـاع األدب       ,اإلنتـاج األديب  

.

هذا املفهوم ميكن لنـا أن نتصـور اجلانـب املعـريف الـذي يشـتغل عليـه هـذا         فمن عمق 

النص الروائي وهواشـتغال حيفـر يف جغرافيـا املكـان ،قصـد تشـييد هندسـة معماريـة         

.من حيز الصمت املكاين إىل مدارات املتخيل "قسنطينة"،تنقل  ..

؟؟ كيـف نقـتحم   "الزلـزال  "كيـف نقـرأ روايـة   :والسؤال اليقيين يف هذا اـال هـو  

املسـتوى األحـادي للقـراءة ،فهـي تطـرح      "الزلـزال "عاملها املتخيل؟؟تتجـاوز روايـة   

عدة مسـائل ،وقضـايا ذات صـلة  بـاتمع اجلزائـري يف مرحلةحساسـة مـن تارخيـه         

44:دراسات يف الرواية اجلزائرية ،مرجع سابق ،ص:مصطفى فاسي )1(
(2) Piere.V.Zima : pour une sociologie du texte létteraire, Union Génerale d'Editions. Paris. UGE. 1978. P 236
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احلديث ،وهلذا سيكون تركيزنـا علـى األبعـاد الفنيـة  واجلماليـة ،قصـد مـنح مجيـع         

.من تأويل وختريج معريف اإلشارات والدالالت ما تتطلبه 

هـي العمـل الفـين الـذي     "الزلـزال "ذهب الكثري من النقـاد والدارسـني إىل أن روايـة    

أظهر فيـه الروائـي دفاعـه عـن اإلجتـاه اإلشـتراكي مـن خـالل مناصـرته ملشـروع           

ــاثال يف     ــده م ــا جن ــذا م ــتقالل ،وه ــد اإلس ــا بع ــة م ــة يف مرحل ــورة الزراعي الث

و "مصــطفى فاســي"و "ادريــس بوذيبــة "و "عــرج واســيين األ"الروائــي :دراســات

وغريهـم مـن املشـتغلني يف جمـال النقـد الروائـي ،فكـل هـؤالء          (*)"حممد مصـايف  

تفاعلوا مـع الكتابـة الواقعيـة ،ورأوا فيهـا سـندا إيـديولوجيا ،أسـس لكتابـة روائيـة          

.متميزة 

ة هذا النص الروائي قراءةوحىت ال نكرر ما أكدته هذه الدراسات النقدية القيمة ،حناول قراء

.كاشفة للمعىن املندس من وراء لعبة الدوال والسياقات اللغوية واألسلوبيبة 

:تأسيس الوعي بالتاريخ /مغامرة املكان  -أ 

إن التاريخ املكتوب ال ميكنه قراءة أعماق املكان وجتليه كمقوم تارخيي يبين مسافات حنينية تقاوم 

ما كان للتاريـخ الرمسي "الزمن والثبات، فوحدها الرواية قـادرة  علـى كتابة املشاعـر اليت 

)1(.."أن يقدمها 

وقيامي على حد تعبري  داخل فضاء تراجيدي مفجع وملعون"بولرواح"يضع الروائي شخصية 

وجيعل منها "قسنطينة "،إذ يستحضر الروائي اهلندسة املكانية ملدينة  (*))عمار بلحسن (األستاذ 

صرحا مجاليا وفنيا ألحداث ومشاهد روايته ،فنرى رحلة الشخصية ومغامرا عرب األمكنة 

.اجلسور السبعة (والشوارع ،وهذا عن طريق التواصل اجلسري ، (

مسقط رأسه ومهد شبابه بعد غياب طويل ،ومن عمق هذه "قسنطينة "ل الرواية مدينة يدخل بط

املدينة تتحول الفكرة إىل معامل و حمطات نكشف من خالهلا الرؤية التارخيية املرتبطة بدالالت 

تتجاوز موضوع الشخصية لترسم بعدا سوسيو ـ نصي "الزلزال "املكان ،فرواية 

"ر الطاهر وطا"رأينا أنه ليس من الفائدة يف هذا البحث ،أن نعيد ماقاله األساتذة والباحثني يف ،شأن اإلديولوجيااإلشتراكية يف روايات  (*)
54ص162000جلزائر عا املكان ودراما املكان يف رواية عامل بال خرائط ،جلربا ابراهيم جربا وعبد الرمحن منيف ،جملة التبيني:صاحل ولعة )1(

.مصر11989ع 8صراع اخلطابات ،حول القص واإليديولوجيا يف رواية الزلزال، للطاهر وطار جملة فصول ،م:عمار بلحسن :ينظر (*)
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أن "تأويال خاصا لقراءة الذات يف عالقتها بالذاكرةواملكان ،وعليه  نؤكد جيعل من انفتاح األمكنة

)1("الشخصية ليست جمرد موضوع خيص وعي الكاتب بل هي موضوع آخر غريب

هذا املالك العقاري واملتغيب عن أهاه مدة ستةعشرة ستة  ،يعود إىل موطنه "بولرواح"صحيح أن

مضاد للدولة اليت قررت تأميم األمالك العقارية وفق األصلي يف يوم مجعة حار لتنفيذ مشروع 

:قانون الثورة الزراعية، وهذا ماصرح به  هونفسه كاشفا سبب هذه الرحلة 

أتدري ما الذي أتى يب يف هذا احلر الشديد ؟؟"

ال ؟                     

جئت أسبقهم   

من؟؟ 

الدولة                      

الدولة ؟؟                     

)2(نعم قرب املسألة سر ،وال يعلمها إال القليل النادر امسع                     

فموضوع الشخصيةال ميكن طرحه إال داخل أطر إجتماعية وتارخيية ،تتجا وز حدود الفكرة اليت  

سيجها املوقف اإلشتراكي ،أو اإليديولوجيا املؤسسة هلذااخلطاب ،خطاب السلطة املتسربة لرؤية 

ت الكاتب ،وعليه فإن ختوم الكتابة تصبح سندا وأداة لقراءة أخرى تبحث يف املرجع ويف إمكانا

نصا كونته مجلة من اخلطابات املعرفية والثقافية  يصعب "الزلزال "املتخيل السردي ،كون نص 

.فكها أوتصنيفها 

قسنطينة اجلغرافيا حتولت إىل قسنطينة املتخيل فأصبحت فضاء مفتوحا، كمدينةتارخيية هلا حضورها 

التاريخ احلقيقي الصادق الذي مل  فاملدن هي الذاكرةوهي"املتميز واهلام يف تاريخ املدن اجلزائرية ،

)3("تلوثه أقالم الساسة ورجال احلرب 
.

:تبدأ الرواية ذا السياق الوصفي

حاسة الشم تطغى على باقي احلواس يف قسنطينة يف كل"

حة متميزة صارخةخطوة ويف كل التفاتة ويف كل نفس تربز رائ                                 

178ص  2000شخصية املثقف يف الرواية العربية السورية ،احتاد الكتاب العرب دمشق ،:حممد رياض وتار )1(
22ص :رواية الزلزال )2(
53ص 162000ع اجلزائر، التبينيجربا ابراهيم جربا وعبد الرمحن منيف ،مج»املكان ودراما املكان يف رواية عامل بال خرائط«: ولعة صاحل)3(
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)1(.."الشخصية تقدم نفسها ألعصاب وقلب املرء                                 

إن هذا اإلستهالل الوصفي بصع الشخصية يف مواجهة املكان ،إذ تتموفع احلواس كمؤشر دال 

.على هاجس القلق واخلوف ،لتبدأ مغامرة الرحلة والبحث عن اهول

مرنة لكل التناقضات "هذه الرواية جعل من الشخصية الروائية ذاتا إن توسع األمكنة يف 

)2(.."واألحتماالت 
فبولرواح يتصارع مع الزمن ويقطع املسافات ،ويف كل حدث وموقف ¡

يكتشف حمطة تعيد تأسيس ذاكرته من جديد،ذاكرةمتصدعة بني ماض سعيد قد وىل وحاضر 

تلك املدينة اليت تركها يف فترة احلكم )قسنطينة(د تعيس يبعث يف النفس احلسرة واألمل ،فلم تع

:الفرنسي ،وحني كانت األماكن والشوارع توحي جبو املدينة املفعم بالبساطة واإلنشراح

... وتتألق األنوار وتنطلق العطور من الغادات األوروبيات "

)3("ي ميألن الشوارع كاحلوريات ،جة وحبورا واإلسرائيليات الالئ                          

إن مجيع املواصفات املكانية توزعت عرب السرد الروائي بصورة متسلسلة ومنتظمة ،متابعة ألفعال 

وأقوال الشخصية ،وهذا ما جعت منطق السرد الروائي يف هذا العمل يأخذ اجتاها ديالوجيا يعيد 

وقع الراوي وسط دائرة وصفية طورت تقنية السرد ،إىل للمكان صورته وطابعه املميز ،إىل أن يتم

الشوارع، (تقنية الراوي املتكلم ،وهذا ما يشكل هندسة مكانية جعلت من املكان بكل أوصافه 

théme):تيمة مهيمنة .......)اجلسور ،احملالت ،املؤسسات  dominant) هدفها األساسي هو

فيها عدة خطابات سياسية وتارخيية ماعية تتصارعحماصرة وضعية اجتماعية حتيل إىل وضعية اجت

الذاكرة :ومن هذه النظرة متتد خيوط الرواية لتشتغل على حمورين أساسيني ،ومها *واجتماعية 

قد أسس مغامرة وجدانية جعلت منه شخصية "بولرواح "واملكان ،ففي البحث عن األقارب يكون 

التارخيية وتصبح شاملة للفرد اجلزائري الذي صنعته  إذ تتمركز اهلوية"عولدمان "إشكالية  مبفهوم 

خطابات غري ناضجة يف ذهنه ،ال تؤهله لقراءة تارخيه وواقعه قراءة تدفع لترسيخ الكينونة ومعىن 

الوجود ،وهلذا نفهم سر هيمنة ،تناوب الراوي السارد مع الشخصية ،وكذا توظيف ضمري الغائب 

وهذا ما )4("عن الطبيعة الفكرية والنفسية للشخصية  حبيث يصبح يف مقدور الراوي احلديث"

.5ص :رواية الزلزال )1(
196الرؤية والبنية يف روابات الطاهر وطار ،مرجع سابق ص:ادريس بوذيبة )2(
7ص:الزلزال )3(
191ص 2000¡16ة التبيني ع لجمترمجة بوعلي كمال ،،روايات الطاهر وطار بني خطاب السلطة والنقد اإلجتماعي ،ديب كوكس )4(
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شيئا من احلفر املعريف يف أبعاد املكان ،لإلستدالل على قدرة الذكرة يف )الزلزال (جيعلنا نلتمس يف 

يساهم يف خلق "أن تستعيد ماضيها وفق احياءات مستمدة من احلاضر ،وذا املفهوم فإن املكان 

كون دائما تابعا أو سلبيا بل إنه أحبانا ميكن للروائي أن حيول عنصر املعىن داخل الرواية وال ي

"املكان إىل أداة للتعبري عن موقف األبطال من العامل  ..)1(
"قسنطينة "وذه الرؤية تنتقل صورة ¡

من جمال الوصف اخلارجي لتغدو متخيال سرديا حاضنا للمكونات التارخيية املرتبطة بالذاكرة 

نكتشف مرجعا تارخييا "بولرواح "ني، ففي كل حدث ويف كل مسافة يقطعها وسياقات احلن

:يفرض سلطته على الشخصية وجيعلها غري قادرة على هضم احلاضر واستيعابه  

الشيء يثقل يف صدري ،ويسري مع شراييين وأعصايب ،متسلال إىل"

)2(...."أخرج إىل حافة الصخرة مفاصلي وعضاليت وخمي                      

إىل دالئل معرفية ،نقرأ من خالهلا مجاليات الوصف الذي "جسور قسنطينة "وذا الطرح تتحول 

أدمج موقع الشخصيات يف رؤيتها للعامل واألشياء ،ومن مث تتكثف صورة اجلسر لتدل على مجلة 

اجلزائرية بصفة خاصة ،ومن جهة أخرى التراكمات املعرفية املؤسسة للذهنية العربية بصفة عامة و

،فمن خالله يتمركز املاضي  واحلاضر "بولرواح"،فاجلسر هو املعرب احلاسم ورمز التحول يف حياة 

الذهنية ،وكأن املكان الروائي ـ ذه "بولرواح "يف بنية ثنائية شكلت تصدعا وشرخا يف تركيبة 

خالل بنية  فمن,واقعي الذي يستحضره املواصفات ـ هو ختصيص مكان أخر بكمل املكان ال

التحول تنساب كل املعطيات التارخيية حول املكان فال نقرأ إال حاالت مرعبة ويائسة من حاضر 

"سيدي راشد(وهو بعرب جسر "بولرواح "البالد ،يقول  : ( يف حالة الزلزال ،تتحول هذه الساحة :

.وتدفع شرقا وجنوبا إىل سيدي راشد  إىل بالوعة عظمى ،تدفع غربا ومشاال إىل سيدي مسيد

théme)"تيمةمهيمنة"وعلى هذا النحو يتحول املكان يف هذا العمل الروائي إىل  dominant)  تضع

واليت بدت كأفق مفتوح "قسنطينة "البطل يف موقف صراع مستمر مع كل املعامل احلضارية ملدينة 

"يعكس إمتداد أفق الشخصية واتساع رؤيتها " زادت من غموض "،فكل هذه العناصر )3(..

.)4(",,الرؤية الروائية وهو مافتح اال لتأويالت عديدة لطبيعة الصراع يف هذه الرواية 

70ص 32000العريب الدار البيضاء ،ط بنية النص السردي ،من منظورالنقد األديب املركز الثقايف:محيدحلميداين )1(
31رواية ،الزلزال ص )2(
188شخصية املثقف يف الرواية العربية السورية ، ص :حممدرياض وتار )3(
72ص 162000روايات الطاهر وطار بني خطاب السلطة والنقد اإلجتماعي ،مج التبيني ع :كوكس  يد)4(
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إن املوقف اجلديل الذي وجدت فيه الرواية جيعلنا نستحضر ،مجالية قراءة األمكنة املتولدة عن طريق 

ا جيعلنا نتحسس رؤية الكاتب اليت حتمل يف طياا الذاكرة ،واألمكنة احلاضرة كمشاهد حداثية ،مم

.(*)"ادريس بوذيبة "رغبة عارمة يف إحداث تغيري يف املكان واحمليط ،كما يرى األستاذ 

إذن فاملكان يف هذه الرواية يصبح حمركا  وحمفزا لقراءة ومعرفة شواغل الراهن اجلزائري يف بعده 

جامعة لكل التغريات واملنعطفات التارخيية اليت مر ا  هو ذات"احلضاري والتارخيي ،فبولرواح 

اتمع اجلزائري يف مسريته النضالية ،وليس أدل على ذالك من أننا نتعاطف مع هذه الشخصية يف 

...بولرواح وهو حيدث نفسه "نفس الوقت الذي ننفر منها ،يقول " كنا نعمل بدافع العروبة، :

جانب ابن باديس وأهل الفضل والعلم من صحابته وتالميذه ،كنا والدين وبضمري العريب احلر إىل 

نعمر وال خنرب ،نعمر األلسنـةبلغـةالضاد لغـةالقرآن الكرمي، نعمر األفئدة بالدين باحلديث  

"والسنة  وكأن هذا املوقف يرسم الوقائع اليومية ،يف رصد اجلوانب السلبية للحياة عن )1(.....

الذي أسس لنفسه بيتا من البؤس والتذمر وهو يكتشف عامل "ولرواح ب"طريق تيار وعي البطل 

املدينة اجلديد ،فكل األمكنة تنفتح على حمطات تارخيية هلا وجودها اخلاص واملميز يف حياة هذا 

.البطل الذي فقد اإلحساس باملكان وفقد أيضا املصاحلة مع التاريخ ومع البشر 

لتغدو مغامرة مكانية ،تبحث عن موضع متميز "الشخصية "ة تتجاوز أطروح"الزلزال "إن رواية 

املرجع والذاكرة وسط :يعيد النظر يف مشكلة املكان ،آلية فاعلة يف قراءة التاريخ ،قراءةجتمع بني 

.)2("بؤرة الصراع بني الرواية والتاريخ "مفارقةحتمية هي 

:السياق السردي-ب

أن جيعل من جيري على لسان البطل، إذ استطاع الروائي)(Enoncéالرواية عبارة عن  ملفوظ  

طريقة السرد حمركا هاما يف ادارة الربنامج السردي الذي اعتمد فيه الكاتب على حبيث تتمركز 

Récitالشخصية كبنية دالة analeptique)( السرد االستذكاري  قارءة حليثيات املكان "تقنية

تتفاعل )الزلزال (فة بني زمن املغامرة وزمن القصة إن رواية ليكون احلوار الداخلي الغيا للمسا,

فيها األزمنة وتتعاقب فيها احلركات بطريقة تبدو للوهلة األوىل شبه معقدة ،وكأن خطاب الزمن 

يبحث عن زمن مضاد تسترجعه الذاكرة حني تأنس ملشاعر املكان ،وبالتايل فحركية السرد ال 

189ادريس بوذيبة ،الرؤية والبنية يف روايات الطاهر وطار  ص :ينظر (*)
31رواية الزلزال ص)1(
101مرجع سابق ص,الرواية والتاريخ دراسات يف ختييل املرجعي :حممد القاضي )2(
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ن ،وهي ثنائية قوامه اجلدل والصراع النفسي الذي جيري يف عوامل املكا/تنفصل عن ثنائية الزمن 

.البطل الداخلية

)1("موضعا للرواية واحيانا بطلها "وذه الطريقة يصبح الزمن 
)السارد (والشك أن صفة ¡

Narateurاملتضمن  homodiégétique)( يمنة الراوي املتكلم ،إذ تتوىل الشخصية القيام مسحت

:فيتحول فعل احلكي إىل إدانة للذات ،فتفضح كل مستور ومتخفي من ماضي العائلة ,بالسرد

حافظ على أرض أبيه .لكن كان عظيما .أيب مل يبلغ عظمة أبيه وجده "

وعلى بعض النياشني يف صدره، وعندما عاد من حرب الشام ،ألبسوه                      

وبقي الوحيد الذي ميلك أرضا وسط )قايدا (برنسا أمحر ونصبوه      

"املعمرين                       ...)2(

فبهذا األسلوب تتموقع الرؤية السردية اليت يتناوب فيها الراوي مع الشخصية ،قصد متكني الوقائع 

لسعيد ،والفار من احلاضر واألحداث واألفعال ،من تعرية دواخل البطل املشدود إىل املاضي ا

التعيس، حاضر دمر حياته وسلب منه سلطانه وجمده، ولقد حقق الفعل السردي هدفه يف إبراز 

بني املاضي "بولرواح "هذه التحوالت اإليقاعية املنتظمة الرامسة لثنائية الصراع احملتدم يف نفس 

ية ومقاطع وصفية ،وهذا خللق واحلاضر ومن هذه املعامل تتمحور عالمات الوصف عرب مقاطع سرد

حالة من التوتر واملفارقة بني األحداث املتتبعة للزمن ،واألشياء الساكنة من وجه املدينة، وهذا ما 

.يؤدي بدوره إىل بروز إبعاد سلوكية تعكس رؤية البطل وموقفه من الواقع واملكان 

،واملربزة لصورة التضاد اسد فالرواية من هذا التصور تتداخل فيها شبكة من اخلطابات الدالة 

.السلفية /احلداثة :على أرض الواقع ،مثل 

الرأمسالية /االشتراكية   

اإلقطاع /السلطة                              

املاضي /احلاضر                        

الرجعية /التقدمية                     

إن دمج موقع الشخصية ،وهيكلتها داخل اإلطار الوصفي ،مكن البطل من جعل الرؤية السردية  

قادرة على استجالء مواطن تارخيية املكان ،وجعله مدارا شائكا ومعقدا ،لفهم الوجود اإلنسان 

.80ص ¡1989بريوت  ،املركز الثقايف العريب  حتليل اخلطاب الروائي،:سعيد يقطني )1(
143ص :الزلزال)2(
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خالقية وامتداده ملاضي كارثي وتعيس  رغم كونه شخصية سلبية من حيث القيم األ"فبولرواح "

فان إحساسه بالتاريخ أعاد النظر يف عدة خطابات معرفية ترسبت عرب السنني يف الذهنية اجلزائرية 

استغلها الطاهر وطار مجاليا الجباد صيغة "،فكل هذه األطروحات شكلت تركيبة معقدة 

"ديالكتيكية تربط املضمون بالشكل من حيث اجلوهر الداخلي ...)1(
وذا املعىن يكون احملتوى ¡

.األسلويب داال على العمق التارخيي لإلنسان اجلزائري 

:الروائية حمنة الشخصية-ج

إن رواية الزلزال تتجوز املعطى احلواري ،لتغدو رواية منولوجية بامتياز ،مما جيعلنا نقول إن منح 

الشخصية الروائية حرية وفضاءا واسعا جعل من حركية الرواية تعيد بعث أطروحة رؤية الواقع من 

¡)2("يقة الواقعية ألن الرواية املنولوجية تقدم تأويال واحدا لتعددية مظاهر احلق"وجهة نظر أحادية 

حدود الواقع الروائي لتكون رمزا داال على حضور "بولرواح "ومن هذا الطرح تتجاوز شخصية 

الذهنية اجلزائرية وفق تغريات اجتماعية وسياسية يف مرحلة جد حساسة من تاريخ اجلزائر ،فرغم 

ات إال أن يف أعماق الطابع اإلشكايل الذي إلتصق ذه الشخصية ورغم سلبية املواقف واملواصف

هذا البطل شيء من احلقائق التارخيية والثقافية جتعلنا نعيد قراءة احلاضر وفق موروثات وثقافات 

عادة ما يكون اهلدف من دراسة املاضي "شكلت على مدى تارخينا هويتنا وتواصلنا احلضاري النه 

.)3("هو توضيح قضايا رهن احلاضر 

:رواح بول"جاء يف الرواية على لسان  "

حنن هنا عرب ال ننتهي إىل عرب، وبربر ال ننتهي إىل بربر ،وفنيقيون ال "

.ننتهي إىل فنيقيني ،وبزنطيون ال ننتهي إىل بزنطيني                  

.عميق األخدود .عميق                  

.س يف آذان علي واألنصار بايعنل أبا بكر يف السقيفة مث رحنا م                

بايعنا عمرا وقتلنا عمرا                 

نصبنا عثمان وقتلنا عثمان                 

)4(."بايعنا عليا مليون مرة وقتلناه مليون مرة                 

.92الطاهر وطار والكتابة الواقعية ، مرجع سابق ،ص :واسيين األعرج )1(
44، ،ص 1ط،1989الرواية  مدخل نظري ،الدار البيضاء، أسلوبية:محيد حلميداين )2(
165ص 672005القراءة التارخيية وكتابة النصوص األدبية ، جملة فصول ،عدد:ماري تريز عبد املسيح )3(
140ص:الزلزال )4(
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عمق هذا اخلطاب السردي ميكن استيعاب املقولة التارخيية اليت استثمرها الروائي قصد التلفظ من 

مل "بولرواح "بثقل وحضور املستوى التارخيي  -حبقائق تارخيية ،إذ نشعر ـ وحنن نقرأ هذه اجلمل 

يعد يطرح مشكلة املكان او البحث عن تاريخ األسرة ،أو البحث عن األقارب بل جتاوز هذه 

اجلغرافيا ،ويصبح املعلم التارخيي إشكاال مطروحا على مستوى مرجعية الروائي الذي أراد أن 

واليت  حتددها مجلة القيم فبولرواح كلما "اهلوية التارخيية "يبعث من وراء هذه الشخصية فكرة 

تقدم يف البحث وهو جيوب االمكنة والشوارع تقدم أيضا يف وعيه التارخيي وأصبح ميتلك 

ياحات وتربيرات هي من صلب الثقافة املترسبة يف كيانه، وهلذا نراه ينفذ إىل قراءات تارخيية إنز

،أو إىل تاريخ العرب ،أو قصص األنبياء، أو أمساء األماكن وتاريخ )ابن خلدون(كاإلشارة إىل 

السالالت، فحضور هذه األفكار مكن هذه الشخصية من طرح عدة قيم نرها جد مهيمنة يف 

الواقع اجلزائري والذي ال خيتلف ،يف كثري عن واقع وأحوال اتمعات العربية منذ أقدم  معرفة

العصور ،مبعىن أن الكيان اإلنساين والوجود البشري هو من مينح احلياة تواصلها واستمرارها 

فنبولرواح أراد ان يتواصل مع ماضي عائلته لكنه فشل فلم يعد قادرا على هضم حاضره ،فنراه 

:بذاكرته ويفتحها على بوابات تارخيية  ليقول لنا ومن وراء املنت الروائي، إن الزلزل زلزالن  يعرج

زلزال قدمي متواصل يف النفس فهو إحساس متواصل، وزلزال مستقبلي سيقع حتما فيذهب هذه 

املدينة املنتصبة على صخرة 

)1("نا دون أن نبدي حراكااألدهى هو اإلحساس بالزلزال املتواصل يف نفوس"

إن طريقة القص والتدرج يف سرد الوقائع تساعدنا أيضا على وضع مجلة من التمثيالت السردية اليت 

ذاكرة فعالة ومهيمنة يف صناعة املواقف التارخيية "بولرواح"اشتغل عليها الروائي ،حني جعل من 

واالحداث ،ألن هذه الشخصية قد اكتسبت معامل سرديةجد عميقة ،كوا حاملة موع 

التاريخ دائما يف حاجة إىل استقرارإحدى "تصورات والذهنيات الرامسة للفكر اجلزائري، ألن ال

، ومن هذا )2("القيم والتصورات للعامل من أجل إعطاء الفرصة ألصحاا ملمارسة التأثري يف العامل 

(ميشال زيرافا(املقام نرانا نثمن فكرة الناقد  "Michel-Zerrafa( ضوع البحث يف مو"إذ يرى أن

"الرواية هو تارخييتنا ومعناها  ...)3(
املعىن يضع مدار الشخصية يف دائرة كربى يكون وعليه فمدار ¡

141ص:الرواية )1(
.46أسلوبية الرواية ،مدخل نظري ، مرجع سابق ،ص :محيد حلميداين )2(

(3) Michel Zerrafa‚ Roman et societé‚ Paris ‚P.U.F ‚1971( la sociologie2) p15.
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أصبح مهوسا بعقدة البحث ،فنراه يصنع "فبولرواح"فيها اإلشتغال حول ذاكرة ثقافية وتارخيية 

و اجلاهل ،وهو العاقل  تارخيه ويصنع ذاكرته املضادة ،فهوالتواصل والالتواصل ، وهو العارف

وانون ومن كل هذا وذاك نرى فيه منو حساسية الواقع ومصداقية احلياة اليت مارسها انطالقا من 

:حقيقة أسرته، وليس أدل على ذلك من هذه التمثيالت السردية اليت باح االراوي  ،كأن يقول 

وتاكفاريناس، وبوغرطة، ونريون  وقحطان.وجرهم .ومثود .وعاد .يف أسفله إبراهيم اخلليل "

)1(.."،وعقبة ومسيلمة 

فالروائي يف هذا السياق أراد ان يفتح هذه الشخصيةعلى أفاق ومنعطفات تارخيية جدحساسة يف 

مدرك وعارف لتاريخ هذه األمة الذي امتزجت فيه "بولرواح "مسرية الشعب اجلزائري ،وكأن

مبلء بطاقتها الداللية يف النص "خصية ال يكتمل إالعدة ثقافات وحضارات، وكأن تأطري هذه الش

وهذا ما يدعو إىل ضرورة امتزاج صفة، القارىء والسارد كي تتشكل الرؤية السردية من  )2("

Piere(()بيار زميا(وراء األقوال واألفعال ،والشك أن مقولة  . Zima( هلا حضورها املكثف يف حتديد

.أبعادها الداللية اليت تعكس الواقع اإلجتماعي حلياة الناسالشخصية الروائية من خالل 

فما ميكن قراءته يف هذا املنت الروائي ،هوقدرة هذه الشخصية على متثل حتوالت املكان الذي    

وهذا يعين أن التفكري يف إشكال هذه الشخصية جيعلنا نفكر يف "بولرواح "انتج وكون شخصية

أن  "لشخصية الروائية ارتباط وثيقا ،وهذا ما جيعلنا نستحضر مقولة تاريخ املكان ،الذي ارتبط با

"بولرواح"و ليس أدل على ذالك من أن حركية  )3("املاضي يف السرد يعين احلاضر على احلقيقة

متتد  إىل موقع  جد حساسة من تاريخ اتمع اجلزائري يف مرحلة تكوينه احلضاري والسياسي، 

ميتلك واقعا فكريا "مؤشرا ملعرفة واقع املثقف اجلزائري الذي مل يعد  ولرمبا يكون هذا املنحى

)4("ووسطا اجتماعيا ميكنه من اإلنتاج واإلبداع 
وعليه تتجلى مرجعية الكاتب يف تشكيل الرؤية ¡

:السردية املتعلقة بلحظة الكتابة القائمة على لعبة جدل احلاضر واملاضي إىل أن تنصهر ثنائية 

ارد  ،واليت تتمحور حوهلا الرؤية السردية يف مستوى أفقي ينفذ فيه الكاتب خطابه الس/القارئ

177:رواية الزلزال )1(
.57ص¡11999ط.طالريا –ية ن، مطبعة األم)مقاربة نظرية (مستويات دراسة النص الروائي :عبد العايل بوطيب )2(
¡899lون واألداب ،الكويت،ـة والفنـحبث يف تقنيات السرد ، عامل املعرفة ، الس الوطين للثقاف"يف نظرية الرواية، :عبد املالك مرتاض )3(

.233، ص ، 240ع 
.48ص،  16/2000ع  اجلزائرأزمة الذات فيب الشمعة والدهاليز ، جملة التبيني :اومقران حكيم )4(



122

وذا الطرح فالرواية التقول التاريخ كتوثيق وال تكتب الوقائع  )1("احملمول برؤيته الشخصية

،ولكن تصنع مؤانسة ختييلية تعيد ترتيب حلظة احلاضر ،والذي هو التاريخ اخلاص ،تاريخ الوجود 

ونصية )rationalisation(ونة، ألن مانتوصل إليه يف النص ليس الواقع ولكن عقلنة والكين

)textualisation( الواقع اللغوي، وذلك بإعادة تأطري احلياة الواقعيةبواسطة أدوات وسياقات النص

(فليب هامون (الروائي على حد تعبري  (ph. hamon( عرب مسريته ونضاله "بولرواح"فما أجنزه

لتعليمي والعملي ال يطرح أبدا كمسار أو حقيقة سلبية ،أو نقدا ملؤسسة الدولة ،ولكن ينبغي أن ا

يؤطر داخل منظومة معرفية أنتجت هذه الشخصية وفق حميط ثقايف عايشه اتمع اجلزائري ،وهذا 

:ما نلمسه عرب خيوط الرواية وتفاصيلها املختلفة 

كان صاحب بدع .كان يهضم ومل يكن حيفظ .يسجل  ابن خلدون اخلبيث كان أديبا ومل يكن"

.ومع ذلك يدافع عن السنة ويقف ضد املعتزلة والفالسفة واهل الرأي

.ابن خلدون كان حزبا سياسيا وليس غري ذلك

)2("من النقيض إىل النقيض ،من األقصى إىل االقصى.يف اجلزائر احللول كاملة إماوإما 
.

هذا املقام ـ يؤكد صفة البطل الواقعي املتمثل خلطاب السلطة  إن نقد املشروع اخللدوين ـ يف

املستمد من قناعات تارخيية ظلت مهيمنة على مراألزمنة والعصور، ومن مثة فإن السياقات السردية 

من اقوال وأفعال  تتجاور وتتكاثف لتشكل صراعا على مستوى اخلطابات ،كما عربت عن ذلك 

الدين، (غوية املوظفة يف النص الروائي عرب ثنائيات وتقابالت مجلة األساليب واإلنزياحات الل

)السلطة، املاضي ،احلاضر، اإلشتراكية، الرأمسالية، املدينة ،الريف  ....

ومن عمق هذه اخلطابات تبلغ الشخصية حالة من التشظي والتفسخ لتكون شاهدةعلى حتوالت 

كي "قسنطينة "جاء فعال إىل "فبولرواح "اإلنسان الذي تشكلت ذهنيته من مرجعيات متعددة، 

حيقق مشروعه وحيمي أراضيه من قانون التأميم، ولكن من وراء هذا املشروع نقرأ مسارا آخر 

،الذي أعاد الروائي )قسنطينة (وحكاية اخرى أعادت متثيل احلياة الواقعية من خالل احليز املكاين 

لك خلق فضاءات معرفية قائمة على البوح بعثه من جديد قصد مترير أفكاره ،فاستطاع بذ

قام بدور بولرواح داخل اال القسنطيين قبل أن يكتب نصه "مرجعيات الذاكرة،حبيث ان الكاتب 

123ص 12001تشكل املكونات الروائية ،دار احلوار الالذقية ط :مصطفى املويقن )1(
158ص  :اية الزلزال رو)2(
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الذي ميس "وهذا ما مكننا من مراجعة تفاصيل املكان املؤسس عن طريق الوصف  )1("املتخيل

رة الكاتب ذات العالئق املتميزة باألمكنة بعمق املعرفة خصوصا أي ذاكرة القارىء املرتبطة بذاك

وعلى هذا املنوال ،تصبح الرواية انتقاال من السرد الروائي إىل السرد املشهدي الذي يتيح )2(",,

.للشخصية بان تعرب بكثافة عن عواملها الداخلية وهواجسها الباطنية

ــة يف بعــدها التعليمــي وا ــة الديني لثقــايف ،هــي نقول،وبشــيء مــن النقــد إن املرجعي

ــة   ــرآين مرجعي ــاص الق ــكل املن ــيةالروائية،إذ يش ــى فكرالشخص ــة عل ــورة املهيمن الص

.بولرواح يف بناء خطابه املعارض للمجتمع

"قال الراوي  عندما اعتـدل ألداء ركعـيت حتيـة املسـجد تـراءى لـه يف املنـرب الشـيخ         :

ون حبركــات وجهــه النشــيطة ال بــذلك اجلمــود الــذي بــذل الرســامابــن بــاديس 

جهدهم إلبرازه علـى مالحمـه بطريقـة مثاليـة تـؤمن بـأن العلـم هـو التـأمل األبلـه           

.والتطلع ، ال احلركة واحليوية، والوقار الساذج

نفسه عنه طيلة د كبري عن الفكرة اليت غرسها يفـبدا له أن صورة ابن باديس املترائية غريبة إىل ح

".)3(ختللتهاحداث اليت بكل األ، السنوات اليت اعقبت وفاته ...

أمام هذا املشهد السردي تتضح املعامل الباطنية الرامسة لصورة الدين والقيم األخالقية اليت ترسبت يف 

فالقراءة التأويلية "ابن باديس "وتعاليم ، والذي يبدو متشبعا بأصول الدين، "بولرواح "أعماق 

يين الذي شكل أداة حامسة يف امتالك النقد هلذا املقطع السردي،جتعلنا نعيد قراءة املنحى الد

إن املؤسسةالدينية مل تفلح يف تكوين ، لنقول، والقضايا، والوقوف بالند يف وجه كل املواقف

الذهنية الثقافية الصاحلة للتعامل مع معطيات العصر،فهي األخرى وضعت يف موقف جديل بني 

د أن حيدث قطيعة مع احلاضر الذي مل يعد يف هذا املوقف يري"بولرواح "املاضي واحلاضر ،وكأن 

موقف سليب كون :استمرارا للماضي  ،وذا املعىن تكون هذه الشخصية حاملة ملوقفني متعارضني 

حبق مثار هذه املنظومة  التعليمية ،وإشكاله الوحيد انه البطل نتاج حقيقي للمدرسة البديسية فهو

، ىل فلم يستطيع التأقلم والتكيف مع الواقع اجلديدوضع يف مرحلة خمتلفة ومغايرة للمرحلة األو

، ماي       1ع-08لد جمفصول  ،رطاو هرللطاالزلزالة،  يف رواي صراع اخلطابات حول القص واأليديولوجية:عمار بلحسن :ينظر )1(

989l,تاب كللةصريامل عةبطامل.
(2) Ph . Hamon : Introduction L' analyse du descriptif ‚ Paris ‚Hachette ‚1981 P 45

.11ص:رواية الزلزال )3(
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أعلن قطيعته مع كل "قسنطينة "،ومنذ وصوله إىل "بولرواح "أن ، ولعل اكرب دليل على ذلك

وما اصبحت "قسنطينة"األشياء واملشاهد وكأنه مقذوف يف عامل اليعرفه من قبل،فكل ماحوته 

دون أن ننسى التاريخ ، يفة إىل ابعد التصوراتعليه،ال تبتعد أن تكون صورة قامتة ومرعبة بل خم

وكيف ساهم هذا التاريخ يف تكوين هذه الشخصية اليت ورثت سجال "بولرواح"األسري لعائلة 

ذا املستوى ،وانطالقا من الصيغ الكالمية ومجلة "فبولرواح "، سلبيا حافال باملآسي والشقاء

وأبعادها "اهلوية "مسألة -ولو بشيء بسيط-ندرك  التلفظات استطاع مترير خطابات معرفية جعلتنا

يف اعتقادنا -التارخيية واحلضارية ،وكيف يساهم التاريخ والتراث يف تنمية صورة اإلنسان وهذه

،وليس أدل على ذلك من تلك الصورة مسألة جد هامة وحساسة بالنسبة للفرد اجلزائري -املتواضع

عن واقع الناس ويوميام وطرق معيشتهم ،وكل "رواح بول"اليت نقلهاإلينا الكاتب أو باألحرى 

وإىل غري ذلك من شؤون احلياة ، أوصاف حمالم وطرق تعاملهم وطقوس فهمهم للدين والسياسة

ال تبدو غريبة أمام الواقع ،أو حىت على مستوى التلقي ،مبعىن أن كل هذه ن فكل هذه املشاهد

مرجعية املتلقي وخربته يف تناول الرواية بكيفية خترج  قابلة للنقد ،من زاويةالقيم تبدو منحطة

إىل فضاء التأويل، وأبعاد )باملفهوم الباريت (من دائرة القص او احلكاية  استراتيجية السرد

يف )ابن باديس(،وهو يتامل صورة "بولرواح "املتخيل،فلنقرأ على سبيل التمثيل ما جاء على لسان 

:املسجد 

كان غريبا عنا رغم احلماس الذي كنا حنيطه به، كان را ممتلئا، سري بكل  يف احلق، -

"جوانبه حنو املصب ،وكنا  ....)1(

فهذه إشارة خطرية "كان غريبا عنا "أمام معرفة نستوعبها من مجلة يضعنا هذا املونولوج 

جتعلنانعيد النظر يف املؤسسة الدينية، أو باألحرى ،اخلطاب الديين الذي ظل بعيدا كل البعد عن 

هومتثيل "فابن باديس"املفاهيم و ألفكار الصحيحة ،خصوصا يف مرحلة تشييد الدولة اجلزائرية ،

ية ،أعادت طرح املسألة الدينية يف مرحلة متأخرة من تاريخ جزائر اإلستقالل  رمزي لذهنيات ثقاف

هلذه احلقيقة يعد مؤشرا وعالمة دالة على متوقع هذه الشخصية داخل "بولرواح"،ولعل توصل 

دائرة سوسيودينية، فهي عارفة جيدا وواعية خبطورة الوضع يف هذه املرحلة املتميزة من تاريخ 

،وذه الرؤية ندرك مرجعية الروائي القائمة على جعل هذه الشخصية أدا ة وواسطة  اجلزائر احلديثة

.11ص:الزلزال )1(
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قادرة على قراءة الواقع قراءة معرفية جتمع بني كل األزمنة واملواقف ،فال ميكن بأي شكل من 

اجلانب  السليب واملظلم ،ألن ما يهمنا يف هطذه الدراسة "بولرواح"األشكال أن نرى يف شخصية 

نقة هذا املنت الروائي معانقة متشبعة بقدرات التخييل ومدارات التأويل ،حىت نتمكن من هو معا 

فتح هذا النص على مستويات ودالالت الواقع واتمع وال شك أن ما يشكل هذا املنحى ،هو هذا 

روحة الرواية متثيل واقعي للحياة بأط"اإللتحام واإلنسجام بني رؤية الواقع وماتقوله الرواية، ألن 

)1("ترى أن التقاليد واخليال هي اليت تشكل القصص مجيعا  

وهذا طرح جيعل من أقوال الشخصية أطروحات ثقافية جد هامة، يف بلورة حكاية الزمن مع 

.املكان ،وكيف تتبدل االحوال والصور ،وكيف تعمل الذاكرة يف صناعة احلالة الوجدانية 

":بولرواح "يقول 

اخريا رائحة التراب املدينة هذه .رائحة التراب ،احلمد هللا ..هاه   

أشبه ماتكون بباخرة يف حميط عظيم، توحي يف كل خطوة                       

.)2(..اإلنقطاع عن العامل بالوحشة ،وبالشعور باإلغتراب و    

فالتفوه مبثل هذا الكالم حييل على رؤية ذات خاصية مجالية يف النظر إىل األشياء والكون ونقل 

، فهذا التصوير املشهدي ال ميكن له إال ان يرسم "قسنطينة "تفاصيل احلياة اليومية لسكان مدينة 

و يعرف يعرف جيدا أسرار هؤالء الناس فه"فبولرواح",تفاصيل وعمق الواقع من جوانب باطنية 

عنهم أكثر ما يعرفون عن أنفسهم ،وهذاما يفتح جمال التصوير وتتابع االحداث لتكون جزئيات 

هامة مفادها أن االمكنة هلا وقعها اخلاص يف توطيد عالقة اإلنسان بتارخيه ومبحيطه، فالوصف ذه 

فرغم قلة  الطريقة كفيل جبعل املكان استراتيجية مهيمنة لقراءة التاريخ وكينونة اإلنسان،

من إعادة "احملتوىالتخييلي يف هذا النص الروائي ،فإنه بعيننا على خلق مجلة من التالمحات تؤهلنا 

.)3("انتاج بعض التمثيالت املنتجة للواقع ،واليت تقوم بدورها بتحويل هذاالوجودإىل غاية متخيلة 

، وبفهمنا هلاتني البنيتني نتجاوز "ال الزلز"إن بنية البحث والتغري بنيتان أساسيتان يف استعاب رواية 

املعطى التسجيلي والتوثيقي هلذا النص ونعيد دمج كل هذه البىن يف مدارات انزياحية هلا دالالا  

.30ص 1998نظريات السرد احلديثة ، ترمجة حياة جاسم حممد، الس األعلى للثقافة:مارتن والس )1(
33ص:رواية الزلزال )2(
91ص 1،ط ، القاهرةالنقد واإليديولوجية ، ترمجة فخري صاحل املؤسسة العربية للدراسات والنشر:تريي اجنلتون :ينظر )3(
.87ص ¡399l¡6عاجلزائر ،¡نيتالجم،شق  عجتربة يف ال  ة يف روايعينامل  ةاليكو  إش تابةكال:رواينيةهرلطاا)3(
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املعرفية يف القبض على املرجعية التارخيية املتحكمة يف إنتاج املعىن املتخفي عرب عالئق سردية 

.متداخلة الرؤى يف هذا البناء السردي 





خ واملتخيل السردييارـالت

".الشمعة والدهليز"كتابة التاريخ يف ظل عنف التاريخ يف رواية -1

.املرجع اإليديولوجي وقراءة األزمنة-أ

.التاريخ وهاجس اهلوية-ب

).احلوات والقصر(العجائبية وبناء التاريخ يف رواية -2

.مسارات التهويل وقراءة الواقع-أ

.السياق السردي للرواية-ب

الويل الطاهر يعود إىل "سطورة وتفكيك التاريخ يف رواية قناع األ -3

"امه الزكيقم

.غواية احملكي ورؤية الواقع -أ

.خطاب األزمة/قناع األسطورة -ب
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:الشمعة والدهاليز "يف رواية  التاريخ  عنفظل  كتابة التاريخ  يف/1 "

:الطاهر وطار (على لسان "الشمعة والدهاليز "جاء يف تقدمي رواية  (

والتنقل من هذه ,زمن أهل الكهف ،زمن التذكر إنه.الزمن ليس زمنا تارخييا متسلسال ،أو ممنطقا وحمسوبا 

حينا آخر إىل طي الزمن ،وجعله  واضطررتولقد تعمدت حينا .إىل تلكم ومن هذه الواقعة إىل تلك اللحظة

اإلحساس ا يغلب طوهلا أو مناطق موهومةيف مناطق مظلمة ومناطق مضاءة ،مناطق واعيةوقتا حلميا ،يقع

.لذي سيكتشفه القارىء الكرمي ،،، اإذا كان هناك تاريخ حقيقي ميكن أن أصرح به ،فهو هذا .قصرها  ")1(

ت سياسية واجتماعية عايشها اتمع اجلزائري يف مرحلة ما بعد يثري هذا املشروع الروائي ،اشكاال

اإلستقالل ،متثلت أساسا يف تلك األحداث السيا سية اليت مرت ا اجلزائر من خالل جتربة 

التعددية السياسية، وكيف تشكل مشروع السلطة داخل دوامة من الصراعات اإليديولوجية 

.ا كادت أن تعصف بالبالد ،عصفا يذهب مشله

بطل هذه الرواية، شاعر  وباحث جامعي متسلح بثقافة سياسية واجتماعية ،مكنته من معرفة عمق 

قراءة الراهن قراءة الواقع اجلزائري، عرف بكتابته اجلادة يف ميدان الطروحات املاركسية ،يريد

رف بعيدة عن السائد الثقايف، ومن خالل موقعه كمثقف و باحث جزائري امتلك تصورات ومعا

.،مكنته من طرح افكار تؤسس ملشروع السلطة يف البالد 

استفادت تنحدر من أسرة برجوازية)اخليزران (عرب مشاهد سردية يتعرف البطل على فتاة تدعى 

من ريع الثورة ،تعيش على خالف ذهنية ابويها يف بعدمها الكلي عن التاريخ والثورة هلا افكار 

.البطل وترى فيه االمل والطموح وطنية وسياسية جعلتها تقترب من 

)رضي اهللا عنه )(عمار بن ياسر(ويف اجلانب اآلخر من أحداث الرواية يطل علينا الصحايب اجلليل 

ليكون شاهدا على حضور الوعي اإلسالمي يف بعده السلفي ،ويكون أيضا ايديولوجية مقابلة 

حصـل فـي الثـورة بـمـا "للفكر املاركسـي ،فكـل واحـد منهمـا علـى درايـة 

ومـا حيدث اآلن فكالمها هو وليد الثورة ،وكالمها يدرك بوعي ما أصاب اتمع من خلل 

يتابع البطل مسرية التحوالت السياسية من ،خالل مظاهرات واحتجاجات أنصار )2(...."وفساد

ال اله إال اهللا حممد رسول اهللا "احلزب اإلسالمي ،فيرتل إىل الشارع ويشاهد هذه احلشود اليت تردد 

.8ص 2007الشمعة والدهاليز ، موفم ،للنشر ،اجلزائر ،:الطاهر وطار )1(
1،ص2008الثابت األيديولوجي يف الكتابة الروائية عند الطاهر وطار ،أعمال امللتقى اخلامس جامعة سعيدة :وذناين بوداود )2(
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فيصطدم ذا الوضع وتبدأ معه أسئلة اهلوية والبحث  )1("عليها حنيا وعليها منوت وعليها نلقى اهللا،،

لراوي إىل املاضي ليحدثنا عن تاريخ عائلة عن مشروع السلطة، ويف قسم آخر من الرواية يعودا

"البطل ( يف مكافحة االستعمار الفرنسي ،إىل وكيف سجل حضوره الثقايف والسياسي"الشاعر )

ان تنقلنا الرواية ،إىل الراهن االجتماعي وكيف تدرجت أفكار ومواقف البطل حنو استيعاب 

م الواقع اجلزائري ،لينتهي به األمر إىل اغتياله على يد اجلماعات اإلسالمية ،وهذا بعد أن وهض

.تنتظر قدومه خلطبتها،بعد أن أحبته ورأت فيه بعضا من  أحالمها)اخليزران (كانت 

صراع قائم بني أفكار )الشمعة والدهاليز (ومن هذا املنطلق نستوعب طبيعة الصراع يف رواية 

فسري حركة التاريخ وفق منظومة إيديولوجية نابعة من التصور االشتراكي لتطور اتمع، تعيد ت

وأفكار تستمد أصوهلا من الثقافة الدينية يف مفاهيمها السلفية، ومن كل هذا اخلالف تدور أحداث 

عيا استهوى التاريخ الطاهر وطار فكانت الالز والشمعة والدهاليز ،تصويرا واق"الرواية ،بعد أن 

..ملرحلتني خمتلفتني يف التاريخ الوطين 
)2(

يتمحور خطاب الرواية حول نقد السلطة احلاكمة واملتسببة يف ضياع اتمع وانشقاقه وحريته أمام 

ما جيعل الرؤية النقدية دليله حنو النور واألمل ،وهذا"الشمعة "عدة مرجعيات سياسية ،لتكون 

حاول تعامله مع التاريخ الوطين والتاريخ اإلنساين العام، إذ،رؤية كاشفة ألحوال اتمع ،يف 

الروائي يف هذا النص السردي مالمسة حدود األزمة السياسية والثقافية ،من خالل مسرية مثقف 

جزائري  امتلك ثقافة نقدية ،جعلته يهضم جوهر الصراع الدائر يف اوساط اتمع يف تشكيالته 

.الثقافية  املتباينة 

.قراءة التاريخ والواقع ؟؟؟ "الشمعة والدهاليز"تطاعت رواية هل اس

:املرجع اإليديولوجي وقراءة األزمة  -أ

نعثر على قد ال نعثر يف هذه الرواية على اجابات مقنعة  من حيث ذكر احلقائق التارخيية ،ولكننا

اشكاالت تارخيية جتعلنا ندرك عمق األزمة اليت عاىن منها اتمع اجلزائري ،يف هذه املرحلة اخلطرية 

من تارخيه احلديث ،فرغم اإلقحام اإليديولوجي املهيمن على هذا النص السردي إال أننا نتمثل فيه 

:تقول الرواية :عية املختلطة رؤية سردية كاشفة حلقيقة الذهنية اجلزائرية ذات التركيبة اإلجتما

. .. واآلخرون يف هذا البلد، يف هذا الزمن ،آخرون على مر األزمان (

.19ص  :الشمعة والدهاليز )1(
.174املتخيل والسلطة ، مرجع سابق ،ص :عالل سنقوقة )2(
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بدو حيقدون على احلضر ،وحضر ال يتذكرون.بربر ورومان ومترومنون                 

.البدو إال يف أخر األمر                 

...... شعب جديد.هوية تضيع .ها أنت يف هذا املفترق .............

وال هو باملوريسكي يف آخر.ال هو باملالطي وال هو باليهود يف بلد مستعمر                 

)هذا ا لشعب يولد من زمن عاقر .زمان املوريسكيني                   ....)1(..

السارد  ليضع املتلقي يف فضاء إشكايل يصب مباشرة يف /طل إننا أمام متثيل سردي تفوه به الب

اجتمعت يف ذهنه عدة مقوالت وطروحات "الشاعر "طرح سؤال اهلوية ،سؤال الكينونة، فالبطل 

ثقافية جعلته بعيد رسم خريطة الواقع اجلزائري وفق قراءات سوسيولوجية حديثة ،إال أن هذا 

الذي وصل إليه اتمع ،فيتحول البطل بذلك إىل ذات  التوجه لنم جيد صداه داخل هذا الوعي

:غائصة يف   تارخيها ساحبة يف هيامها الروحي باحثة عن زمن آخر يضمد اوجاع هذا التشظي، 

لن أموت من اجل الوطن اجلزائري ألن هذا الوطن ال وجود له، فإين مل اعثرعليه وسألت (

التاريخ ،وسألت األحياء واألموات، وزرت املقابر فلم حيدثين عنه أحد ،فال يقام البناء على 

)الريح ..)2(
.

ف مع هؤالء تائها موزعا بني احساسني ،احساس يدفعه للتعاط)البطل (على هذه الشاكلة ظل 

الشبان املنضوين حتت لواء احلركة اإلسالمية ،والذين جلهم من عائالت مهمشة وفقرية، واحساس 

"ايديولوجي ثقايف خمالف هلذا التشكيل اإلسالمي اجلديد املدعم بأفكار ومرجعيات إسالمية  مث :

"إن اكرب دهليز،تواجهه الفلسفات واأليديولوجيات هو الطبيعة البشرية  ...)3(
.

ومن هذه املواصفات السردية يتمحور البعد األيديولوجي يف قراءة التاريخ الوطين الذي بدأ مع 

"الشمعة والدهاليز "وصوال إىل )الالز "بدء من )الطاهر وطار (مسرية الروائي 

فكالمها يؤسس حللقة تارخيية قوامها ،املاضي )للشاعر (، حدث أيضا )لزيدان(فما حدث 

واحتادمها لفهم الواقع ،دون أن ننسى احلضور املعريف لكال البطلني،وعليه فاهلم املعريف الذي  احلاضر

يصاحب البطل ما زال يراود املخيلة الفردية الباحثة عن مشروع النهضة والتحول وهذا مايشخص  

ل حالـة من عدم التالؤم مع الواقع أو عدم الفهم له ،و يعكس هذا التشظي يف وعي األبطا"

.139ص :الشمعة والدهاليز )1(
.184ص :الرواية )2(
.18ص :الشمعة والدهاليز )3(
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التقطيعات على بنية السرد اليت أخذت جتسد شيئا فشيئا احلاالت الذهنية للبطل املهزوم نفسيا 

)1(.."وادراكيا 

وعلى هذا املنوال ارتبط البطل بالتاريخ واملوروث الثقايف ارتباطا عضويا منحه نوعا من التعايل 

حاالت البطل املثقف وهو يعرب يتخذ الروائي من "اإليديولوجي يف نظرته للمجتمع، وهلذا السبب

األزمنة املعاصرة للدولة الوطنية املفجوعة بصدامية احلادثة التارخيية وتشنجاا ،مركبة عبور دائمة 

يتلبس فيها األقنعة املناسبة هلذه املراحل على مستوى السرد وجيعل من متظهراته الوجودية طاقية 

"األزمنة وتعاقبها  إخفاء لتجلياته املستقبلية على الرغم من تغري ..)2(
.

يف استغالل احلادثة )الالز(،ويف نظامها السردي ال ختتلف عن رواية "الشمعة والدهاليز"إن رواية

التارخيية وجعلها مدار  املتخيل السردي ،إذ جتلت حقائق التاريخ على يد البطل املثقف الثوري 

رمزا "الشمعة "إلجتماعية ،وهلذا كانت ،وكأا رؤية صادقة ومكتملة تستطيع احتواء األزمة ا

.للعلم واملعرفة ،فهي النور والتجلي املستقبلي والطريق حنو اإلنفراج 

وما الدهاليز إال هذا العامل املظلم ،واجلهل املخيم على أرجاء الوطن ،ومن هذه الثنائية تتمحور 

وجية مهيمنة ،على الساحة بنيةالصراع بني واقع افرزته قيم تارخيية هي مبثابة سلطة ايديول

اإلجتماعية ،وواقع ثقايف رسم لنفسه مسارا سياسيا وثقافيا شكل لنفسه ايضا بعدا ايديولوجيا يرى 

.يف الواقع اجلزائري قراءة آخرى قادرة على ملء الفراغات التارخيية ملشروع الدولة الوطنية 

نا متخيال فنيا تداخلت فيه الوقائع من عمق املشهداجلزائري ،هندس الروائي عامله السردي فنقل ل

واألحداث واحتشدت فيه مواصفات الزمن ،وتقابلت فيه الرؤى واإليديولوجيات فمسرح 

كحركة مركزية مهيمنة ،حركت عوامل الرواية "الشاعر "األحداث يبدأ من وضع البطل 

بالتقابل ،وسارت بدواليبها حنو التصعيد الدرامي الذي انطلق من مرجعية الثورة مرورا 

املعرفة احلداثية للتاريخ والعلم ،واملعرفة :اإليديولوجي بني معرفتني خمتلفتني يف الظاهر والباطن 

األصولية للدين، فالسارد ذا الطرح بسط لنا فضاء سياسيا يعج بالصراع والتناحر الفكري وهذا 

ة لتحوالت اتمع اجلزائري من شانه أن يصف بعضا من احلقيقة التارخيية لطبيعة هذه املرحلة الرامس

.262ص 2004جتربة الطاهر وطار الروائية بني اإليديولوجية ومجاليات الرواية، أمانة عمان الكربى ،عمان ،:لينا عوض)1(
ات، قسم اللغة العربيبة األديب واإليديولوجي يف رواية التسعين:ايديولوجية الرواية والكسر التارخيي ،أعمال امللتقى اخلامس :عبد القادر راحبي )2(

.49ص 2004املركز اجلامعي سعيدة،
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الباحث  عن هويته التارخيية يف زمن تعددت فيه اإليديولوجيات واملذاهب وعليه فاخلريطة السردية 

:تضعنا امام صراعات إيديولوجية مشكلة للواقع اجلزائري ،نتمثلها يف الوصف اآليت 

ايديولوجية األنا الوطين                                     

ايديولوجية السلطة                                                    ايديولوجية اجلماعات 

االسالمية

ايديولوجية  اآلخـر                                      

راإليديولوجية املاركسية                                                    ايديولوجيةاملستعم

ــوار    ــن وراء احل ــة م ــردية املندس ــكل الرؤيةالس ــي تتش ــع السياس ــذا الوض ــن ه فم

"،وأفعال الكـالم إذ تتحـول السـريةالروائية إىل مـدار حبـث عـن معـىن يف التـاريخ،         

وضــع البطــل يف مواقــف واشــكاليات ثقافيــة ف¡)1("بوصــفه تــاريخ الــذات املفكــرة

السـرد  "للهويـة الوطنيـة،كون   ،قد أطر البعد التـارخيي الباحـث عـن مرجعيـة خاصـة      

"يقدم اخلاصية الدائمة للذات من أجل بناء هوية بواسطة السرد  ..)2(
.

تتموقع الدهاليز كحركـة ردفعـل يعتنقهـا الشـاعرملواجهة ظلمـة العصـر الـذي يلفـه         

الغموض وتعمه الفوضى ،فيقـرر الشـاعر الـرتول مـن بيتـه إىل سـاحة التجمـع رغبـة         

فيطلــق الشــاعر بــذلك عزلتــه ،وتبــدأ معــه رحلــة  يف معرفــة مصــدر األصــوات،

ــامرة  ــث واملغ "البح ــدر  : ــع مص ــاألحرى أن يتتب ــة ،أوب ــرتل إىل املدين ــرر أن ي ق

فاملسـألة مهمـا كـان األمـر     .مـاذا جيـري بالضـبط   .األصوات ليعـرف مـاذا هنـاك    

تعنيه منذ قـرر أن ينغمـر، وخيـوض مـع اخلائضـني ،بسـببها ،حبيبـة الـروح ،مشعـة                   

ــتمىن أن                   ــيت ي ــزه ،وال ــا يف دهلي ــق نوره ــيت انبث ــدة ،ال ــمعة الوحي ــزه ،الش دهلي

.234الفلسفة واإلنسان، جدلية العالقة واإلنسان مرجع سابق  ص :فيصل عباس )1(
.88ص12009بول ريكور ،اهلوية والسرد ،دار التنوير للطباعة والنشسر والتوزيع ،بريوت،ط:حامت الورفلي )2(



134

ــوار ،    ــع األن ــن مجي ــوى م ــا أق ــن أن نوره ــق م ــيت وث ــىء ،وال ........ال تنطف

)1(",,وها هو الضريح املنغلق منذ أزمان ،ينفتح ليدب فيه النور والنبض

روائـي أمـام أول حالـة نفسـية ،تظهـر متسـك الشـاعر        أمام هذه اإلشـارة يضـعنا ال  

بشمعته الوحيـدة والـيت تقـوده إىل عـوامل غامضـة بعيـدة عـن الـوعي والكليـات،          

ــة   ــة واجتماعي ــات فكري ــدة طروح ــني ع ــاعر ب ــيع ذات الش ــجام تض ــذا اإلنس و

،ظهرمن خالهلا البطـل حـائرا متشـتتا بـني مؤيـد هلـذه احلركـة اإلسـالمية اجلديـدة          

ا، فهــو يــرى يف هــذه الصحوةاإلســالمية البــديل السياســي للســلطة ،ومعــارض هلــ

متـىن لـو يـدخل وسـطهم ،وينـدمج يف      "القائمة وخطـوة جـادة يف تغـيري الوضـع،     

...جذبتهم ،مفسحا اال للدهليز املظلم يف اعماقه أن يتنور 
)2(

التـايل  ويف املقابل يرى أن هـذا التغـيريال ميثـل البعـد احلقيقـي للثـورات الشـعبية ،وب       

"ال يعربعن عمـق  األزمـة اجلزائريـة     هكـذا نزعـوا سـراويلهم وارتـدوا اجلالبيـب،      :

"واطلقوا اللحى، واستسلموا  لسرداب من سراديب املاضي ميتصهم  .....)3(
.

،فالروائي يضـعنا أمـام حالـة تارخييـة مـأخوذة مـن الـراهن اجلزائـري، والـذي          إذن 

أفـرزت هـذا الوضـع املتـأزم يف تـاريخ اجلزائـر،        كونته مجلة احملطات التارخييـة، الـيت  

وهلذا فوضع البطـل يف موقـف خـاص وإشـكالية ثقافيـة متميـزة ،قـد أطـر الروايـة          

ــار      ــردية واألفك ــة الس ــول الرؤي ــردية ،إذ تتح ــة الس ــاء احلبك ــث بن ــن حي م

ــع   ــي للواق ــارخيي والسياس ــهد الت ــد املش ــة ترص ــاحات حواري ــة إىل مس اإليديولوجي

احلاكمـة ،فمـن خـالل التقطعـات الزمنيـة املمتـدة بـني مـاض          اجلزائري والسـلطة 

وحاضر ،نلمس خصوصـية األزمنـة التارخييـة ،بـدء  باجلـذور القدميـة، مـرورا بـزمن         

.اإلستعمار ،وصوال إىل زمن احلداثة التارخيية 

فكل هذه األزمنة مكنت املتخيل السردي بأن يظهر ضياع اهلوية الوطنية، ومتزق الذات ودخوهلا 

اليز اليتم واإلغتراب ، وذه الصورة يتمكن البطل من رؤية هذه التحوالت على حقيقتها ده

وهذه الرؤية اليت تقوده إىل الفهم ستكون املدخل للمعرفة من مث اخلروج من حالة ضياع اهلوية "

.15ص :الشمعة والدهاليز )1(
.20ص :الرواية )2(
.21ص:الرواية)3(
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.."اليت يعاين منها اجلزائريون 
ا اجلزائر  ، فالشاعر يدرك متاما صعوبة املرحلة التارخيية اليت متر)1(

ويدرك أيضا مرجعيات هذه األزمة ،فيجعل من روحه وذاته مدارا خاصا لتطويق جراح هذه األمة 

"ألن تشكل اهلوية رهني بوعي الفرد خبصوصيته وتفرده عن بقية األفراد " ..)2(

وجتمع تلفه )اخليزران (يواصل البطل رحلته باحثا عن أفق وحلم يسند إليه غربته األبدية، فهاهي 

احلقيقة الوحيدة اليت أضاءت له )اجلزائر(لتكون املرأة "شتاته الروحي والفكري، إا احللم 

...ظلمات روحه منذ كان طالبا يرقص على األحلان اجلزائرية األصيلة 
)3(

)4("تستيقظ من خميلته وليس من الواقع، لذا حيس بوجوده  يتحقق كلما رآها إا ..."

إا يوتوبيا الشاعر ،حني تغيب الدروب ،ومتحي األلوان ،وتزول احلضارات، يراهايف هذا 

اإلنسجام وهذا التشاكل القزحي ،إا األمل والتجلي الذي يعيد انكسار الذات وتوحدها مع 

املطلق إا هذا املدى السهيب املسكون برواسب الفجيعة ويتم السؤال ،ال شيء هنا غري خياالت 

من مرارة احلال ،من فيوضات الدمع املندس يف ختوم الذاكرة، هكذا تتركب صورة الوطن  هاربة

:ضمن نسيج ضبايب اختلطت فيه األفكار اهلواجس

ال أدري من أين خترجني أمن دهاليز روحي، أم من الساقية"

ما تريدين عندي فال جتيبني  احلمراء ،كما تقولني ؟ أسألك                           

وأسأل نفسي ،ما إذا كنت أتشهاك جسدا ،أم أتعلق بك                           

.)5(....."ذبالة متقدة يف دهاليز مدهلمة                            

ن إن عدم التالئم مع الواقع أدمج البطل املثقف ضمن حاالت اغترابية جعلته يرى يف هذا االراه

شرخا معرفيا ،مكنه  من "الشاعر "جتاوزا تارخييا ،بل تركيبا حضاريا جد معقد، خلق يف ذهن 

الوقوف عند عمق األزمة اإلجتماعية اليت يعاين منها الشعب، يبدأ اإلدراك بإعالء صوت املثقف 

:وتعالبه كسلطة حساسة يف فهم األوضاع البشرية ،فما تفتقده هذه اجلماعات اإلسالمية هو 

ميوت اجلاحظ ،ميوت واصل بن "العقل الواعي الذي تبنيه املواقف التارخيية واملعارف اإلنسانية 

"ميوت ابن اهليثم يتربع أمحد بن حنبل من جديد على العرش .عطاء ،ميوت ابن رشد  ....)1(

.227جتربة الطاهر وطار الروائية ،بني اإليديولوجيا ومجاليات الرواية، مرجع سابق ،ص :لينة عوض)1(
.79بول ريكور ،اهلوية والسرد ، مرجع سابق ، ص :حامت الورفلي )2(
.89طاهر وطار الروائية ،بني اإليديولوجياومجاليات الرواية ، ص جتربة ال:لينة عوض )3(
.103ص :الشمعة والدهاليز )4(
.169ص :الرواية)5(
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كر اجلماعي هلذه املواصفات السردية لغة أخرى تقوهلا، مفادها أن الواقع اجلماعي ال يغريه إال الف

معا ،وهذا ما يؤكد مدى متسك الروائي باملنحى )آخر (و )أنا (مبعن أن تكون الذات 

اإلشتراكي ذي األهداف اإلجتماعية، وهلذا نستوعب جيدا تعاطف البطل اإلشتراكي مع اجلماهري 

خرى الشعبية فهو يرى يف هذا البديل اإلسالمي خطوة إجيابية حنو معارضة السلطة، ومن جهة أ

يرى يف هؤالء كل أشكال التدين واإلحنطاط وعدم فهم حركة التاريخ، وهذا ما يؤكد فكرة ،أن 

فهم التاريخ ال يتشكل من مقوالت عارضة وال من شعارات ووميات جوفاء، ألن الفهم 

ينطلق من البشر الواقعيني  الذين ال يعيشون يف عزلة ومهية بل واقعية، "اجلوهري للتاريخ 

"دون ال يف أفكار وجمردات بل يف ظروف حمددة ويتواج ...)2(.

)عمار بن ياسر(وذا الطرح يزداد تفرد البطل ومتيزه الثوري واملعريف، وهذا جبعل شخصية 

الشخصية اإلسالمية احلاملة للبعد اإلسالمي ،فيبعثه الروائي ،ليكون شاهدا على العصر،وشاهدا 

ان أيضا على اغتيال اليقني، وهاهو حيضر عرب متاهات السرد ،رامسا بأفكاره تغريبة أخرى لإلنس

:عمار بن ياسر (و)الشاعر(نقرأ هذا احلوار بني :والوطن ، (

إا حضارة اإلنسان .احلضارة اليت أتصورها ،يغيب فيها السيد ،تبقى السيادة ،ويبقى املسود "

".أال يقال إن كل األنبياء رعوا املاشية .اآليل ،والديانات ظهرت يف عصر اإلنسان املزارع  ...

أنت تذهب بعيدا أيها الشاعر ،أخاف عليك من كثرة حتكيم العقل على األقل يف األيام األوىل "

.."هذه 
)3(

خيتزن يف أعماقه بعضا من التوازن و )عمار بن ياسر(واضح من خالل هذه املواصفات السردية،أن

ه الثقايف ،فهو مقدر لتكوين"الشاعر"اإلنسجام يف رؤية األحداث واملواقف، فهو متعاطف مع 

يف املفهوم  -بذلك ميثل فكرة التواصل التارخيي واإلسالمي ،وميثل أيضا انفصاال وقطيعة تارخيية 

كما هو يف حقيقته التارخيية، واسالمه كما يتجلى يف مرآة "عمار بن ياسر"بني أسالم  -واملنهج 

يقرأ من خالهلا البطل، ثقافة  الواجهة األخرى اليت -عمار بن ياسر -العصر احلديث،انطالقا من أنه

الراهن، ثقافة العصر، وكأن الروائي ومن وراء هذه التداخالت السردية أراد أن يعلي من صوت 

كحالة من "املثقف بطريقة رمزية ومكثفةجتعله يتعاطف مع الشعب ،فهو يقبل تزمته الديين 

.140الرواية ص)1(
.17الفلسفة واإلنسان ، جدلية العالقة بني اإلنسان واحلضارة ، مرجع سابق ، ص :فيصل عباس )2(
.100ص :الشمعة والدهاليز)3(
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اما بصحة التسرع يف هذا التوجه التعاطف حملاولة لفهم املوقف والدوافع إىل ذلك مع عدم إميانه مت

"....والتطرف فيه ،ولكنه يتعاطف من أجل أن حيقق التوحد بني أبناء الشعب واملثقفني 
)1(

.

إن اإلشكال اجلوهري الذي يستحضره املتخيل السردي، هو الكشف عن تلك الطروحات 

تقده هذا الشعب ،هو والعالئق الغائبة واملغيبة يف رحم هذه األمة الباحثة عن خالصها، فما يف

مل يرفـض "فالشاعر"مكتمل اجلامـع ألشكـال العقـل واحملتوى الثقافـي، صورة النموذج

هذا الواقـع ،ولكنـهأحس بوجود حلقة مفقودة يف هذا التشكيل السياسي اجلديد ،وحىت عند 

:عند رأسه ،لتبدأ    حكاية الشمعة املنطفئة، "اخليزران "موته تقف 

قفي عند رأسي مشعة منطفئة، لكي ال يلج أحدهم الضريح املدهلز "

ميد هارون.أينكن، يعود النور .هاتوا الشمع يا بنات .ينطفىء النور                          

)2("الصفر يصري صفرا :يقهقه .الرشيد يده للشمس، يفرغها مما فيها                          

املواقف ،يريد الروائي أن يكون شاهدا على العصر ،متقبال هلذه املشاهد الشعبية ،رافضا يف  وذه

الوقت نفسه طريقة الشعب يف فهمه لإلسالم،إال أن الرفض اليغدو بريئا من حيث اإللتزام 

:¡)الطاهر وطار (اإليديولوجي الذي يتمسك به  "

ع بأي منطق كان، ويف ظل أي حكم كان، حىت إن رفض الواق"

وإن كان حكم حزب الطبقة العاملة ،من طرف الفقراء والكادحني                       

)3(...."هو شكل من أشكال النضال                        
.

ة لعبت جعله يؤطر هذه الفضاءات السردية برؤى ثقافي)جدل التاريخ (إن شغف الروائي بفكرة 

اللحظات واجلزئيات اإلجتماعية دورا يف تشييد منوذج آخر للهوية قائم على التنافر "فيها 

اإليديولوجي بني الفرد وفضاء تواصله اجلماعي وأساسا بني الفرد وثقافته السياسية واإلجتماعية 

")4(

حركة السرد عرب  ألن عمق هذا الفضاء السردي، جيعل املوقف اإليديولوجي مدارا حيويا يف تفعيل

مساحات الرواية ،تشكلت الرؤية اإليديولوجية ،كأداة تساءل التاريخ واإلنسان عرب امتدادات 

:األزمنة والعصور

.326جتربة الطاهر وطار الروائية بني االيديوجلية ومجاليات الرواية مرجع سابق ص:لينة عوض )1(
.209ص:الشمعة والدهاليز )2(
.141ص:الرواية )3(
.169شعرية الفضاء ، املتخيل واهلوية يف الرواية العربية ،مرجع سابق ، ص :حسن جنمي )4(
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من البعد الزمين هذا ومن خالل ما رأيت وعشت ،أعلم أنه يصعب على أي كائن آخر "

ولد الساحل .جلن ولد البحر والربولد مجيع الشياطني ومجيع املالكئة ومجيع ا.أن يكون جزائريا

.الزجني األصفر.األبيض .والسهل والتل والصحراء، الرببري، العريب، الفنيقي، الروماين، الوندايل

)1(...."ولد الوطنية واخليانة .ولد احلماقة واحلكمة   

فهذا البوح السردي، جيلب القراءة األخرى ألساليب اللغـة املغيبـة، فتتسـع دائـرة 

اإليديولوجيـا 

)فليب هامون(فتفسح اال لقراءة حدود الغياب الذي يؤطر جمموع اإلحاالت على حد تعبري 

)Ph. Hamone( هو الذي يشري إىل اإليديولوجية وتتجلى يف الفراغات"،كون هذا الغياب ،

...الدرجة الصفر، اإلختصارات، املسكوت عنه، الضمين، البياض  ."
)2(

ومن هذه الفراغات ما ¡

:من حلظات بوح جعلته يدرك موقعه ادراكا جوهريا )الشاعر (ورد على لسان البطل 

.ومن جديد، يتحتم علي أن أهدم شيئا ما، لكنه يف ذايت هذه املرة "

"أن أحتطم أنا                        .....)3(.

:التاريخ و هاجس اهلوية   -ب

من هذه الرؤية تتعمق مأساة الشاعر وسط وضع أو فضاء يكتنفه الغموض والتعقيد ،مما عمق احساس

املثقف بالغربة والتشظي جتاه واقع كله دهاليز، واقع ال ميكن تغيريه بكل هذه السهولة، بل التغيري 

يتطلب ادراكا معرفيا تؤسس فيه الذات وعيا خاصا ينطلق من األصول التارخيية والتراث املعريف 

العام  فالشاعر، باملنظور السردي مل يستطع التجاوب واإلنسجام مع الراهن، كونه ميتلك قيما 

يشري إىل جمموع التطلعات واألحاسيس "ايديولوجية هلا مواصفات الذهنية اجلماعية وهو ما 

واألفكار اليت تؤلف  بني أعضاء مجاعة ،ويف أغلب األحيان طبقة اجتماعية وجتعلهم يف تعارض مع 

)4("الفئات األخرى 

)غولدمانيا (بطال :وهذا ما محل الروائي على إلصاق بطله باهلم الشعيب، أو باألحرى جعله 

قادرا على متثيل جوارح وانشغاالت الطبقة اإلجتماعية، وهذا حىت ال تنصهر األفكار يف فضاءات 

.71ص :الرواية )1(
(2) Philippe Hamone‚« Texte et Ideologie» in poétique ‚ no 49 paris‚ seuil‚ 1980 ‚ P 108.

.191ص :الشمعة والدهاليز )3(
¡1994اشكالية املنهج والنظرية واملصطلح يف اخلطاب النقدي العريب احلديث ، املركز الثقايف العريب بريوت ، ط اللغة الثانية ،يف:فاضل ثامر )4(

.139ص 
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فية، ومهية وطوبوية تبعد احللم اجلماعيب عن الواقع ،فخروج الرواية إىل مدارات وانشغاالت معر

عاجل من خالهلا الروائي عمق املأساة الوطنية وكيف وصل اتمع اجلزائري إىل هذا الوضع احملرج 

،إذ عن طريق البطل نستحضر التاريخ و خمتلف التشكيالت البشرية ،إذ استطاع التمثيل السردي 

:أن يرسم ابعاد  األزمة اجلزائريةبكل تداخالا مع السلطة والتاريخ والتصورات، 

القاسم املشترك بني هذا اجليل هو اإلنفصام عمن سبقه "

.واإلنفصام عن الزمان واملكان 

.مث الالمباالة 

زائف ،اجلميع واثق من أن كل ما حدث يف هذا البلد عارض، 

.أن الطريق مع ذلك مسدود أمام تغيرينافع  

لكن هناكومضات ضوء خافت ترسله مشعة ما يف منارة ما  

)1(...."يف دهليز ما، جتتذب حنوها أناسا آخرين معظمهم من الشباب 

"التدهلز إىل الفناء نسق"وهكذا يؤدي 
فالشاعر مل يقو على مسايرة الوضع السياسي  )2(

واإلجتماعي مما أفرز حالة من التالشي والضياع والتشتت على مستوى الوعي والوجود ،إىل 

درجة أنه فقد توازنه النفسي ،وادرك بعمق إشكال املثقف الذي كلمااقترب من الواقع كلما زاد 

:اغترابه وتفاقم بؤسه

أنا ارم الذي تتمثل جرميته يف فهم الكون على حقيقته ،ويف فهم"

ما جيري حوله قبل حدوثه ،أحتول إىل دهليز مظلم متعدد اجلوانب                         

والسراديب  واألغوار ال يقتحمه مقتحم مهما حاول، وهذا                         

"عقاب جلميع اآلخرين على تفاهتهم، على تفاهة اللعبة يف يد اللعب  ...)3(

إن مثل هذا البوح حيملنا على القول بأن جممل التقوالت الروائية املضمرة وراء األساليب السردية 

توحي بعمق فكرة جدل التاريخ مع حيز التصورات، مبعىن أن احلقيقة املعرفية هي دائما حقيقة 

التصورات واألفكار النابعة من سوء فهم التاريخ بكيفية تربط املاضي باملستقبل، وهذا  مغيبة وراء

فكل ما "عمار بن ياسر "ما رمسته الرواية من خالل حوار الشاعر مع أبيه، ومع اخليزران ،ومع 

طة دار بينهم من كالم مل يدفع بالبطل إىل تغيري أفكاره و إيديولوجيته ومواقفه من التاريخ والسل

.116:الشمعة والدهاليز )1(
.221جتربة الطاهر وطار الروائية بني األيديولوجيا ومجاليات الرواية، مرجع سابق ،ص :لينة عوض )2(
.12ص:الرواية )3(
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،فبهذه احلوارية نقلتنا الرواية إىل احلديث عن الثورات ،واألديان ،واللغات ،وزمن اإلستعمار ،إذ 

إن العامل "نقرأ ضمن هذه املرجعيات أصناف اخلطابات وصراعها منذ فترة اإلستقالل ،وهلذانقول 

ق مسة لعامل متناقض الذي تعيشه الرواية عامل يكتنفه التناقض وتتسع ثغراته وفجواته ،إذ أصبح القل

"متصارع يشكو اإلرهاق والتمزق بني األديان واللغات  ...)1(
.

تعيد تركيب الصـورة النمطية لثنائية "الشمعة والدهاليز"إن فكرة التدهلز اليت تطرحها ،رواية

األنا، وهذا قصد خلق مناخ خاص لواقع البطل، يف صراعه مع السلطة /اجلهل، اآلخر /العلم

واملفاهيم اإلجتماعية، فتجربة البطل يف هذا املقام هي شبيهة بتجربة أصحاب الكهف، ففي بوم 

واحد أدركوا حقيقة األخرين فعادوا إىل كهفهم، طلبا لألمن واإلعتصام بالفكرة ،وذا الطرح 

يربز إشكال السلطة كطرح اجتماعي تتداخل فيه عدة مستويات وتقاطعات بسطها الكاتب على 

تتحول األحداث والشخصيات فيها إىل أقنعة تارخيية ألحداث "ى اللغة السردية إذ مستو

"وشخصيات معاصرة  فالشاعر حني خيلو لنفسه تنبعث يف أعماقه مالمح الوعي املتجاوز )2(..

:الذات اهلائمة  واملشدودة إىل متاهات الواقع املزيف 

كل ما هو تافه، كل ما هو لتمح الذات، وليمح "

الشاعر املستوعب لكل .ليبق اجلوهر .عارض 

شيء السيد الذي ال يسوده أحد، مبحتويات الدهاليز  

"وسراديبها  .)3(.

حمنة الشاعر كما تتصورها الرؤية السردية، تتجاذا قوتان فاعلتان يف النظر إىل اإلنسان إن 

والواقع، حمنة فكرية كانت سببا يف اغترابه وبؤسه وبالتايل اغتياله، وأخرى صنعتها مواقف السخط 

:,والتذمر من تلك األوضاع اليت آلت إليها البالد 

الدجل يطغى الفكر يتفكك، أشبه .السطحية تعم .يعماجلهل                           

ما يكون بكبة اخليط تتدحرج من فوق إىل أسفل، وبشمعة                           

.حتترق يف دهليز مغلق مهمل                          

)4(.."تبين الثورة باخلونة واملناضلني   الثورة دم الثوار، وتريد أن                         

1617،اعمال امللتقى الوطين الثاين  يف األدب اجلزائري ، اإليديلوجيالرواية اجلزائرية بني توظيف التراث والصراع:فتيحة حسيين )1(

.297املركز اجلامعي وادي سوف ، ص  2009مارس
.81، ص22001ط  دار البيضاء الانفتاح النص الروائي ، املركز الثقايف العريب ،:سعيد يقطني )2(
.77ص :الشمعة والدهاليز )3(
.159ص :الرواية)4(
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إا منطلقات التفكري املعريف الذي أسس رؤية البطل الرامسة ألبعاد اإلنسان املتخفي وراء التاريخ 

ومن هذا املنظور يريد خلق منوذج اجتماعي  حتركه صورة )الطاهر وطار (واألحداث، وكأن 

كل اإلجتماعي، وهذا ما رأيناه من مناذج لصورة البطل املثقف الباحث عن ذاته من وراء التش

فبهذه املواصفات السردية ينقلنا )الفنان املسرحي (و )احلاج كيان (و )زيدان (البطل، أمثال 

املنت السردي هلذه الرواية إىل إدراك مدارات التحول والبحث املسيطرة على املخيال السردي 

ة كلية على كل  شواغل الكاتب الروائية، ويف كل األحوال هيمن"البحث "للكاتب، إذ يمن بنية 

واملواقف يصطدم هؤالء األبطال مبنظومة من األفكار والقيم والتشنجات، جتعلهم يعيدون قراءة 

أنفسهم قراءة تارخيية جادة، وبالتايل نراهم ملتفني حول خيوط معرفية متميزة، عساها أن متنحهم 

فبواسطة هذه الشخصيات وعن طريقها تربز مالحمها "م الكون، سبل اخلالص، أو التدرج حنو فه

احليوية للعصرالتارخيي وتشكيالته وبنائه بفضل مقدرا على عرض جوانبه اهلامة اإلجتماعية 

"واإلقتصادية والسياسية والثقافية  ..)1(
ففي هذه الرواية مثال، يعمد الكاتب إىل خلق واستحضار ¡

شخصيات تارخيية وتراثية هلا نفس األوصاف واملواقف مع الشخصيات السردية، دف شحن 

:الطاهر والطار (اللحظة الراهنة مبا يشبه احلقيقة، اليت كثريا ما حبث عنها أبطال  (

:مثلما نقرأ يف هذا املقطع السردي 

ة احلالة االدبية إنه تفسري حالجي للحالة الرهيب                               

.بقطع النظر عن الباقي                                

.السري واملوت والبعث وحدك                                

ترى كل شيء وال ترى، ترى اجلميع واليراك                                

)2(..احلسني بن علي تندبه  أحد  قبل أن يتطاير رأس                               

الواقف أمام )احلالج (ينفتح هذا املقطع السردي على ختوم الذاكرة التارخيية، فنسنعيد مشهد 

ريح العصر يف تفرده املعريف واألخالقي، ليكون صورة مشاة ملا حيدث يف زمن الكاتب كما 

(ر أيضا، شخصية الصحايب اجلليل متنحنا هذه اإلشارة السردية قراءة ما وراء الكلمات ،فنستحض

،إذ استدعاه الروائي ليكون شاهدا على احلالة اليت يعيشها املثقف واملفكر وسط )أبو ذر الغفاري 

.197ص 12004، طاألردن  دار اء الدين للنشر والتوزيع ،/دراسة حتليلية تطبيقية نقدية :الرواية التارخيية :نواق أبوساري )1(
.163ص :الشمعة والدهاليز )2(
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إن معاينة الكاتب لروح اتمع جعلته يشيد متخيال سرديا مستوحى .جمتمع ال يفقه قيمة مثقفيه 

:يتني مها من اهلاجس التارخيي القائم على أساس فكرتني مركز

.جدل التاريخ -

)غري متشكل تارخييا (واقع غري مكتمل   -

وذه الكيفية تتموقع حتوالت السرد وفق هذا النموذج، من األبطال الباحثني دوما عن مساحات

للتأقلم واإلنسجام، وهكذا تتفاعل الشخصيات مع الواقعي بوترية تناغمية، مث ما تلبث أن تتغري 

مالحمها فتغدو شخصيات قلقة مهوسة م السؤال ورجة احلرية، وهذا ما يؤسس فكرة الصراع 

ه ال يدرك جيدا أن)الشمعة والدهاليز (بني التصورات التارخيية وواقع احلياة، فالشاعر يف رواية 

خيتلف عن هؤالء الناس، فهو مثل كل فرد افرزته ظروف تارخيية ومناخات سياسية، وبالتايل 

فقبول هذا الواقع يبدو أمرا حتميا، يف حني البد من جتاوز هذا الواقع، عن طريق بناء الذات 

" وإعادة تشكيلها وفق رؤية أخرى تعرف كيف تستفيد من التاريخ ومن املواقف التارخيية ،مبعىن

"..أن اتمع هنا يصبح عنصرا تارخييا ومنظورا إليه يف مسار حتوالته الفكرية واملادية معا 
)1(

إىل نكران وجوده كمثقف فعاّل ،وجعل الواقع "فمنظور البطل للواقع اجلزائري، هو ما أدى به 

"..هو املؤثر عليه بدل أن يؤثر هو عليه 
:الرواية  تقول ، )2(

املستقبل هو إغماض العينني يف الدهليز، واإلستسالم "

....لوهج نور موهوم لشمعة تقود إىل العصر   

"الطرف اآلخر، أعرفهم .اآلخرون   .....)3(

البطل ،جعلته يتوصل إىل بناء تصور اجتماعي لطبيعة اتمع  إن اللحظة الوجودية اليت يعيشها

اجلزائري، وهذا التصور تدعمه تلك املراحل التارخيية واحلضارية اليت مرا الفكر اإلنساين، فهو 

جمتمع تعددي فوحدته وانسجامه ال ميكن أن تقوم على أساس التشابه والتوحد، وهذا ما أرادت 

.اليب وامللفوظات السردية الرواية تثبيته عرب األس

(وبكلمة نقول  ، بناء درامي تشكلت معامله السردية، من فضاء األزمة )الشمعة والدهاليز :

الوطنية وتداعياا على خمتلف اجلهات، وعرب فيوضات املتخيل السردي ،يقبع املثقف يف رحالت 

.138انفتاح النص الروائي ، مرجع سابق ، ص :سعيد يقطني )1(
.46ص   162000املثقف وازمة الذات يف الشمعة والدهاليز ، مج التبيني ع :ن حكيم ااومقر)2(
.47ص :الشمعة والدهاليز )3(
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الشمعة وحدها (*)اريخ ،فكانت تارخيية ،قلّب فيها مسالك الوعي، فحفر يف الذاكرة، يف صفاء الت

.حتترق عرب متاهات من الدهاليز 

إذن فما تطرحه الرواية ليس وصفا مشوليا لألزمة اجلزائرية بكل أبعادها، بل هي حماولة للقبض على 

ناتايل (سراديب الواقع، وكشف خباياه رغبة فـي اجيـاد واقـع جمهـول، على حد تعبيـر 

(ساروت  (Nathalie Sarraute. * (

.79، ص 1976¡165،ع دمشقنتايل ساروط  وآخرون الرواية اجلديدة والواقع ،تر بدرالدين عرودكي ، جملة املعرفة السورية ،:ينظر  (*)
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:احلوات والقصر (ء التاريخ يف رواية ناالعجائبية وب/2 (

إن البحث عن الشكل الروائي املناسب ،يعد حتوال خطريا يف بناء التشكيل السردي احلديث املـرتبط  

أساسا بتحوالت قضايا اإلنسان، فرواية الواقع هي من واقع الرواية، وذا تكون الكتابة قد أجنـزت  

"وحتولت إىل حالة جتاوزية للسائد فعلها اإلبداعي  ....)1(.

"حاول الروائي   أن يبعث روح الكتابة الروائية )احلوات والقصر (يف رواية "الطاهر وطار :

احلديبثة اليت تستلهم التاريخ والتراث العام، قصد بناء متخيل سردي قادر على رسم حركية اتمع 

الرواية واجنازاا حناول أن نستعني بقراءة مقتضبة تساعدنا اجلزائري ،ولكي نتعرف على أحوال هذه 

.على تأويل هذا النص الروائي 

وهو "علي احلوات "رواية ذات منحى أسطوري عجائيب،تتناول مغامرة )احلوات والقصر (رواية 

ه صياد ،يعيش على هذه احلرفة اليت علمته الصرب ،وجعلت منه إنسانا حمبا للخري على خالف اخوت

وهم رجال أشرار ميقتهم أهل القرى السبع يف إحدى االيام )جابر، سعد، مسعود(الثالثة 

حني )احلاكم (والصيادين فيتكلمون عن حماولة اغتيال السلطان "علي احلوات "يدورحديث بني 

"لريوي احلادثة ،)بن مجعة(وفيهذه اللحظة يتدخل "كان يتجول يف غابة الوعول  امن يف اليوم الث:

من رحلة جاللته تصدى له جمهولون ،قيل إم كمنوا  وقيل إم هامجوه يف املخيم مع طلوع الشمس 

احلاجب ورئيس احلرس وكبري املستشارين اقترب .مات عددكبري من حراسه وبعض أفراد حاشيته 

 تلك األثناء املهامجون من خيمة جاللته يهتفون بسقوطه وموته ومل يبق بينهم وبينه إال عدة امتار يف

برز ثالثةفرسان ملثمون يهتفون حبياة جاللته وبسقوط أعدائه وبعملون السيف، يف رقاب املهامجني 

يف حني توىل الفرسان الثالثة مناصب احلجابة ورئاسة احلراسة واال ستشارة وعاد املوكب ........

"......إىل القصر
)2(

.

ويعقد على نفسه عهدا بأن يصطاد مسكة ضخمة تزن "علي احلوات "وبسماع هذا اخلرب يعزم 

سبعني رطال وتكون هدية جلاللته، وبعد مدة زمنية يتوصل إىل مبتغاه، فيصطاد مسكة ا تسعة 

.التحفظ"وتسعون لونا خمتلفا ،وتبدأ الرحلة انطالقا من قريته، قرية  "

رعة  عرب كامل القرى السبع، فنسي الناس ما حدث للحاكم وراحوا سرعان ما انتشر اخلرببس

حنو القصر يف رحلة شاقة وطويلة عرب  القرى "علي احلوات "، وينطلق "علي احلوات "يتحدثون عن 

.87،ص 1993¡6:الكتابة واشكالية املعىن يف رواية جتربة يف العشق ، جملة التبيني العدد :الطاهر رواينية )1(
.8، ص 2004والتوزيع  ،اجلزائر ،احلوات والقصر ،موفم، للنشر:الطاهر وطار )2(
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علي احلوات الشاب "السبع، حتدثنا الرواية أن البطل  ميتلك حب الناس ملكانته اخلاصة عندهم 

ه الثالثة وعن كثري من أقاربه فابتعد ،عن طريق الضاللة مل يسرق يوما، مل الطيب، الذي شذ عن اخوت

"يكذب مرة،مل يتعد على أحد، مل يثلب يف عرض أو يتعرض بسوء لغريه  علي احلوات "أدرك  )1(...

أن الوصول إىل القصر ليس باألمر السهل إذ البد من املرور على القرى السبع بأكملها ومحل "

فتستعد الستقباله ،وعرب هذه )الصياد (السلطان، وذه االفكار تسمع القرى بقدوم هداياها إىل 

.بؤس وشقاء هذه القرى وما تعانيه من ظلم واستبداد وحرمان "علي احلوات "املسرية يكتشف 

:وهذه القرى هي 

يف شؤون أصر أهلها على عدم التدخل "علي احلوات "وهي موطن  :القرية األوىل قرية التحفظ-

.جابر، سعد ،سعود(القصر،وهي القرية اليت اجنبت اخوته الثالثة  (

،ومل تقدم له شيئا مجيالغري هذه "علي احلوات " تتحمس هذه القرية لفكرة مل :القرية الثانية-

"وادي األبكار "التساؤالت عن مسكة  انتظر علي احلوات تعليقا أو تساؤال أو اقتراحا لكن خاب "

"انقطعت املخادثة اليت كانت دائرة  ظنه لقد .....)2(
.

وهي على خالف القرية السابقة ،فقد استقبلته بالزغاريد واألفراح ،اهلها اليظهرون :القرية الثالثة-

هؤالء وأصحاب القرية السابقة فإم يتحفظون يف "شيئا هدفهم الوحيد هو معرفة السمكة العجيبة 

)3(....."واليتورعونعن ابداء السخرية ،او حىت االزدراء والكراهية إعالن والئهم للقصر 
.

"علي احلوات "اشتهرت بالعدوانية والشرور ،وقد نصح "بين هرار "وهي قرية :القرية الرابعة-

هذه قرية بين هرار دعا عنها نيب مل يتمكن من "أن المير ا ،لكنه متكن من شقها مرورا إىل القصر، 

.)4(..."سالته أاليسكنها غري لقيط أثيم فرمن قومه ،فيه الرذائل السبع والعيوب السبع تبليغ ر

وهي قرية التصوف، وقد تعرضت كثريا لغزو األعداء ولقد هامجها ألف فارس  :اخلامسةالقرية -

وفارس وافتضوا مجيع االبكار ومل تنج سوى عذراء واحدة ،ختفت حتت غربال ومن ذلك احلني قرر 

املتصوفون أن تفض بكارة كل وليدة من طرف شيخهم ،وهذا قيل أن تبلغ أربعة أسابيع وحلسن 

.عذرائهم الوحيدة لتكون رفيقته يف الرحلة الشاقة حنو القصر مقامه عندهم رفعوا له 

10ص :احلوات والقصر)1(
.26ص:الرواية )2(
.32ص:الرواية )3(
35ص:الرواية )4(
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نفسه أمام أناس خمتلفني عن بقية القرى األخرى لعمق تفكريهم "علي احلوات "يف هذه القرية جبد 

)1("لن تفهم احدا .لن تفهم غريك .ولن تفهمنا يا علي احلوات "واعتدال مواقفهم 

ظة، واملعروفة باستسالمها الكامل للقصر يقال إن حكيم القرية وهي قرية احل:السادسةالقرية -

على عكس نسائهم املصابات باهليجان "خمصيني "قدمنح لرجاهلا عقارا أفقدهم رجولتهم فانقلبوا 

اجلنسي ،وكلهن جواري للسلطان ،وحيكى أن شابا صنع عقارا يعيد لرجال القرية رجولتهم إال ام 

.اب خبرب، وقيل إنه قتل وغاب رفضوا ذلك ،ومل يسمع للش

وهي قرية االعداء واألباة قريبة مكن القصر حبكم موقعها اجلغرايف، تتميز مبواقفها :السابعةالقرية -

الصلبة املعادية للقصر ،الا تعرف خفاياه جيدا ،وهي القرية الوحيدة اليت مل تستسلم للفرسان 

بلطف وحفاوة، ومن جانب أخر فهي "احلوات علي "ورغم هذا فقد استقبل اهلها :واألعداء 

القرية الوحيدة اليت بلغت شأنا يف التطور العلمي واملعريف ،وان سكاا بلغوا مراتب مرموقة يف ميدان 

العمران والتحضر واإلعتماد على الذات، وهم بصدد اختراع احلاسة السابعة عشر عند اإلنسان 

صي وبالتايل اإلستغناء عن مجيع املؤثرات اخلارجية من من فتمنحه القدرة على التزود الذايت والشخ

"قصور وسالطني  . باختصار هيحاسة التزود الذايت تغين اإلنسان عن كل شييء إذاما برد يدفئ .

إذا ما عطش يرتوي بقرار ،إذا ما مرض عاجل .إذا ما جاع يفعل كذلك .نفسه مبجرد قرار يتخذه 

علي احلوات على هذا العمل سبعة أنبياء وسبعة رسل، وسبعة خمترعني يتعاون يا ......نفسه بنفسهّ ، 

"وسبعة حكماء،ونأمل كثريا يف أن ينجحوا يف أقرب وقت  .)2(
.

إىل "علي احلوات "وبعد مسرية ثالثة أيام والتعرف على القرى السبع والتحاور مع أهلها ،يصل 

أخذ ورد مع احلراس ،فلم يستطع املرور القصر ،بعد أن مير على مراكز احلراسة السبعة ،وبعد 

فتتضارب األقال حول مصريه ،إىل ان وجد مغشيا عليه هو وجواده وبغلته يف قرية التحفظ ،ويده 

:اليمىن مقطوعة،فأسم انه سيعود وحيمل جلاللته مسكة ضخمة يصطادها بيده اليسرى 

السمكة األوىل فان السمكة سأنذر جلالته أمجل مسكةأصطادها ،فان فلتت .سأصطاد بيد واحدة "

"الثانية لن تفلت من   الشص و إن فلتت فإىل الثالثة،فإىل غريها  ..)3(.

42ص :احلوات والقصر )1(
74ص :الرواية )2(
87ص :الرواية)3(
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عذاب الرحلة من جديد ،فيقصد وادي اإلبكار ثانية ويصطاد مسكة "علي احلوات "وهكذا يعاود 

اعلي "مثل األوىل يف الشكل والوزن،وهذا بعد أن مسعت به كل القرى فأعلنت  تعاطفها ومساعدا 

،الذي انطلق مسرعا إىل القصر ،فتمكن من عبور مركز احلراسة "احلوات 

مقطوع اليد "احلظة"،ووجد مرميا مرة أخرى يف قرية "السلطان "من مقابلة  األول،لكن مل يتمكن

اليسرى فتقدم له املساعدة الضرورية، ومن ذلك احلني قرر سكان القرى السبع تشكيل وفد يتكون 

مرميا ملطخا بالدماء مقطوع "علي احلوات "من سبعة أعضاء ،ولكن تشاء األقدار أن يعثر على 

ان تيقن اجلميع أن إخوته الثالثة هم الذين يسيطرون على القصر فهم أصحاب هذه  اللسان وهذا بعد

األعمال الشريرة، القرى السبع مسعت اخلرب وتداولته ،قرر السكان مجيعا التحرك جتاه القصر والثورة 

رش، عليه، وبالفعل قد حتقق هلم ذلك فدكوا أسواره وفتحوا مغالقه،واكتشفوا احلقيقة وعروا خبايا الع

املهم يف كل حكاية علي احلوات املهم أكثر من شيء أن احلقيقة جتلت  :"وحتقق حلم املتصوفني 

"،وأن أعداءعلي احلوات مل بيستطبعوا أن مينعوه من التعبري ن اخلري الذي جاء يسم العصر به  .)1(.

ي ذو رؤية مجالية ، وهي عمل ابداع"احلوات والقصر "هذه باختصار أهم اخليوط الكربى يف رواية 

استثمار "الطاهر وطار "ختتلف شكال ومضمونا عن سائر الكتابات الروائية السابقة، إذ حاول 

التراث الشعيب ،وفضاء األساطري ،وخمزون الذاكرة الشعبية ،قصد بناء متخيل سردي يعيد قراءة الواقع 

الصراعات السياسية .ـناجلزائري يف مرحلـة من مراحـل تطـور اتمـع ،والسيمـا  فـي زم

وهي املناخات املأزومةاليت يمن على الرواية أحداثا وشخوصا "وما خلفته من هواجس قلقةوحمرية 

)2(..".ودالالت 
.

.ماذا أراد الروائي قوله من وراء هذا النص الروائي ؟؟؟

:مسارات التهويل و قراءة الواقع -أ

وم أسطورية وسراديب عجائبية ،صنع من خالهلا أحداثا إىل خت"وطار "يف هذا النص الروائي يأخذنا  

ومشاهد ،مجعت شتات العقلية الشعبية واملوروث الثقايف والتراث العريب يف شىت مشاربه واجتاهاته 

الراوي الذي "املتباينة ينطلق الكاتب من تصميم هيكلي  موقع من خالله احداث الرواية عن طريق 

"جيسد البعد املعريف التراثي 
)3(

ورحلته إىل القصر "علي احلوات "تقف حدود الرواية عند مغامرة ¡

ومقابلة السلطان مرورا بالقرى السبع والتعرف على اهلها ،وحتقبق احللم يف النهاية والذي هو تقدمي 

172ص :الرواية )1(
.308اجتاهات الرواية يف املغرب العريب ، مرجع سابق ،ص :مجعةنببوشوشة )2(

.88،  ص 2000التراث الشعيب يف الرواية اجلزائرية ، منشورات التبني ، اجلاحظية ، :بلحيا الطاهر )3(
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السمكة السحرية لرئيس السلطنة ،ومن هذا املناخ وهذه  العوامل  يتطور  البطل الشعيب ويتحول 

حتلم به الذهنية الشعبية ،الذي متىن به نفسها يف محله خلالصها من دمار "طل ملحمي تدرجييا إىل ب

"الغنب والظلم  .)1(.

علي "يدعونا النص إىل استرجاع طقوس الذاكرة املفعمة بالتخييالت والرموز االسطورية ،فيحملنا 

وسط أجواء الدهشة "األعداء"وحيلق بنا من وادي األبكار إىل قرية "إىل قراه السبع "احلوات 

الذي كان الصياد يقضي فيه معظم وقته وبعد متسع زمين "ر االبكار "واألسطورة، تبدأ املغامرة من 

يتحول هذا املكان إىل جمال أسطوري له داللته اخلاصة يف صناعة احلدث فمن هذا املكان تنبعث 

للسمكة العجيبة اليت تزن سبعني رطال،  القوة املتميزة يف اصطياده"علي "املعرفة األسطورية ويكتسب 

ويزيد طوهلا عن املتر، وذات تسعة وتسعني لونا ،،،، 

فمن هذا املناخ ،تكون هذه االقترابات الوصفية اخلارقة ،هي اليت أضفت على عملية الصيد أبعادها 

.)2("األسطورية املتواشجة مع إيقاع النص  

اليت تضم "السلطنة "ث داخل  حيز مكاين متخيل أال وهو وذه اإلمكانات السردية ،تتموقع األحدا

القرى السبع، فمن هذا الفضاء تستمد الشخصيات أفعاهلا ،وتكتسب القوة يف جماة الواقع، ولقد 

القصر يف ذهن الرعية بكل أشكال الظلم والقهر والبؤس ،وما ارتكبه اللصوص من جرائم "اقترن 

.وب ، ى مطاردة اللصوص ،مث حتول شيئا فشيئا حىت صار وكرا هلم القصر أقيم يف البدء عل"

.)3(..ينطلقون منه للنهش مث يعودون كان القصر مصدرا المن الرعية 

وال نود يف هذا املقام أن نسترسل يف وصف أحداث الرواية كاملة، بل حناول أن منسك حبفريات 

املعىن املندس وراء هذه األجواء األسطورية العجائبية، لنقول إن أول فضاء يصادفنا يف هذا العمل ،هو 

لسلطنة، وغابة فضاء املكان املوغل يف التجريد والتخييل وهذا من خالل مجلة األمساء والشخوص ،كا

"التحفظ "الوعول، والقرى السبع وتسمياا املتعددة ،وإىل غرب ذلك من األقوال واألفعال، فمن قرية 

على الرحلة إىل القصر وتقدمي مسكة النذر جلاللة السلطان، سكان هذه "البطل "تنطلق املغامرة ويعزم 

خيترق هذا "علي احلوات "لكن  القرية متمسكون بسياسة التحفظ وعدم التدخل يف شؤون القصر،

املوقف يف هذه املرحلة من سري التتابع السردي يضع الكاتب البطل ضمن تصعيدات عجائبية وهذا يف 

ربطه بتصعيدات عجائبية بل سحرية هيأت البطل بأن يكون حمركا للمشهد خصوصا حني يعثر على 

.90ص :املرجع نفسه )1(
256سابق ص الرؤية والبنية يف روايبات الطاهر وطار ، مرجع :ادريس بوديبة )2(
73:احلوات والقصر)3(
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ا جنيات من وادي األبكار ورمتها يف بقال إا مسكة مسحورة ،محلته:"السمكة العجيبة واملتميزة

""وادينا بعد أن أعطتها التوصيات الالزمة ملساعدة علي احلوات 
،أثناء الرحلة يكتشف البطل )1(

خفايا ومواقف كل قرية ،ويدرك بعمق البصريةأحوال الناس ،بعد أن يتحول إىل  أسطورة أو معجزة 

.العصر 

موطن األشرار الداخل إليها "بين هرار "رية الرابعة ،قرية يبدأ التكثيف األسطوري واخليايل من الق

مفقود، يقال إن نبيا دعا عليها مل يتمكن من تبليغ دعوته ،ولقد تضاربت األقوال و األحاديث 

يقال إنه مر "قد مر ذه القرية أم ال ،"علي احلوات "وتداخلت القصص العجائبية حول ما إذا كان 

يراه أحد تكور مثل الغمامة واقتحم الشوارع ظن الناس انه زوبعة، ظنوا يف وضح الشمس ن دون ان 

"انه ثعبان مشعر يلتف يف الرمال ويركب الريح السموم  ..)2(

موطن احلقيقة "املتصوفة "ومع كل قرية يزداد التضخيم األسطوري لعلي احلوات لتكون قرية 

السلب من طرف األعداء، وبعد غزوات واملعرفة، وهي القرية اليت كانت دائما عرضة للنهب و

اقتطعت عيون األهايل ،فتحولت إىل قرية العميان، فانقطع أهلها إىل التصوف والعبادة فاعتزلوا احلياة 

الذي غري حيام مجلة وتفصيال، فظهوره هلم هو مبثابة "علي احلوات "والسياسة ،إىل أن ظهر هلم 

سماء ،فنصبوه وليا من أولياء اهللا وزوجوه عذراءهم الفتح العظيم، وكأنه قطب روحي أرسلته ال

فمن هذه القرية ميرر الكاتب خطابه املعريف والسياسي،يف نقل هذه الشخصية :الوحيدة رمز الطهارة 

من جمال األسطورة إىل جمال الفكر والواقع ،وهذا عن طريق ربط احلقيقة التراثية باحلقيقة التارخيية 

الباحث عن املعرفة، من وراء القرى السبع نومن هنا تتحول األسطورة إىل ،قصد إظهار عمق اإلنسان 

تربز من خالله )3("هي تاريخ  متنكر "رؤية وأداة لتعرية الواقع بل تصري معرفة مالزمة للتاريخ ،بل

:حلظة املاضي واملستقبل 

.لن تفهم أحدا .لن تفهم غريك .ولن تفهمنا يا علي احلوات "

."أنت فهمت نفسك، وهذا كل ما يف األمر ،وهذا هو سر برهانك             

يسمح فضاء الرواية بتحديد مواقع الشخصيات وفق تطور منتظم يف توظبف احلكاية الشعبية ذات 

األبعاد العجائبية ،وهذا يدعو الستحضار دالئل املتخيل األسطوري يف أبعاده الشعبية ويف اعتقادنا 

أساطري، حكايات شعبية،تراث خرايف  اعتقادات (املتواضع أن امتزاج وتداخل مستويات التخييل 

)شعبية  قد خلق رؤية خاصة تتجاوز املنت الروائي وفق نظرة مشولية تدور لعبتها خارج املكان ..

17ص:الرواية )1(
36ص :احلوات والقصر )2(
247ص2007أشكال التناص األسطوري عند الطاهر وطار ، اعمال امللتقى األدب واألسطورة جامعة عنابة :علي خفيف )3(
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عامل وذا يتحول علي احلوات من فاعل، أي كائن أسطوري سردي إىل دال يشري إىل ال"والزمان ،

)1(.."،وإىل التاريخ 
.

أقوى القرى وأشدهم صالبة يف  وهي"األباة "أو مدينة "األعداء "إىل قرية "املتصوفني "ومن قرية 

صنع القرار، ولقرا احلغرايف  من القصر جعلها على دراية كبرية بشؤونه ،فأهلها متحصنون داخل 

عمران حمكم جعلها عصية على الغزاة والفرسان املعتدين، ولقد بلغت مرتبة عالية يف التطور العلمي 

كن اإلنسان اإلستغناء عن كل املؤثرات واملعريف ،إىل درجة ام بصدد اختراع حاسة جديدة مت

"..كل العلماء، كل األنبياء ،كل الرسل، الذين جنوا من فتك القصر، هربوا إلينا "اخلارحية ،
)2(

ليشرك القارىء ويضعه يف "علي احلوات "ومن مجيع هذه التصورات ،ينطلق الكاتب من عمق البطل 

مفاهيم تارخيية متتزج فيها كل مقومات التراث العريب أجواء أسطورية عجائبية تصور الواقع وفق 

واإلنساين ،وذاه الرؤية فعلي احلوات ليس جمرد شخصية مؤطرة زمنبا ومكانيا،بقدر ما هو بعدا 

)3(."شعبيا رمزيا ميتزج مع حركة التاريخ حىت يصري هو التاريخ ذاته 

علتنا نشرك هواجس الذاكرةواملرجع الشعيب وعليه  فإن اإلستعانة بعناصر األسطورة يف هذا اال ج

يف جعل اخليال األسطوري بكل رموزه تارخيا الخيتلف يف كثري عن احلدث التارخيي الواقعي، ولذلك 

لتكون فضاء تواصليا زاخرا باملقومات اخليالية املختلفة املشارب "احلوات والقصر "جاءت رواية 

بطال ملحميا ميتلك "علي احلوات "شخصية ،فجعل من الروائي داللة ال"والثقافات وهلذا  طور 

"مسات البطولة ،فهو الساكن يف الفئات الشعبية احملرومة ،به تعرف القرى،وتتضح معامل العصر  :

وراء  فمن)4(.."أن بروزك يف هذا العصر ،وذا الشكل، قد يغري جمرى األمور بعض الشيء ...

لتراثية ،لتكشف عن رؤية الكاتب ومرجعيته الثقافية يف التعامل مع هذا التوظيف تتزاحم التنويعات ا

الواقع اجلزائري بصفة خاصة والواقع التراثي العام بصفة عامة ،فرغم سيطرة اهلم اإليديولوجي على 

/الشعب :هذا املنت الروائي، ورغبة الكاتب يف مترير خطاب السلطة ،واإلحلاح على تفعيل ثنائية 

ن التوجه إىل خفايا النص، و  أبعاده املرجعية يؤسس قراءة أخرى تالمس حفريات املعىن احلكم ،إال أ

القابعة من وراء مرجعية الكتابة ،ليتحول النص السردي إىل مغامرة ذات كيان تارخيي كاشف لروح 

.العصر 

.205فضاء املتخيل ،مقاربات يف الرواية ،مرجع سابق ص :حسني مخري )1(
73ص:احلوات والقصر )2(
134ص "الرواية منوذجا "الطاهر وطار ،جتربة الكتابة الواقعية ، :واسيين األعرج )3(
.68ص :الرواية )4(
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الرؤية ،عن  وذه املواصفات ينفتح هذا النص ،على العديد من التمثيالت التخييلية ،زادت يف تعميق

ما هي إال حماكاة "احلوات والقصر "إن  رواية:نستطيع القول.طريق التناص األسطوري والتراثي 

لفريد "منطق الطري "جديدة ألحوال املقامات الصوفية ذات األبعاد األسطورية ،املتمثلة يف كتاب 

قافلة من الطيور حبثا عن "(*)السيمورغ"يقود فيها "الدين العطار، وهي رحلة صوفية معراجية 

الطيور الواحد تلو اآلخر ،ويتمكن السيمورغ من عبور سبع )التراتبية(املطلق ،تتساقط خالل الرحلة 

"معاريج عسرية ،وال يبلغ ضالته إال يف املرآة  ..)1(
.

لتأكيد على فذكر هذه األحوال مينح النص بعدا مشوليا داال على عراقة التراث الثقايف واملعريف ،وكذا ا

علي "وإدراك أحواهلا ،فرحلة "الذات "أن رحلة املعرفة ،رحلة شاقة جدا ،فبال بد هلا من معرفة 

العامل :ما هي إال ترسيخ لعالقة الذات باآلخر،أو باالحرى صراع مستويلت النفس بني "احلوات 

"جالل الدين الرومي(األصغر،  والعامل األكرب كما عربعن ذلك  : نك جرم صغري وفيك وحتسب أ)

.انطوى العامل األكرب  "

"وعلى مستوى السرد وظف الروائي الصيغة احلكائية املعهودة  وهذا على لسان ...حيكى أن  يقال:

"الراوي  يقال إن النساء ،اعترضن طريق الشيوخ ومحني الشاب منهم إال أم مل يتمكن من عدم :

",..أشهر لينطلقن يف مناحة دامت عدة .خنقه بأثدهن  .)2(
.

وهكذا تتكرر هذه الصيغة املعروفة عرب كافة املنت الروائي لتكون ملمحا ومدارا مجاليا يضفي على 

أسلوب احلكي ميزة التواصل التراثي قصد تبليغ مقاصد األفكار بطرق ،تأخذ بأبعاد الذاكرة الشعبية 

مج السردي ،و مل يكتف الكاتب ذا أواملخيال الشعيب ،الذي ركز عليه الكاتب كثريا يف هذا الربنا

وما دار حول هذه "ألف ليلة وليلة "اإلستثمار ،بل استحضر أيضا مضامني حكاية الصياد يف ،

...من خوارق، ومالبسات سحرية ،وأخبار السلطان، وحكايا العفاريت ،وعوامل الغيب"احلكاية "

لة يف الفكر الشعيب، تتعمق الرؤية السردية يف وشىت العوامل األسطورية وذه التغريبة العجائبية املوغ

حماولة مجع شتات التراث الشعيب وما خيتزنه من قدرات خيالية قادرة على إجداث توازن تارخيـي 

.يسمـح بفهـم املاضـي واحلـاضر

مل يكن ليصل إىل القصر لو مل يتزود باحلس التارخيي الذي حوله "،فعلي احلوات "املاضي واحلاضر 

معزول تراثيا إىل روح محاعية مشبعة باألحوال املعرفيةالساحبة بالفيوضات "نكرة "ئن فردي من كا

.الصوفيالتراثرموزمنخرافيطائر(*)

..23ص 1989¡11:العدد  ،لندنالربيطانية،،جملة الناقد »احوال البصرة والبصرية ،يف الفن اإلسالمي والتصوف «:أسعد عرايب )1(
.60ص :احلوات والقصر)2(
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اخليالية ،ففي كل قرية يكتسب البطل مقومات معرفية متنحه اإلرادة على مواصلة الرحلة ،وكشف 

استخداما مكثفا عرب كل  "7"خبايا القصر ،ومن العناصرالترميزية كذلك استخدام الكاتب العدد

على الدور البارز الذي يلعبه هذا العدد يف  الذاكرة الشعبية اليت كان "فصول الرواية ،وهذا يدل 

"رافدها األول الدين اإلسالمي  ..)1(

(ومن هذه اإلستخدمات نذكر على سبيل االستدالل  القرى السبع، الرذائل السبع ،سبع ليال، :

.ابع، سبعة خمترعني، سبعة أيام سبعة رسل، املركز الس ولعل هدف الكاتب من وراء ..........")

هذا التوظيف هو وصف أحوال اتمع الذي تغلب عليه عناصر التكرار والرتابة والبساطة يف احلكم 

حىت يؤكد اإللتحام بني الفكر الشعيب الذي ميثله علي "على األشياء، من جهة، ومن جهة أخرى 

)2(.."قول املعرفة األخرى اليت تتوفر عليها هذه القرى احلوات، وبني ح
ومن هذا املنظورتتضح ¡

حدود الثقافة الشعبية وكيف تعمل بصورة عفوية وساذجة يف طريقة الفهم والتلقي والنظر إىل األشياء 

ن م.،وكأن الكاتب أراد إحياء ثقافة املشافهة ،وجعلها ذات مرجع حاسم يف قراءة الواقع واتمع 

ويف كل مرة جيد "علي احلوات "وادي األبكار ،مرورا بالقرى السبع، وصوال إىل القصر تتكرر رحلة 

نفسه مرميا يف إحدى القرى  بعد أن بترت يده اليمىن مث اليسرى فلسانه،وهذا بغية حتقيق حلم الرعية 

لصوص القصر إىل مبتغاه ويتحدى "علي احلوات "واكتشاف حقيقة القصر ،ورغم كل احملن يصل 

البطل اليوناين الذي عاقبته اآلهلة بأن حيمل "سيزيف"وجمرميه، فكل هذه املواقف تذكرنا بأسطورة 

الصخرة العظيمة إىل اجلبل ويدحرجها فوق السفح لتستقر يف األسفل ،ويف كل مرة تكلل حماولته 

ع إىل اخلري وحمبة الناس ،فما جيمع البطلني هو التطل"لعلي احلوات "بالفشل، كذلك احلال بالنسبة 

فعلي "من أجل حترير اإلنسان من العبودية واإلستالب،ورفع الظلم والقهر بسالح احلكمة واملعرفة

الوالء للقصر يتمثل يف "قرر خوض املغامرة وخرج عن طوع الرعية يف ابتعادهم عن القصر "احلوات 

"اإلبتعاد عنه وجتنبه سواء باخلري أو بالشر  ..)3(.

،تقول األسطورة "علي احلوات "،الذي نراه قريبا من مغامرة "إىل بروميثيوس "سيزيف "ومن 

،حني أفشى سر النار للبشر حكمت عليه اآلهلة بالعذاب األبدي ،ألنه "ان بروميثيوس :اليونانية 

 خالف تعاليمها ،وساعد البشر ووقف جبانبهم، فدفع الثمن باهضا فظل على حاله معاقبا طول الدهر

،إىل أن شت النسور كبده،، فبهذه التقاطعات،األسطورية  يتحول البطل إىل منوذج ملحمي ذي 

127ص  1/1986ط  اجلزائر،ديوان املطبوعات اجلامعية)1983-1970(الشخصية يف الرواية اجلزائرية ،:بشري بوجيرة )1(
.126ص :املرجع نفسه )2(
.21ص:احلوات والقصر )3(
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أن لغة اإلصرار اليت تعلمها علي احلوات من "مواصفات تراثية  تعكس طموح الشعب وأماله ،إذ

.)1("جتربته اليومية احلياتية هي اليت توصله إىل نقطة الالرجوع وإىل إدراك كل تناقضات الواقع 

ومن كل هذه املناخات األسطورية وأشكال الترميز، تتجاوز الرواية حدود الفكرة الوطنية  اليت 

وعالقة احلاكم بالرعية "مشكلة السلطة "اشتغل عليها الكاتب من اجلوانب الشكلية ،واملتمثلة يف 

مل تقله ،وبلغة أخرى ،إننا ،لتصبح إشكاال ومدارا حساسا يف تاريخ اإلنسانية ،فما قالته الرواية هو ما 

نستطيع فهم احملتوى األسطوري ،خبلفيات معرفية تقودنا إىل خلخلة البنية املرجعية للكاتب يف اشتغاله 

"فانتنازيا التاريخ "على على التاريخ ليستدل على وقائع حاضرة  ومعاشة، وهذا ما ميكن تسميته

ريخ ستارها ،واحلاضر مبتغاها والفانتازيا أوالتحليق مبعىن أن التا"،إذتتم قراءة احلاضر بأدوات ماضية 

فكل هذه املسائل أطرها الكاتب خبطاب إيديولوجي ذي دالالت سياسية .)2("يف اخليال أسلوا 

تصب باألساس يف رحم اإلنسان اجلزائري الباحث عن املعرفة ،الباحث عن ذاته، يف زمن تساقطت 

.ا الذاكرة قادرة على مللمت فيوضات املعرفة أوراقه ،وتالشت عرب أزمنة مل تعد فيه

املرجع الصويف يف أبعاده الروحية :ومن املرجعيات التراثية اليت اختذها الكاتب سندا ملتخيله السردي 

واإلسالمية ،فجاءت بعض الصيـغ الروائيـة واملواقـف مشحونـة ببعـض املقامـات واألحوال 

فرة، ال سري وال طريان، وال ركوب إا وثبة، واحدة ال ميكن يا علي احلوات، احلياة س"الصوفية ،

الرجوع من خالهلا، الوثقبات كبرية وصغرية، هامة وتافهة حسب طبائع الناس وما جبلوا عليه ،إمنا 

"....كل وثبة وثبة 
)3(

.

دالالت إن استعارة اللغة الصوفية ،والتمثل برؤاها الكونية ،جعل رؤية الكاتب تستحضر الكثري من 

(واحلجاب ،كما تدل عليه هذه العبارات /الكشف :الرمز الصويف ،واليت تصب مجيعا قي ثنائية  :

قد "فإن هذه اجلمل الشفافة ..)قطب األقطاب، طاف على القرى، ارتفع إىل عنان السماء، النور 

"طلق تتحول إىل انزياحات ذائبة ضد اللغة السائدة ،وتسعى لإلنفتاح صوب الوجود امل ، إن )4(..

اللغة الصوفية يف هذا اال ماهي إال حلظة عرفانية اشراقية يقفها البطل جتاه العامل واألشاء رغبة يف 

بلوغ اليقني عن طريق متخيل سردي جامع ملختلف اإلستعارات، والرموز  األسطورية ،ومواقف 

.الفعل الصويف 

.588بية يف اجلزائر ، صاجتاهات الرواية العر:واسيين األعرج)1(
.63ايقاع الزمن يف الرواية العربيبة املعاصرة ،ص:أمحد محد النعيمي )2(
.43ص:احلوات والقصر )3(
.267الرؤية والبنية يف روايات الطاهر والطار ، ص :ادريس بوذيبة )4(
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م على الرتوع األسطوري ،وصناعة الدهشة إن تعميق فمن هذا اإلشتغال يتأسس  الفعل الروائي القا ئ

الرؤية السردية يف هذه الرواية ،بواسطة اللغة الصوفية ،أحدث نقلة معرفية وثقافية يف ربط املواقف 

يف حقيقة األمر ليست رحلة حبث عن "علي احلوات "فرحلة"والسلوكات بالتراث اإلنساين العام ،

عرفانية معرفية تسعى المتالك الوعي والقبض على مسالك العقل  حقيقة القصر بقدر ما هي مغامرة

.....،بغية التواصل مع اآلخر ، أن دخولك إىل القصر ميكنك من التشبع باحلقيقة، ومهما كنت "

متحفظا، ومهما أخفيت منها، ومهما غاب عنك مغزاها، فإنك ستجعل غربك يطلع على جزء منها 

إن رغبة علي احلوات هي رغبة التواصل، وهو "وبكلمة نقول،  )1("...،أو على األقل على مالحمها 

املعىن العميق لداللة اخلطاب الروائي الذي يهدف إىل التواصل مع القارىء وتبليغه رسالة عن وضع 

)2(..."سو سيولوجي تارخيي مبحدداته وظرو ف مالبساته 
.

:السياق السردي للرواية  -ب

بطال ملحميا أسطوريا ،متثلت يف مغامرته جتربة البحث "احلوات علي "خلق الروائي من

واإلستكشاف ،فهو البلطل احملوري الذي يستقطب مجيع األحداث واملواقف البطولية ،فمنه تتوالد 

حيثيات السرد وتنمو املشاهد واألوصاف، وفق بنية سردية تتسم باإلنغالق، إذجند أن لكل حدث أو 

كمحرك حيوي وفعال يف )علي احلوات ( مسارات القرى السبع يتموقع مشهد بداية واية ،فعرب

تفعيل املادة احلكائية ذات األبعاد األسطورية والعجائبية، ومن فيوضات الرمزوالتخييل ينفتح النص 

على أشكال التراث الشعيب بكل أوصافه التارخيية والصوفية ،فجاءت اللغة الروائية لغة مكثفة مجعت 

لصوفية ،و انزياحات املعاين ،وحديث الذاكرة الشعبية، املشخصة ألسلوب احلكاية، إذ بني اللغة ا

وذلك من خالل عدم إعطاء "متكن الروائي من تكثيف املادة القصصية ذات األبعاد األسطورية ،

وذلك يف حماولة لدمج الزمن الروائي يف الزمن ...الروائي حدودا لألماكن اليت تتحرك فبها األحداث 

"ألسطوري املطلق ا الراسم لبنية ختيليةمتعددة معامل النص الروائي تشكلت وعرب هذا النسيج ¡)3(..

)4(.لتصاغ وفق قواعد النص وأشكاله"األنساق والرؤى
.

يأخذ الراوي حضورا وموقعا خاصا عرب معظم جتليات اخلطاب الروائي إذ "احلوات والقصر "يف 

تب الذي يدير األحداث كذات كاتبة ،مستخدمة لضمري يتوىل السرد راو خفي، وهو الكا

الغائب،وذا تكون الرؤية من اخللف هي الرؤية السردية املهيمنة على هذا املنت الروائي،فيبدو الراوي 

.68ص :الرواية )1(
.212الرواية ، صفضاء املتخيل ، مقاربات يف :حسني مخري )2(
.190ص  :املرجع نفسه)3(
.07ص  1993البنية الزمنية يف القص الروائي ، ديوان املطبوعات اجلامعبة ،وهران :عبد اجلليل مرتاض )4(
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فيها عاملا بكل شىيء ومدركا لكل األحوال والسلوكات، كما هيمن السرد التتابعي على أحداث 

وفق تطور درامي يرتع إىل الشكل الدائري املغلق ،وهذا ما "احلوات علي "الرواية ،قصد تتبع جتربة 

نلحظه يف تشكيالت الرواية العربية التقليدية اليت تتبع املسار السردي املنتظم احملكوم ببداية واية، 

دون أن ننسى املنظور السردي الذي قلص دور البطل ليخل حمله الراوي العليم ،كما هو احلال يف 

احلكائي الشعيب، وهذا أمر طبيعي يف مثل هذه املواقف ،دف ختليص األسطورة ورموزها من التراث 

ليضع القارئ يف أجواء أسطورية وخرافية ويشركه معه أثناء عملية جتلي "ثقل العجائيب والالواقع 

.)1(..الواقع الذي كان البطل حياول إماطة اللثام عليه 

يتموقع سؤال السلطة ،كاشتغال فكري هيمن على سياق النص وأبعاده ومن هذه التشكيالت التراثية 

اجلمالية ،فالقرى السبع بكل اختالفاا اإلجتماعية والثقافية مل تتمكن من معرفة حقيقة القصر أو 

مركز السلطة ألا ال متلك األدوات واملقومات التارخيية الالزمة لبلوغه ،أو باألحرى هي قرى ال 

:لقصر ،وبالتايل ال متلك الطريق املوصل إليه ،تقول الرواية تعرف من  يف ا

... ختتلط األمور يف القصر وختتلط أحيانا كثرية، حىت ال يبقى"

يتميز فيه شيء الرجل من املرأة، والعبد من السيد، والسلطان 

"من امللكة ،والعدو من الصديق   .......)2(

ليكون رمز التحول التارخيي واحلضاري ،يف ربطه للمعرفة املؤدية لليقني "احلوات  علي"وهلذا جاء 

واملخلصة لكل أشكال الظلم والشقاء واحلرمان، إذ بواسطة املعرفة التارخيية املستوحاة من معرفة 

من بلوغ مرحلة الوعي املتجانس ،فتدرك أن التواصل والتكامل  الذات والوعي جبوهرها متكنت الرعية

)ومن خالل إحدى القرى (ال ينبع إال من حلظات تارخيية يتوحد فيها الوعي بالتاريخ ،فالسلطنة 

تعتقد أن راهنها هو هذه املرحلة النهائية من معرفة تارخيها مبعىن أا وصلت لصناعة تاريخ متميز 

:غلق متموقع داخل سياج م

القصر نفسه يا علي احلوات يضع القرية يف موضعها "....

"التارخيي فكيف تسمح لنفسك اليوم ادعاء متثل التاريخ                         ...)3(

ة ومن هذه الزاوية تطرح مسألة السلطة كفكرة مؤطرة لألبعاد اإليديولوجية،املهيمنة لشواغل الكتاب

واملرجع ،فاالشتغال على املنحى األسطوري بإمكانه أن جيسد موقف الروائي من السلطة واتمع، إذ 

حتولت األسطورة داخل السياق السردي إىل مكون تراثي كاشف عن الذهنية الشعبية ،فهي تاريخ 

.94ص 2000التراث الشعيب يف الرواية اجلزائرية منشورات التبيني :بلحيا الطاهر )1(
50ص :احلوات والقصر )2(
23ص :واية الر)3(
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حتول إىل تاريخ وبفعل الثقافة الشعبية واعتقاداا "متجذر يف رحم الذاكرة اجلماعية ،فعلي احلوات 

خيبة "شكلته مجلة املقومات املعرفية للقرى السبع،إذ تصبح األساليب  السردية عالمة دالة على 

...التاريخ الذي ارتبط باملركزية السلطوية ومل ينصف األبطال احلقيقيني 
)1(.

وعليه فاملكون اإليديولوجي يؤطره خطاب السلطة الذي ينتقده الكاتب من وراء هذا املتخيل ،وإذا 

"الواقع الروائي هو عامة رفض للواقع السائد "كان 
)2(

.

فإن ابداع عوامل متخيلة بديلة ،هو ما يصنع هذا التناغم والتجاور بني العامل اخلارجي والعامل املتخيل، 

)3(ة يف الرواية دف إىل االنعكاس يف رمزية داخليةفالرمزيةاخلارجي"
.

هي حمطات تارخيية ضرورية للفكر "والقرى السبع "لعلي احلوات "فجميع املواصفات العجائبية 

البشري ،فمن وراء هذا اإلحساس واجواء املغامرة والتجدد ،يتموقع التاريخ املخبوء من وراء اخلطاب 

،وهذه نقطة جد هامة "علي احلوات "لكاتب الذي متوقع وراء البطل اإليديولوجي الذي يؤمن به ا

،فالصياغة )الطاهر والطار(يف فهم التاريخ من وراء الرؤية اإليديولوجية وخصوصا يف روايات 

)4("ايديولوجية نابعة من تشكيل "الروائية املرتبطة بالقارىء جعلتنا نرى النص 
.

ف الكاتب ومقصديته لفهم التاريخ والتراث من خالل رجعية فوحدات وسياقات السرد توحي مبوق

الكاتب الثقافية واليت هي  جزء ال يتجزأ من الواقع اجلزائري الذي ما زال بعيدا عن الفهم احلقييقي 

للتاريخ، فالقرى السبع متتلك تارخيا وبناء اجتماعيا، ولكنها تفتقد حلركية الوعي بالتاريخ وقراءته 

اريخ ذاته ،الن صناعة املوقف التارخيي ،وجعل الذات تارخيا قادرا على التغيري ،هو ما قراءة صانعة للت

مبنح اإلنسان الفهم اجلوهري واليقيين للتاريخ  ذاته، ولعل هذه احلقيقة هي جوهر  العمل الروائي 

سردية موغلة يف حفريات املعرفة،تقول الرواية على لسان الذي نسجت خيوطه عرب استراتيجية

حنن أيضا نعرف قريتنا نعرف أا تتكون من ثالثة أشياء هناك جتمعنا ،مث هناك طبعنا :".....الراوي 

مبا فيه من اخلري والشر واالعترافات يف الساحة وهناك الشيء األساسي الشيء الذي ال حتاول أن فهمه 

)5(.."ومستقبلها  ومبعىن آخر،ماضيها وحاضرها.بالتايل هناك تاريخ هذه القرية.،فتفهم القرية

.149فضاء املتخيل ، ص:حسني مخري )1(
.14ص1/1986حممود امني العامل ،ميىن العيد ، نبيل سليمان ، الرواية العربية بني الواقع واإللتزام ،دار احلوار ،سوريا ط )2(
9ص 2/1982طحبوث يف الرواية اجلديدة ،ترمجة ،فريد انطونيوس ،منشورات عويدات،بريوت :ميشال بوتور )3(
16حممود امني العامل ،ميىن العيد ، نبيل سليمان الرواية العربية بني الواقع واإللتزام ، ص)4(
.23ص:احلوات والقصر )5(
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أقنعة يروي من ورائهاقصته وحيلم "التلميحات السردية،يضع الراوي أبطاله الذين هم ففي مثل هذه 

"من خالهلا بنفسه  ضمن فضاء معريف وثقايف يقرأ الواقع والسلطة بأدوات ترميزية اسطورية )1(...

ث الذهنية الشعبية، ومواقف اخليال ،فمشاهد الرواية واحداثها العجائبية ،ومغامرة البطل، واحادي

)2(..مألوتوضيح الفراغ املوجود يف احلقيقة"والوهم،فكل هذه العناصر تشكل فضاء معرفيا بامكانه

عن طريق البناء األسطوري ،إىل الذهنية الشعبية ،فتمكن من توثيق الصلة )الطاهر وطار(لقد توصل

ري املعاش ،وهذا خبلق متخيل سردي يعيد ترتيب وقراءة بني عامل الرواية الداخلي وعامل الواقع اجلزائ

.السائد والراهن 

ومن عمق هذه الصلة ميكن العثور على مرجعية الشكل الروائي وطريقة تأسيس املعطى اجلمايل  

هل ميكن قراءة التاريخ من وراء مرجعية الكاتب ،وطريقة استحضاره  هلـذا :،لنقول متسائلني

الشكل الروائي ؟؟ 

.¿........الصعب قراءة العامل حني يصاغ يف كلمات  من

من تفاصيل توظيف األسطورة اليت تعامل معها الروائي تعامال مكثفا  –يف فهم املنت الروائي  –ننطلق 

جتربة "علي احلوات "،مزج فيه كل دالئل التراث الشعيب من معتقدات، وحكايات شعبية، قصد منح 

لفئات واجلماهري الشعبية، ولكن هذه التجربة الفريدة اليت انصبت واقعية حية تنبض حركة وسط ا

كلها حول هذا البطل ،جعلت منه بعدا حموريا حمركا لكل األحداث ،فجاءت بذلـك املشاهـد 

واملواقـف غريبـة كـل الغرابـة عـن واقـع احليـاة ،فأصبـح عالـم الرواية يسبح يف فضاء 

وحتوله من البطل امللحمي ،إىل البطل الواقعي، إىل األسطوري "علي احلوات "الالمعقول ،فظهور 

،أدخل عامل النص يف هشاشة فنية قللت من قدرة البطل يف التعامل مع األحداث ،فلم تعد األسطورة 

ليس تقنية أو إطارا للفعل "بذلك عنصرا حيويا داخل حلمة املسار السردي ألن الفضاء األسطوري 

ولعل هذا املشهد ،هو الذي حدا بالناقد واملبدع  )3(.."جلوهرية للكتابة الروائية الروائي بل هو املادة ا

خلطا وكسرا ملستوى األسطورة )احلوات والقصر (بأن يرى يف رواية  (*))إلياس خوري (

،فنراه مندفعا لتنويع البناء األسطوري بعناصر )األسطوري والرمزي (،فالكاتب خيلط بني املستويني

)1(
2/1982طمبنشورات عويدات،بريوت ، باريس،  -دين علما زسلسلة –حبوث يف الرواية اجلديدة ،ترمجة ،فريد انطونيوس ، بريوت :ميشال بوتور 

.64ص
)2(

.8ص ¡مرجع سابق ).بتصرف(حبوث يف الرواية اجلديدة ، :ميشال بوتور 

.59ص12000شعرية الفضاء ،املتخيل واهلوية يف الرواية العربية ،املركز الثقايف العريب ،ط :حسن جنمي )3(

.132الواقعية  ،ص    واسيين االعرج ،الطاهر وطار ،جتربة الكتابة:ينظر هذه الفكرة ،كتاب (*)
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غري أسطورية ،فتفقد الشخصية بذلك بعدها البطويل ،فيغرق البطل النموذجي يف ترميزات شعبية 

تزحزح التوظيف اجلمايل لألسطورة ،ومن هنا مارس الكاتب فعل اإلسقاط املباشر ،فتداخل الراوي 

)1(بالبطل 
با بعيدا عن ،فبدا لنا عامل الرواية عاملا مركففقدت الرواية بذلك وحدا ومتاسكها الفين ¡

اإلبتكار اجلمايل ،إذ استحضر الكاتب مناخات األسطورة ،مث متاهى  مع بطله حد التشظي،فتراجع 

امللمح الفين ،فأصبحنا نقرأتدخالت الكاتب املباشرة املتكررة شرحا وتفصيال، ألن قدرة الكاتب 

"بل يف عمله تكمن يف حتويل مصداقيته إىل مصداقية مستقلة عنه قائمة ال عنده "الفنية  ..)2(

-وهورأي نقدي صائب -رأى يف عامل الرواية خلخلة ومتزقا )إلياس خوري (وإذا كان األستاذ 

فإننانقرأ من وراء هذه اخللخلة جانبا آخر حييلنا على معاينة فكرة املرجع واألرضية الفكرية والثقافية 

"احلوات والقصر "سردية يف رواية إن ال معقولية املشاهد ال:على مستوى ذهنية الكاتب لنقول

ماهي إال صورة مماثلة لتشوش املفاهيم والقيم التراثبة يف ذهن الكاتب، فتداخلت يف خميلته معامل 

التاريخ ،فلم تعد الذاكرة قادرة على وضع الوسائط التراثية  بشكل معريف منظم، مبعىن أن معامل 

ة مجالية ،تؤسس حملطةروائية رامسة حلدود الواقع الكتابة يف هذا النص مل تنهض على قطيعة معرفي

"ميشال فوكو(بكيفية صارمة ختلخل السائد واملألوف وتشيد قيما تراثية وتارخيية ،أو كما قال  على )

)3(.."الكتابة أن تقول يف األخري ما كان منطوقا به بصمت هناك
.

قع اجلزائري ،الذي تداخلت فيه وذه الرؤية فإن تفكك عوامل الرواية هو من تفكك صورة الوا 

الثقافات وتشابكت فيه القيم واملفاهيم ،وبالتايل انعكاس هذا الوضع والراهن على ذهنية الروائي 

:،تقول الرواية (*)فعرب بذلك عن الالمعقول بال معقول أكثر منه 

رأى ذراعا ا يد وأصابع ،تقفز يف األرض وتز كأية"

ذبيحة شعر بأا جزء منه مهما كان األمر ،أسف                            

أسفا شديدا ،مث فقد وعيه ليستعيده يف قرية التصوف                           

"...على أصداء البكاء والنواح                             ..)4(.

أداة ووسيلة طيعة يف يد "البطل "،يتجاوز التأويل حدود القراءة ،ليغدو فبهذه الصورة السردية

الكاتب ،حيرك ا األحداث واملشاهد كيفما شاء ،وهذا ما ادمج حوارية الرواية يف تنويعات جد 

99التراث الشعيب يف الرواية اجلزائرية ،مرجع سابق ،ص :بلحيا الطاهر )1(
.93تقنيات السرد الروائي يف ضوء املنهج البنيوي ،مرجع سابق ص :ميىن العيد )2(
.19ص  11984نظام اخلطاب ، ترمجة ،د حممد سبيال ، دار التنوير ،بريوت ،ط:ميشال فوكو )3(

.444مجعة ص اجتاهات الرواية يف املغرب العريب ،بوشوشة بن:،نقال عن كتاب "للطاهر وطار "حوار "الالمعقول "ينظر يف شرح ،فكرة  (*)
.129ص :احلوات والقصر )4(



159

وكأا وميات سحرية  الكاتب ،فبدت املعامل  التارخيية والتراثية/غريبة ،انساق وراءها  الراوي 

بعيدة  كل البعد عن عامل الواقع ،فالروائي ذه الرؤية حمكوم مبعرفة ايديولوجية سامهت يف حتريك 

البناء الروائي وفق مقاسات تعبريية هشة ،تالشى من خالهلا الفضاء الروائي،الذي مل يعد مدارا ختييليا 

)1(.."صوص بعدا أساسيا من أبعاد اهلوية حيقق للكتابة امتالء واقعيا وجيعل الفضاء باخل"
.

يعد بعدا دالليا ذا قيمة خاصة يف )احلوات والقصر (إن البناء الشكلي يف رواية، :وبكلمة نقول   

معرفة حيثيات الواقع اجلزائري يف عالقته بالتراث واألبنية الثقافية املتعددة فما عاجلته هذه الرواية من 

كر قضايـا سياسيـة واجتماعيـة ،كموضـوع السلطـة ،وأدوات قـراءة التاريخ ،والوعي بالف

فكل هذه الشواغل شكلت بصورة أو بأخرى هاجسا معرفيا يقودنا ..العجائيب لدى املخيال الشعيب 

إىل قراءة األرضية التارخيية اليت اشتغل عليها الكاتب ،كمرجع جد هام يف استعاب تصور الفرد 

املنحى ما أن تفكك الفعل السردي وفق هذا :اجلزائري للتاريخ والتراث بصفة عامة، لنؤكد حقيقة 

هو إال مظهر من مظاهر تأزم الواقع الذي مازال يعاين بؤس التاريخ ؟؟؟                                                            

.57ص ،مرجع سابقشعرية الفضاء ،املتخيل واهلوية يف الرواية العربية ،:حسن جنمي )1(
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":الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي "قناع األسطورة وتفكيك التاريخ يف رواية  -3

حديث عن مشروع روائي حديث تشكلت معامله من رحم هذه "الشمعة والدهاليز"يف رواية 

فكانت ، الذي كان هاجسا معرفيا مبنظور سردي آخر يعيد قراءة الواقع واحلياة، العمل الروائي

واليت وضعها الكاتب يف زمن تداخلت فيه ، "الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي "رواية 

.....مرحلة سنني اجلمر ، "التسعينيات "األفكارواملواقف السياسية ،وحتديدا يف مرحلة 

هندسة معرفية وأسلوبية نسج الكاتب خيوطها عرب "الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي "رواية 

الكاتب إىل السريالية والتجريد  شكلت رؤية سردية متميزة جنح فيها، عيات ثقافيةمسرات ومرج

وحديث الوجد الصويف املفعم بأحوال الرحلة وحتول املقام، ويف كل هذا، فالرواية تدخلنا إىل 

.عوامل غريبة مسكونة بروح املغامرة والسلوكات العجيبة واملدهشة 

إىل مراحل ومواقف متباينة، كل مرحلة مرتبطة مبشاهد قسمت أحداث الرواية :الرواية سري 

حنو أحوال ومعاريج زمنية ،اختلط فيها الواقع باخليال )الويل الطاهر (وأحوال، تصور رحلة 

:،واحلضور بالغياب، واحلركة بالسكون، 

.ـ حتليق حر                 

.ـ العلو فوق السحاب                

.سبهللة ـ ال              

.ـ يف البداية كان اإلقالع               

.ـ حماولة هبوط أوىل                 

.ـ حماولة هبوط ثانية                

.ـ حماولة هبوط أخرى                

.ـ هبوط اضطراري               

منتصب هناك بشكله املربع  العضباء متوقفة فوق التلة الرملية، واملقتام الزكي :املشهد األول 

يف زمن ال يعرف حقيقته وهو على يقني أن زمنه قد وىل )الويل الطاهر (وطوابقه السبع، يظهر 

:وأن مقامه الزكي مل يعد موجودا بعد غياب ال يدري مدته 

ال يدري الويل الطاهر كم استغرقت هذه "

الغيبة فقد تكون حلظة وقد تكون ساعة كما                         
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"قد تكون قرونا عديدة                           ...........)1(

كل املعامل مل حتدد موقع القصر وسط هذا الفيف الواسع، وهاهو يستعيد ومضات من الذكريات 

هرب إليه عباد اهللا املؤمنني ليكون ملجأ عادت به إىل أحداث تذكر من خالهلا مقامه ،وكيف 

للعبادةوالعلم هروبا من الوباء الذي ضرب عامة الناس، فعم الفساد، وساد القبح، وانتشرت 

ولكن هناك .الرذيلة، فغاب احلياء فضاعت حرمة الرجال والنساء، وسرت عدوى الفجور والفسق 

السابعة رفع مقيمو القصر إىل الويل أمور أخرى حدثت يف هذا املقام، وبعد تذكر ويف الليلة 

الطاهر عريضة يشكون له فيها بوجود مقيمة بينهم تشوش عقوهلم وتفسد عليهم مقامهم وتبلوهم 

:بداء النسيان، وأم ال يستطيعون متييزها من دون النساء 

إا تأيت الواحد منا عند منتصف كل ليلة توقظه "

وتقول له، يا فالن ابن فالنة ابن فالن ،اخطبين

.من الويل الطاهر                         

مالك بن نويرة .تزوجين وإال حلقتك لعنة اجلافل                       

أرأيت يف احلياة الدنيا، صورة أى من صوريت هذه ؟؟ 

مث تكشف عم وجهها، يف الظلمة، يا موالنا الطاهر فيغمى عليه  

"حىت الصباح، حيث يستيقظ، وقد فقد ذاكرته ،وخشية الرمحان ...)2(

.إا حالةمن التذكر والرجوع إىل زمن غري معلوم ،

يبحث عن مقامه، ويف لوحة أخرى وجد نفسه وسط جبال ال يعرفها "الويل الطاهر "مازال 

فدخل يف دوامة من احلروب واملعارك ،فشارك يف القتال وأبلى بالء حسنا، ليدخل يف غيبوبة 

أن يدخل )املقدم(إىل مكتبه أمر "الويل الطاهر "وهوما يزال يبحث عن مقامه الزكي، دخل 

.نات الواحدة تلو األخرىعليه الب

.، لقد قررنا أن نتسمى كلنا ذا اإلسم )أم متمم(أبلغته ما رأت كل ليلة سأهلا عن إمسها، قالت 

مالك بن (وكل الذكور )أم متمم (إنه الوباء الذي مس الناس مجيعا للمرة الثانية، فكل اإلناث 

دال متسلحة جبمال حاد ومتميز، إا ، وبعد انتظار دخلت عليه امرأة ذات مجال واعت)نويرة

ابنة امللك متيم بن املعز، حذرته من سفك دمها ،وإن فعل ستلحق اللعنة كل الناس "بالرة"

.15، ص 2004،اجلزائر  ،موفم  ،"الزكيمقامهإىليعودالطاهرالويل":الطاهر وطار)1(

.24ص :الرواية)2(
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،امتدت يداه إىل عنقها فسلتا قرطني، من أذنيها ،تأملت مث غابت عن األنظار، وجد الويل الطاهر 

أخذته رعشة واعترته محى، ودامهته "،نفسه ملقيا حتت جدار القصر بعدغيبوبة ال يعرف مدا 

)1(....محى، فكرب ومشر على ذراعيه وارمتى خيوض أوار جمزرة ملتهبة 

رحلتـه املعراجيـة، وليفـتح عينيـه علـى اسـتفاقة مكانيـة        "الـويل الطـاهر   "يواصل 

بكـل أعماقهـا وأبعادهـا، اجلميـع فيهـا يتـأمل، نـداءات        "اجلزائـر  "أخرى، إا مدينة 

مـن حـي الـرايس محيـدو، ألغـام،      :ثة ترفع يف كل شـرب مـن هـذا الـوطن     اإلستغا

:متفجرات، دخان هنا وهناك ،ال شيء هنا غري لغة الرصاص والدماء 

أشهد أن حممد رسول اهللا .أشهد أن ال إله إال اهللا ,ال اله إال اهللا "

)2(....يتطاير الرأس .دم يتدفق ال.يهوي الساطور                       

بالرة (نفسه فوق التلة الرملية ،تراءت له من بعيد بيضاء رشيقة ،إا "الويل الطاهر "فجأة وجد 

الفتنة األمازيغية، وبعد استفاقة أخرى ممتدة عرب األزمنة تتداخل الصور واألحداث واملشاهد، )

.وكأنه حيتوي الناس مجيعا )مالك بن نويرة (حيضر 

جاءت حلظة اإلستفاقة التارخيية، والويل الطاهرما يزال شاهدا على سواد الشمس ،قرر أن يصلي 

صالة الكسوف ،فخانته الذاكرة فلم جيد سوى سورة الفاحتة وسورة األعلى، فكان اهلبوط 

.اإلضطراري 

س  وبني غياب، وحضور تتسلق الرواية أدراجها السماوية لتخطو خطوات غري ومهية، وتالم

إىل التاريخ املاثل يف )بالرة (إىل فتنة )أم متمم (خيوط التاريخ الساكن يف أعماقنا، من حكاية 

انطالقا من .شاهد املكان، وأنس الوحشة بال منازع )العضباء(، وإىل )مالك بن نويرة (قصة 

ق املدارات ،ندرك عم"الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي "هذا امللخص املقتضب لرواية 

وهي "يف مرحلة التسعينيات من القرن املاضي ، )اجلزائر (والتحوالت اجلذرية اليت عرفتها 

)3("مرحلة متيزت بتغرب البىن اإلجتماعية والسياسية والثقافية للمجتمع اجلزائري 
ما أدى وهذا  ¡

ة التارخيية فنشأ عن حتما إىل تشكل النص الروائي اجلزائري تشكال ارتبط أساسا خبصوصية املرحل

إذ استلهم الروائيون تغريات الواقع ،فأسسوا بذلك رؤية "أدب األزمة "ذلك ما أنعته النقاد بـ

.83ص :الرواية )1(
.89ص :الرواية )2(
،افريل  15/16اخلامس ، للنقد األديب املركز اجلامعي سعيدة ، إيديولوجية الرواية والكسر التارخيي ، أعمال امللتقى :عبد القادر راحبي )3(

.62ص  2008
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أيضا )الذات (سردية حضرت فيها الشخصيات واألحداث حضورا ابداعيا يقرأ الواقع، ويقرأ 

حقيبته اإليديولوجية حنو  ،وذه النظرة مل يعد الكاتب يتستر خلف أبطاله متقنعا م، وهو يهرب

أماكن جمهولة ،فلم يعد البطل وحده قادرا على متثيل صورة الواقع وإفرازاته املعقدة، كما هو احلال 

بل أصبح مشهد البطل متماهيا مع املتخيل "عرس بغل "و "الزلزال "و رواية "الالز"يف رواية 

جتاوزات معرفية تضمن له عبور احلادثة السردي املرتسم يف ذهنية الروائي الباحث دوما عن 

مشترك بني األديب والقارىء "التارخيية والوصول إىل خطاب مجايل يشرك الرؤية الكونية كعامل 

من )الطاهر وطار (، ولعل انتقال الروائي )1("من جهة واتمع الذي ينتمي إليه من جهة أخرى 

يعد ملمحا حيويا يف بناء "النص "إىل مرحلة  مرحلة التجريب، أو مرحلة الكتابة اإليديولوجية،

، وهذا ما نقرأه يف هذا املنت الروائي، الذي مجع فيه )ما بعد احلداثية (الرواية احلديثة ،املسماة 

.الروائي خمتلف اهلواجس والرؤى وأصناف اخلطابات

:غواية احملكي و رؤية الواقع  -أ

ومغامرات سريالية ضاربة يف عمق الغرابة والتخييل ،فهي عمل رغم ما يف هذه الرواية من جتريد 

)2(...واقعي يتناول حركة النهضة اإلسالمية بكل جتاويفها وبكل اجتاهاا  وأساليبها أيضا 

إن هذا التقدمي الذي تعمده الكاتب، يضع هذه الرواية ضمن سياق تارخيي خاص جيعلنا نقرأ هذا 

إن .ددة، تعكس الوضع املأساوي الذي مر به اتمع اجلزائري العمل ضمن مناخات تارخيية حم

الذهاب باألزمنة إىل السرد يعين بأي شكل من األشكال بعث التاريخ عرب تصورات ختييلية 

أدخلت الرواية يف عوامل عجائبية ومواطن ممكنة من التاريخ، وحديث الذاكرة و الزمن، وهذا من 

إلنسان صانع املوت واحلياة، فالرواية تنطلق من وضعية اشكالية أجل تعرية الواقع وتضميد جراح ا

ال ميكن فصلها عن قراءة تاريخ املرجعيات، مبعىن  )3("ظاهرة تارخيية "متوقع فيها الكاتب الذي هو 

أن احلراك السردي يعود بنا إىل وجود الروائي ،كذات قائمة ضمن مرجعيات معرفية حتيلنا على 

ة حساسة يف قراءة الواقع اجلزائري، فالفنان من هذه الرؤية هو كائن وضع زمن الكتابة كلحظ

)*(إشكايل

.114ص  302008انقباض الزمن وانبساط األبعاد يف الرواية العربية املعاصرة ،مج التبيني ،ع :متلف آسيا )1(
.09، الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي ، ص الطاهر وطار)2(
.09ص :الرواية )3(

Lucien Goldmann : pour une sociologie du Roman .p 56.)*(
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يقرأ هو اآلخر ضمن إشكال الرواية املمتد عرب فيوضات املعرفة التارخيية، ففي هذه الرواية املتميزة 

تتشجر لعبة الذات ،وتتقمص حكاية التاريخ متاهة السرد ،قصد استيعاب األزمة وهضم افرازات 

خالد بن (اضر، إذ يستحضر املتخيل الروائي أحداث التاريخ اإلسالمي املتمثل يف قتل الصحايب احل

وجعل رأسه أثفية تضع عليها أرملته القدر ،فأثارت هذه احلادثة )مالك بن نويرة(لـ )الوليد 

"د خال"رضي اهللا عنه برجم )عمر بن اخلطاب (جدال صارخا وسط اتمع اإلسالمي، فطالب 

هذا الرأي، إذ عده يف خانة اإلجتهاد، فمن هذه األحداث )أبوبكر الصديق (فرفض اخلليفة 

التارخيية نسج الروائي خيوط عمله السردي، لتكون هذه القصة شاهدا على حتوالت العصر 

.وإفرازاته املختلفة 

ع ضمن سياقات مجالية هلا إن صفة الفنان، أو الروائي جتعلنا نقرأ املواقف ومتثيالت التاريخ، الواق

تكتب بواسطة اللغة "حضورها املتميز يف نقل خطاب املرحلة ومتثيبله على مستوى الرواية اليت ال 

)1(..."وإمنا بواسطة الدالالت والتصورات اليت حتملها مجلة من اللغات 
تتموقع  وهذه الدالالت¡

داخل البنيات الذهنية للكاتب، الذي استحضر اخلطاب التارخيي اإلسالمي وأدجمه داخل غوايات 

سردية فيها الكثري من العجائيب ،وأحاديث اخليال واملغامرات، قصد رؤية الواقع، وفهم خطاباته 

ق متاهات املتداخلة ،فقد متكن ااروائي من اقتحام عوامل التجريب السردي، وهذا عن طريق خل

املفعم باألجواء السريالية والقصص "الفانتاستيكي"ختييلية مجعت يف تفاصيلها مناخات الفضاء 

.العجائبية 

متنحنا هذه الكتابة الروائية بعضا من التصورات واألفكار ،تعود بنا إىل استحضار اهلاجس الروائي 

اا بالواقع املعرب عنه من خالل متوقع بوصفه مدارا جوهريا يف معرفة مستوى الرؤية اجلمالية، وعالق

الكاتب ضمن ثقافة ،وحميط احتماعي يسمح له بتكوين ذهنية أو مرجع ميكن اإلعتماد عليه يف 

، ككينونة مدركة "الذات الكاتبة "قراءة الراهن من جهة، وقراءة التاريخ من خالل وجود 

الروائية جتعل من )الطاهر وطار (ة لتحوالت  الواقع اجلزائري،  من جهة أخرى وعليه فإن مسري

(البحث "عقدة  )تيمة " تعرب عن العالقة العاطفية للذات بالعامل احملسوس "مهيمنة وخاصة )

فإن كتلة التصورات واجلوارح  )1("الكينونة يف العامل "أمارة دالة عن )التيمة (، وإذا كانت )2("

.91أسلوبسية الرواية ، مدخل نظري ، مرجع سابق ، ص :ميداين حلمحيد )1(
رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا يف اللغة واألدب كلية األداب والعلوم )19801990(املكان يف الرواية املغربية :علي سليطن علوي )2(

.73سعيد يقطني ،ص /د:اإلنسانية ،جامعة حممد اخلامس ، الرباط ، إشراف 
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ية تضع األبطال على مستوى الرواية يف دميومة  من تعكس  هي األخرى رؤية احلياة بطريقة جماز

الباحث دوما عن احلقيقة األبدية، وهذا "الوطاري "الصراعات  وهذا ما حدث فعال للبطل 

)الويل الطاهر (وها هو )علي احلوات (و )بولرواح(و)احلاج كيان (و)الالز (ماعرفناه عن 

للحياة  والوجود، ومن هذه الفكرة تتشكل مالمح تطور  يواصل املسرية باحثا هو األخر عن معىن

الذي خيتفي صوت املؤلف خلفه ،ويوزعه على "الشخصية الروائية الرامسة ملوقف الراوي 

شخصياته املختلفة عامال بذلك على تكثري املنظور اإلجتماعي الواحد مضيفا هذا املنظور على 

"..اتمع بطبقاته وشرائحه كافة 
)2(

ما جسدته هذه الرواية ذات املنحى الفلسفي املوغل  وهذا¡

يف الرمز والتجريد، فعن طريق صور التاريخ وحمنه يطلعنا الكاتب على أحوال العصر وحقائقه  

صورة اإلنسان الذي جتتمع يف عوامله كل مظاهر القيم "الويل الطاهر "املرة ،فوجد يف شخصية 

فالويل الطاهر "ثقافية تتسم بالتعدد ،والتناقض، والتحوالت فقد بث فيه الروائي مرجعيات 

كشخصية حميزة يف املكان تؤدي وظيفة احلامل أو األداة أو الوسيط الذي يتحقق عن طريقه 

هي صورة مناها )الويل الطاهر (وكأن صورة )3(...."الوجود ،بوصفه أداة للتعبري  والكالم 

ني يبحث عن احلقيقة داخل وجودمسيج بؤطر فكل من البطل)احلاج كيان (الروائي لشخصية 

يكتشف عمق التاريخ عن طريق الغياب واخلروج )احلاج كيان (معرفية مفروضة سلفا، إال أن 

بالزمن إىل مدارات يغيب فيها الوعي حبس إدراكي ،فتنكشف بذلك دهاليز التاريخ املندس يف 

ه رؤية الوجد املسكونة بالتحول، فكلما فل)الويل الطاهر (،أما "املغيب"سيوالت اهلامش ،أو 

اشتد به الشوق الصويف تقلص لديه طريق العبارة ،فهوشخصية قلقة تنساق وراء التجليات 

(واملشاهد الروحية، يعيش حالة الغيبوبة ومن خالهلا يرى العامل، وكأن مرجعية التخييل لدى 

اجلزائري عن واقعه وعامله الذايت تأخذ بعدا إشكاليا قوامه، اغتراب اإلنسان )الطاهر وطار 

.اجلوهري، فلم يستطع اهلم السردي أن يلم شتات الواقع الذي تعددت فيه   الرؤى واألفكار 

بل )4(املادة السردية التراثية ال تشكل بقعا منفصلة يف النص"من هذه اإلشارات ميكن التنبيه إىل أن 

هي مالمح ومؤشرات هامة ترسم حدود الواقع اجلزائري بكل تشكيالته وطبقاته اإلجتماعية 

.65، ص  سابقمرجع ¡)19801990(املكان يف الرواية املغربية :علي سليطن علوي )1(
.65ص1/2009يف الرواية العربية اجلديدة ، منشورات اإلختالف ،اجلزائر ، الدار العربية للعلوم ،ناشرون لبنان ،ط:صاحل فخري )2(
اخلامس للنقد األديب يف اجلزائر ،قسم  امللتقى،أعمال )مقامه الزكيإىلالويل الطاهر يعود  (قراءة يف رواية :اختيارات الكتابة :حممد ملياين )3(

.174،ص 2008أفريل  15/16اللغة العربية وآداا ، املركز اجلامعي سعيدة  ، 
.181:ص ،س -ميف الرواية العربية اجلديدة ، :صاحل فخري )4(
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فالتاريخ الذي استحضرته الرواية، والطقوس اخليالية املوظفة يف هذا املقام، و هذه األجواء 

ى الفانتاستيكية، فكلها تشكل يف أبعد التصورات قراءات حساسة لألزمة اجلزائرية، وتداعياا عل

الروائي مستوى التفكري  الفردي واجلماعي، وذا الطرح  تكون هذه الرواية قد استكمل فيها 

عرب املسار السردي املتخيل، ألن قدرة املرجع على الذي طاملا حبث عنه الكاتب "الديين "فكرة 

،وهذا ما يسمح  خلق تأويالت ختييلية أمر مرتبط بالبنية الذهنية املتفاعلة مع الواقع والنظرة للحياة

ملستوى القدرة على حتويل  الفضاء الواقعي إىل )Interpretatif(لنا بتفكيك النشاط التأويلي 

إذ نشعر معه "الطاهر وطار "فضاء متخيل له مسة املعقولية والوضوح، وهذا ما نلمسه يف روايات 

بتة للواقع، وكأن ذهنية بشيء من غربة الكتابة وعدم وضوح الرؤية الثا –ـ وحنن نقرأ كتاباته 

الروائي حتمل منوذجا خاصا غري واضح املعامل ، فكل رواية حتمل بني أعطافها رواية أخرى، وكل 

بطل من األبطال يبحث عن خالص سردي يتستر من خلفه، كونه يعاين بؤس التواجد الروائي وال 

حلبكة الروائية عند الكاتب، يعاين بؤس احلياة كما حيياها الناس، وهذا أمر نقرأ من خالله ضعف ا

، فعن طريق متعة )1("احلياة ذات املعىن هي احلياة اليت تتوق إىل متاسك قصة ذات حبكة "ألن 

السرد جتد احلقائق التارخيية طريقها حنو الفهم واإلستمتاع، فما يؤسس التاريخ داخل الرواية ليس 

طريق الرواية، ومن هذه املواصفات إعادة كتابته أو صياغته روائيا، ولكن ضرورة فهمه عن 

والتلميحات نقرأ ضبابية الرؤية التارخيية يف هذا املنت السردي نتيجة هشاشة املعادل التارخيي الذي 

وظفته الرواية، ودليل ذلك تقطع عامل الرواية بني، فضاءات واقعية وفضاءات خيالية عجائبية، فبني 

نتيجة ثقل املادة التارخيية املوظفةيف هذاالنص الروائي،  هذين العاملني يتشتت الفهم ويتعثر املرجع

األمرالذي جعل الكاتب يلجأ إىل تقدمي روايته ،تقدميافيه خشية وختوف من أن تفهم الرواية خارج 

:إطارها الصحيح املرسوم هلا 

.اتكات يف هذا العمل على حالة وقف امامها خليفتان ال نقاش يف نزاهتهما موقفني متضادين"

قتل خالد بن الوليد ،ملالك بن نويرة ففي حني طالب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه برجم خالد، هي حادثة

والتراجيدي يف مسألةمالك الشاعر الظريف الذي ......وهذا موقف مبدئي  يف منتهى الصرامة والقسوة، 

.)2(.........................وهبه اهللا مجاال خارقا 

.193جع سابق ،ص ترمجة ،سعيد الغامني ، مر:الوجود والزمان والسرد فلسفة بول ريكور:ديفيد وورد)1(
.10،ص يعود اىل مقامه الزكي:الويل الطاهر )2(



167

فمن خالل التورط الصارم مع أحداث التاريخ نستوعب جيدا مقصدية املتخيل السردي، يف كون 

فقدان مجالية احلبكة ألزم على الكاتب أن يعمد إىل مثل هذه التربيرات، اليت أفقدت الكتابة روحها 

ود الذي حتياه اجلمالية، وعفويتها الفنية، فال مراء  يف أن فهم أحداث التاريخ تنطلق من معىن الوج

الذات يف احلاضر، فاملشاهد التارخيية اليت أظهرها األسلوب الدرامي، جعلت حركة السرد تدور يف 

فضاء مغلق، يسري ضمن حلقات حلزونية سرائبية مارس من خالهلا الراوي جممل أفكاره بطريقة 

البالد يف دوامة صوفية تصور فضاعة املشهد الواقعي ،وما شهدته املرحلة من أعمال عنف أدخلت 

ليكون "من الدمار، واخلراب، فكان بذلك هذا اهلروب بالذات إىل أجواء الغرابة، واملستحيل، 

الفضاء املغلق هو فضاء الكينونة يف مواجهة فضاء العدمية اخلارجي الذي حييل على املوت بتجلياته 

"الرمزية املختلفة  ..)1(
.....

منحى فنتازيا  يأخذ جعل معقولية املشهد الدرامي ، ملكان والزمانيف ا"الويل الطاهر "إن انتقال 

"الال معقول "يشتغل على أبعاد يوتوبية متميزة ترمي بالعجائبية حنو مواصفات متجذرة يف عامل 

قصد تشريح الواقع ،و وصفه،  إذ احلقيقة ال ترى إال من خالل حجاب العقل والذهاب به إىل 

:الفكر مواطن العدمية، وغيبوبة 

ذاكرة الويل الطاهر تستعيد صورا وأخيلة، عن وقائع جرت "

لكن ال مييز ،أو حىت يتصور زمن وقوعها، األمس واليوم والسنة                      

والقرن املاضي، كلها آن قد يصغر وقد يكرب، قد يطول                        

.وقد يقصر                        

.)2(....مناضر تتشكل، وختتفي .وميض .وميض                        

من خالل هذا املشهد السردي، ميكن إدراج اللعبة السردية يف إطار مبدإ التناقض أو املفارقة  

شيد مقامه بإدراك "لطاهر ا"، فالويل )املقام (القائمة على فكرة املصاحلة مع الذات ومع املكان 

مقامه الزكي )الويل الطاهر (ووعي تام ليكون جامعا لعباد اهللا الصاحلني، وبعد غياب يفقد 

فاختلطت يف ذهنه املالمح والصور فاستعان بقراءة بعض القرآن فلم تسعفه الذاكرة ،فأصيب 

ية فليس هناك من دليل بالذهول وسط هذا الفيف الواسع، فكل اإلجتاهات فقدت قيمتها اجلغراف

:العضباء "غري هذه  "

أين ذهب باب املقام الزكي ؟ "

.228جتربة الطاهر وطار الروائية ، بني اإليديولوجية ومجاليات الرواية ، مرجع سابق ،ص :لينا عوض )1(
.20الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي ،ص )2(
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أين ذهبت األبواب والنوافذ ؟                          

تساءل الويل الطاهر، عندما توقفت العضباء على بعد

متر من القصر، مث لطزها كي تواصل سريها ،فيلتف باجلهات                          

الثالث الباقية ،عساه يعثر على باب أو نافذة، فقد يكون الذين                          

"أخفوا الصومعة قد غريوا مواقعها                           ............)1(.

تتشكل غرائبية األحداث واملشاهد، فتصبح حاالت الغيبوبة معلما داال على فمن صورة املكان 

"الويل الطاهر "حلظات الكشف والتبصر لواقع بعيد عن التصور أو الوصف، وهلذا كانت رحلة 

رحلة حبث عن حلظة وعي تستعيد فيها الذات نشاطها إثر فقداا ملعىن التوازن، ألن األفعال 

فانتهك املقدس، واملقدس هو الروح، اليت حرم اهللا قتلها ،فلم تعد حاالت جتاوزت حدود العقل، 

الوعي قادرة على تصوير الواقع ،فتنتقل األحداث إىل فيوضات وجدانية كاشفة لبداية مرحلة 

اغتراب روحي، نتيجة متزق اهلوية، وتشتت املرجع املعريف واختالفاته السياسية ،فمن منطق 

لذات حضورها املكثف ،عن طريق قلق الذاكرة وانفصاهلا عن الواقع، احلضور والغياب متارس ا

الذي أصبح شيئا فشيئا يرمز إىل مرجعيات البطل الفكرية والفردية "الذي يؤطره الفضاء املغلق 

"اليت تفصله عن حميطه  ، فكلما اقترب البطل من واقعه فقد مربرات وجوده ومل يعد قادرا )2(..

، إىل أن تستعيد الروح موقعها واحساسها، فتدرك ببصرية متبصرة سر معلى التواصل أو الفه

.العودة إىل خالق الكون 

فالسمو بالفكر الديين إىل مستوى الوجد الروحي، هو ما مسح  مبعاينة الواقع اجلزائري، الذي 

رصده الكاتب قصد تصعيد احلدث الدرامي للمشهد السياسي الذي ارتسمت معامله على الساحة 

جلزائرية ،فما يبشر به هذا النص الروائي ليس رصد عمق األزمة اجلزائرية فحسب ولكن معاينة ا

خيبة الذات ،أيضا أمام واقع بائس وحزين ،مل تستوعبه الذاكرة بصورة واضحة ومنتظمة ،فكانت 

صلة مواطن الغياب هي امللمح اجلوهري لفهم معىن التاريخ واإلنسان، فقلق الذاكرة املتصلة واملنف

:قد استحضر خطاب املعرفة يف شكله الديين واملمارس وفق خطابات متعددة و متباينة 

,,,رأيتين ممزقا بني أنا وبني أخر غريي "

نصفي ممتلىء بالقرآن الكرمي وباحلديث النبوي الشريف                               

وبابن عريب واملتنيب واجلاحظ، والشنفرى، وامرىء القيس                               

.27يعود إىل مقامه الزكي ، ص الويل الطاهر )1(
.226جتربة الطاهر وطار الروائية ، بني اإليديولوجية ومجاليات الرواية ، مرجع سابق ، ص :لينا عوض )2(
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وزهري بن أيب سلمى، وممد بن عبد الوهاب ،وحممد عبده                                

ومجال الدين األفغاين، ونصفي اآلخرمتلىء مباركس، وأجنلز                               

.ولنني، وسارتر، وغوركي وهيمنغواي، وهيغل، ودانيت                              

"نصف الروح يل، ونصفها اآلخر يسكنها غريي                               ....)1(.

ومن وراءهذا املشهد السردي تتموقع الذات الكاتبة عرب حركية التناص فتأخذ خصوصية الدمج  

زاوية ربط األحداث التارخيية األصلية باألحداث اليت عايشها "اغمها من خالل اإليديولوجي  تن

)2(..الكاتب  وأوحت له بالربط بني األمور 
.

:ومن منطلق هذا اإلستحضار التارخيي ميكن تسجيل النقاط اآلتية 

.امليزة اإلشكالية الكاتب تسمح بقراءة السياق التارخيي لراهن األزمة اجلزائرية  -

.حاالت الوجد الصويف ضرورية إلدراك الوجود واإلحساس باملكان  

.غربة الكتابة، هي غربةالذات وتشظيها جراء هزات التاريخ وانكسارات الذاكرة  

:خطاب األزمة/قناع األسطورة -ب

:تبدأ الرواية ذا السياق السردي 

ية، عند الزيتونة الفريدةتوقفت العضباء فوق التلة الرمل"

يف هذا الفيف كله قبالة املقام الزكي املنتصب ها هنالك 

"على بعد ميل بشكله املربع وطوابقه السبعة                           ...)3(.

"فكرة يف هذا املشهد السردي، حتقيق متميز لعنصر املكان، الذي يعد مدخال هاما يف ترسيخ 

املتفرد وسط هذا الفيف، ليكون املكان معلما خاصا يف هندسة "املقام "والبحث عن "املغامرة 

هذه الرواية، إذ يبدو املشهد مفرغا من النشاط واحليوية، فكل شيء هنا يوحي بالغرابة واحلرية 

العضباء، (تفتاحاملشفوعة بطول الرحلة والبحث، فجملة املواصفات واألمساء املوظفة يف هذا اإلس

تدل على معامل السكون وشقاء السري من أجل العثور على املقام )التلة، الزيتونة، الفيف، املقام، 

الزكي، ومن هنا يبدأ نص احلرية، نص القلق االبدي الباحث عن سر الوجود، فما تفوه به الراوي 

(بداية مكان يف هذا الوصف هو تغييبب لفاعلية الوعي اإلنساين، فكانت البداية، اجلمود، الرمل، :

.49/50الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي ،ص )1(
.64إيقاع الزمن يف الرواية العربية املعاصرة ، مرجع سابق ،ص :أمحد محد النعيمي )2(
.13إىل مقامه الزكي ، ص الويل الطاهر يعود )3(
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"ختييل األمكنة "لعبة "الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي "وهكذا متارس رواية ...)الزيتونة

.عن طريق املغامرة والبحث عن اجلوهر 

وال شك أن الوضع التخييلي  هلذه الرواية خلق مرجعا ومهيا لفلسفة املكان ،بغية حتويله إىل مدار 

من كون املكان يساهم يف خلق املعىن داخل الرواية "لفهم معىن التاريخ واإلنسان، انطالقا سردي 

)1("كما هو أداة للتعبري عن موقف األبطال من الواقع املصور 
.

وما ميكن أن يقال يف شأن هذا املنت السردي، هو القيمة التارخيية املستحضرة يف هذا الفضاء  

يب واألسطوري، فتندمج قصص التراث اإلسالمي مع فتنة الراهن  التخييلي ذي املنحى العجائ

فاشتغال الروائي على الوتد التارخيي واستحضار قصصه واشكاالته املتعددة، له سنده وفاعليته يف 

"املشكل الديين "مترير واجناز خطاب األزمة اجلزائرية بكل تداعياا الوطنية، وال سيما يف إثارة 

حياول أن حيتوي "تمعات العربية، فكان احلوار مع التاريخ اشتغاال حساسا الذي عانت منه ا

"واقعا معقدا متشابكا من خالل موروث اجلماعة العربية  ..)2(
.

تقرأ الرواية الراهن اجلزائري قراءة تارخيية ذات حركية سردية قوامها احلكي والرواية املشهدية  

جيوب األزمنة ويرحل عرب أنساق "فالويل الطاهر"احللم،  القائمة على مبدإ، رواية الذاكرة، أو

اخليال إىل عوامل غيبية هدفها األساس هو حماولة رسم عمق الواقع اجلزائري امللطخ بالدماء والفنت  

وهاهي الصورة ماثلة يف التاريخ ومآسيه اليت ال تنتهي البتة، إنه راهن مأسوي يستوي فيه القاتل  

:واملقتول 

صار السقف يهرب.صارت اجلدران تتراقص .فار الدم   

ويويل، اختلطت صرخات اجلميع املرعبون ،واملهامجون  

انطفأ كل شيء، توقفت احلياة يف هذا املرتل خرجنا حممومني  

)3(كان احلي كله مرتال واحدا وكنا نصول وجنول فيه ،،،،،   

، وكيف )خالد بن الوليد (وقصته مع )مالك بن نويرة (حيضر "فانتازيا التاريخ "يف شيء من 

حتولت هذه القصة يف املشهد اإلسالمي إىل ما يشبه الفتنة، أو بداية احلس التراجيدي يف الثقافة 

واجها من وز)أم متمم (اإلسالمية، والتبشري ببداية حتجر الفكر الديين، كما حتضر أيضا قصة 

.223الرواية املغاربية ، تشكل النص السردي يف ضوء البعد اإليديولوجي ، مرجع سابق ،ص :ابراهيم عباس )1(
.258ص  12003خطاب النهضة والتقدم يف الرواية العربية املعاصرة ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، األردن ،ط:رزان حممود ابراهيم )2(
.87الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي ، ص )3(
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هذه  )بالرة (أو الفتنة األمازيغية ،و)بالرة (، ومن رمحها تولد )خالد بن الوليد (الصحايب 

، وهي أيضا األنثى القادمة من رحم هذا الوطن، فلها عزة تفوق )ألم متمم(متثل الصورة األخرى 

:عزة الرجال إا 

بن املعز، زوجة الناصر بن علناس بن محاد  بالرة بنت ابنة امللك متيم

الذي سرت إليه يف عسكر من املهدية حىت قلعة بين محاد تصحبين 

من احللي واجلهاز ما ال حيد، أمهرين الناصر بأربعني ألف دينار 

...........احدا، وأعاد إليبه البقية ، أخذ منها أيب دينارا و 

ابتىن يل قصرا منيفا مساه بامسي، لذا ما أن يقوم قصر يف أي بر كان 

.إال وكنت سيدته األوىل واألخرية  

....أنزل من السماء ،فتأخذ موقعي  ")1(.

(أم متمم(ائي أحداث التاريخ اإلسالمي ،فيجعل من يستغل الرو ،فتبعث من جديد )بالرة )

وتأسر كيانه وعقله، فال ميلك غري هذا التورط والتالشي )الويل الطاهر(لتمارس غوايتها ،فتغري 

أمام شكل أنثوي قاتل تغيب معه الروح، إا الكيان الثابت املوجود يف كل قلب بشر، فمنها تبدأ 

:ة العقل معادل

ككيان تارخيي ممتد يف عمق الذات اجلزائرية، فمن خالهلا )بالرة (من هذا املوقف الدرامي تقف 

تتفاعل األحداث واملواقف، وعن طريقها تنفصل الذاكرة وتتصل، فقد جعلها الروائي حلقة وصل 

حىت يتمكن النظام بني عامل الذات الساحبة يف مسالك الغيب واحللم، وعامل الواقع الدموي، وهذا 

السردي من اإلمساك حبيثيات الواقع وحتوالت األزمة الوطنية، فمن وراء هذا احلضور التارخيي جتد 

فتكشف عما يف ذهن الشخصية من أقوال أو معلومات تتعلق "اللغة الروائية خصوصيتها املتميزة ،

)2("مبا جيري بالفعل يف عامل الرواية 
وجعل الراهن املتعفن يشبه إىل  قصد تكثيف الرؤية السردية¡

حد بعيد فتنة املاضي، الفتنة اليت ما زالت حاضرة يف وجدان الذات العربية، فما دف إليه الكتابة 

يف هذا املقام  ليس التذكرب بأحداث هذه الفتنة يف تاريخ األمة اإلسالمية، فهذا أمر طبيعي ومنطقي  

هي رغبة املتخيل السردي يف فتح مشروع  قراءة  بأن  توجد خالفات يف مثل هذا احلجم، ولكن

خالد (التاريخ، وجلب عنصر القلق واحلرية، من خالل موقف اخلالفة اإلسالمية جتاه قضية قتل 

.78الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي ، ص :الطاهر وطار )1(
.229ص  2005، القاهرةتقنيات التفسري ،ترمجة وتعليق ،صالح رزق، دار غريب قراءة الرواية ،مدخل إىل:روجر ،ب هنكل )2(
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(بن الوليد  لعبة "، و ذا الطرح التأويلي تتموقع  رؤية الكاتب ضمن إطار )ملالك بن متمم)

الصويف الذي يغيب الوعي ويكسر النظام العقلي قصد  الثاوية من وراء حاالت الوجد"التاريخ 

اجياد تواصل روحي معراجي بني األفكار والرؤى، وهذا ما يعلل ذهاب الراوي إىل لغة احللم 

والذهول كوا األداة الوحيدة القادرة على شد خيوط األزمة اجلزائرية وجعلها أزمة واسعة 

خذنا إىل قمة التجريد ،كما تأخذنا إىل قمة الواقعية، اإلمتداد، متشعبة املناحي، فنرى الرواية تأ

وتواصله معه عرب كتابات )عيسى حليلح(والدليل على ذلك، حوار الكاتب  مع الشاعراجلزائري 

:محيمية متميزة 

.. من اجلبل أكتب إليك، بعد ما ...أي نعم سيدي "

ا قتلي وقررت أن أعيش ،وصادق اهللا على قراري قررو                          

.)1(..............فنجاين من القوم الظاملني،                       

...)ماضي، حاضر، واقع، خيال، جتريد ،واقعية(فوضع الرواية يف مثل هذه احلاالت السردية، 

قد مكن القارىء من توسيع دائرةالتأويل التارخيي لعناصر األزمة الوطنية، فكان هذا املد الغرائيب يف 

وفق رؤية جتريدية موحدة تستحضرها باستمرار كثرة الفصول "صناعة الكون املتخيل، 

)2(.."واحللقات
)الويل الطاهر(التنويعات السردية، جعلت اجلماليةاليت تؤطرها ألن اإلمكانات ¡

شخصية غريواضحة املعامل، إذ تأحذه حاالت الذهول والغياب إىل مواقف وحمطات تنعدم فيها 

تباشريالواقع، فيتجلى له الكون من خالل مدارات البحث عن املقام الزكي الذي حتول إىل ذات 

ر، وهذا ما جعل املقام يتجاوز املدلول أخرى، فكل اقتراب منه، هو يف حقيقة األمر ابتعاد أخ

:املادي للمكان، ويصبح حالة ومطلبا من األشواق النفسية 

أعود إىل املقام الزكي،هذا كل ما كان يف باله "

ولو أنه يشعر برغبة عارمة، يف أن يعثر على شىيء                            

.آخر يهمه كثريا            

ما هو ؟ إنه ال يدريه ولكن حيس بأنه مشوق ،وأنه                            

....يف حاجة ماسة إليه ليتمم شيئا ما فيه ينقصه،                             

..............................................

.114الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي ، ض :الطاهر وطار )1(
73ص  642004أفكار حول تاريخ الرواية ، تر،حممدبرادة،جملة فصول العدد ،:س بافيل اتوم)2(
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.)1(."لعلها الروح ختفق، توقا لشيء منها ،وقع يف هذا الفيف                         

وذه الصورة الوصفية جيعل الروائي من صورة املكان مدارا هاجسيا ،للتحومي حول التاريخ، وهذا 

يكون حبثا عن مقامه الذي شيده ل"الويل الطاهر "بتعميق عنصر الرحلة الوجدانية اليت قام ا 

جامعا لكل الناس، فمن هذا املقام تبدأ املغامرة، وتبدأ حكاية احللم ،وسر العودة ،إذ ليس الذهاب 

إىل التاريخ هوالرغبة يف مترير خطاب املاضي أوقراءة األحداث وفق رؤية فانتاستيكية، بل هي 

ة القارىء تعميق معرف"بوادر احلاضر ،وأشكال األزمة اليت أرغمت هذا الفضاء السردي على 

الذاتية وفتح أفاق إلقامة عالقة حوارية بني ذاتية تعارض تأطري األحداث التارخييةمن منظور أحادي 

وهذا دف تشييد اهلوية التارخيية، عن طريق فهم املاضي والتواصل معه، فالذاكرة الثقافية تقرأ )2("

توطيد بالغة التقدم اليت تنطوي املاضي باتصال كثيف بني األجيال، إذ يهيمن الطابع اازي على 

فتعرباألطياف واألشباح عن هذه الذاكرة "على تناقض، قوامه قلق الذاكرة املتصلة واملنفصلة 

"الثقافية املكبوتة واملرغوب فيها، املرفوضة واملقبولة يف آن  ....)3(
فمن وراء استحضار املشهد ¡

.......)خبالد، اجلدل الذي أثارته هذه احلادثة ،قتل مالك بن نويرة، زواج أم متمم (التارخيي 

نقرأ سؤال اهلوية، الذي تطرحه حداثة الرواية، وهذا جبعل صورة التاريخ مدارا جوهريا يف فهم 

،فما )اخلطيئة املوروثة (القول بفكرة :تغريات الواقع اجلزائري، وكأن ما ترمي إليه الرواية هو 

دث اليوم، وهلذا فما زلنا عاجزين عن فهم وجودنا ،و وعي حدث يف التاريخ املاضي هو ما حي

ذواتنا وعيا كامال، وبالتايل فقدنا الصمود والوقوف أمام قضايا العصر، واهتزازات املرحلة التارخيية 

يكشف عن لعبة القناع ،وغاياا املواربة لتقدمي نقد "إن الذهاب بالسرد إىل عوامل ما فوق الواقع، 

¡)4("¿..من خالل إنشاء صورة شبيهة باملاضي الذي ميثل مرآة تعكس الراهن للواقع الراهن 

ال ميكن نعته  من خالل عملية البحث عن املقام الزكي، )للويل الطاهر (وعليه فالطابع اإلشكايل 

:بل من خالل عنصر احملنة، وانكسارات الذات أمام واقع أقل ما يقال عنه، أنه أغرب من اخليال 

... .ال أستطيع ال تأمل املداخل وال النوافذ "

إنين أعلو إىل، السماء فال تقابلين.أعلو فأعلو  

سوى السطوح تنطلق من القصر الذي أمامي  

.81/82الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي ، ص )1(
.173ص  2005صيف ،خريف ، 67فصول ، العدد القراءة التارخيية للنصوص ، جملة :ماري تريز عبداملسيح )2(
.228ص  2005صيف خريف :شعرية التاريخ وأشباح التقدم ، ترمجة ،ت خليل كلفت ، جملة فصول ع :جان فرانسوا هابل )3(
.128يف الرواية العربية اجلديدة ، مرجع سابق ،ص:صاحل فخري )4(
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.....................و متتد إىل ما ال اية  

"جننا مما خناف .ياخايف األلطاف  .. .)1(

فالسياق السردي يف هذا املقام رفع أحداث الرواية إىل ختوم علوية ذات تسابيح مساوية مارس من 

العودة إىل خالهلا البطل افعاله ومواقفه الروحية ،فهومتجاوز حدود العقل سابح يف الغياب يريد 

.أنس املكان

ليكون شاهدا على جراح العصر ،يغامر ،حيضر ويغيب ينقله بؤس احلال )الويل الطاهر (يأيت

حاالت فيوضية شبيهة إىل حد بعيد بالرحلة املعراجية ،قاصدا توحدا وجدانيا تتوزع فيه الذات 

ل الواقع عن طريق سلسلة على كل الصفات األبدية،  فمن عمق املغامرة ذات األسفار الشاقة يتمث

الن "االحداث الغريبة ،إذ ما متنحه هذه الرواية ليس خطية الوصف وانتلج املعىن األحادي 

التراسل بني املرجعيات  بكل مقوماا والنصوص يتم وفق ضروب كثرية ومعقدة من التواصل 

)2("والتفاعل 

، إذ مل يستطع هضم )"والدهاليز  الشمعة"يف )الشاعر (وهذا ما حييلنا على استحضار صورة 

لريى ما )بيته (واستعاب الواقع اجلزائري وحتوالته اجلذرية، وهذا بعد ان قرر اخلروج من سجنه 

(اآلن "آلت إليه األوضاع على الساحة الوطنية، وهاهو  حياول الدخول إىل )الويل الطاهر "

التجريب السردي املبين على املفارقة  مقامه الزكي، الذي شيده، وبني هذا وذاك، تتضح شذرات

إذ أن حدة تأزم الواقع ال يكفيه إال هذا السمو والتعايل فوقه، والذهاب بالسرد إىل فضاء الدهشة 

والغرابة والال معقول، ولذلك ينبغي أن ننمي جممل التصورات، واألفكار لقراءة هذا العامل املكترت 

:بالثورات واإلقتتال والتناحر 

لقد امتأل مسجد خليل اهللا بدم عباد اهللا ،باسم اهللا "

.قال الويل الطاهر، وحفر تؤسس لعوامل قربا دفن فيه السبابات  

غطاها جيدا بالرمل وعاد إىل الثقب يف اجلدار                            

)3(............."للدن ا                           

فهي تؤسس عاملا موازيا لعامل )Youtoppie(فكل هذه العوامل املتشضية تنتمي إىل فضاءات يوتوبية 

الواقع، وهذا قصد تأطري عناصر األزمة الوطنية ،وإعادة بعث خمتلف املرجعيات بواسطة تطليق 

.128/129ص  ،الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي )1(
.15/16ص  2005¡2التلقي والسياقات الثقافية ، منشورات االختالف ،اجلزائر،ط :عبد اهللا ابراهيم )2(
.111يعود  إىل مقامه الزكي ص الويل الطاهر)3(
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إذ حتضر شعرية العجيب كرؤية وتفكيك أسر الكتابة كحالة وجدانية تتأمل التاريخ والتراث، 

مجالية استطاع من خالهلا املخيال السردي أن ينشأ قراءة أخرى للواقع وللموروث الديين والثقايف 

.للمجتمع اجلزائري 

ما يطرحه هذا التشكيل السردي، يتجاوز املعىن اازي والتخييلي ملستوى األفكار والرؤى، 

املعارف التراثية والشعبية ،إىل اشكاالت وطروحات تالمس ليتحول التعدد التوظيفي ملختلف 

يف بعده التارخيي يطمح إىل عقلنة "حدود اهلوية يف بعدها التارخيي والوطين، فالويل الطاهر 

(*)اهلويةاجلزائرية

عرب امتدادها الزمين، فمن عمق الرحلة والضرب يف األماكن واألوطان تبدأ حكاية الوجود 

حدث (يف عمله الروائي)حممود املسعدي (ا يذكرنا بأبطال  الروائي التونسي اإلنساين وهذا م

:إذ تطمح الذات إىل تشييد كياا عن طريق الكشف والتحول ....)أبوهريرة قال

وددت من زمن بعيد لو أين علقت بني السماء واألرض "

.ة جبل وقد طلقته األرض فطار أو اين جلست على قم 

فلم اصب ذلك اال يف عليت تفك اجلسد ومتيز األوصال 

انه ال تكون .فيخف اللحم والدم فكأين يف اخللد                       

احلياة أبدع مما تكون بني العدم والكيان ،وال أقرب                      

.)1(....من طمأنينة السعيد 

ورغم فضاءات املتاهة اليت يستحضرها هذا اخلطاب السردي، فإنه الميكن عزل التجربة الواقعية 

املرتسمة يف ذهن الكاتب، الذي قدم قراءة متميزة للعقل ،أو الذهنية اجلزائرية، عن جمموع 

ك إىل تقدمي رؤية للعامل الذي يعيش فيه من يرمي من وراء ذل"اإلشتغاالت اجلمالية والفنية، فهو 

)2(.."خالل خلق هذا العامل كما يتصوره أو يتخيل أن يراه، أو كما يراه وفق موقفه منه 

وعلى هذا املنوال، نستوعب جيدا كثافة املادة التارخيية يف هذا املنت الروائي، وكيف طوقت اللغة 

فقط بل هي أزمة "ارهاب ديين "وتشعباا، فلم تعد أزمة الصوفية الوجدانية معامل األزمة الوطنية 

:اهلويات "وسط ترسانة من "البحث عن اهلوية " "

يف حلظة رأيتين فيه، رأيت مصر والعرب"

.101جتربة الطاهر وطار الروائية بني اإليديولوجيا ومجاليات الرواية ، ص :لينا عوض :ينظر  (*)
.91،ص  1979الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،اجلزائر ..حدث أبو هريرة قال :املسعدي حممود )1(
.141،ص 22001،ط الدار البيضاءانفتاح النص الروائي ، املركز الثقايف العريب، :سعيد يقطني )2(
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.واملسلمني فيه فينا                   

.رأيتين ممزقا بني أنا وبني أخر غريي 

نصفي ممتلىء بالقرآن الكرمي وباحلديث النبوي الشريف                   

وبابن عريب، واملتنيب ،واجلاحظ والشنفرى، وامرىء القيس                   

"وزهري بن أيب سلمى                    .............)1(.

يتضح املشهد الواقعي الذي عربت عنه فوفق هذه النظرة اليت ال ختلو من املواصفات الدرامية، 

)2("هي مثرة تفاعل املنظور املعريف مع وسطه اإلجتماعي الثقايف الطبقي"الرواية وفق رؤية كونية 

وبشىيء من القراءة التارخيية للواقع، ميكن التعامل مع املاضي التارخيي ضمن تقاطعات يشترك فيها 

ثه إىل مادة معرفية يقرأ من خالهلا الروائيون حاضرهم املاضي مع احلاضر، إذ حتول التاريخ وأحدا

املنكوب واملتأزم، قراءة بامكاا أن تعيد للذات حضورها وكياا املستقل، وكأن الرواية تريد أن 

تقول تارخيها اخلاص الذي يروض الذات الكاتبة، فتنصهر ضمن خطاب التاريخ اجلاهز، وهذه 

ت ثقافية حمرجة، إذ تكشف القراءة املتبصرة عن نوع من مشكلة أخرى تضع الروائي ضمن سياقا

احلساسية جتاه التاريخ واألحداث، مبعىن أنه يف كثريمن احلاالت واملواقف يكون اخلطاب الروائي 

املشتغل على التاريخ، معلما داال على وضعية اشكالية يعيشها الكاتب ضمن وجوده احلاضر وهذا 

(،  فنشعر ببعد املسافة بني الواقع "الطاهر يعود إىل مقامه الزكي  الويل"ما نراه ماثال يف رواية 

وبني أزمنة التخييل اليت نقلتنا إليها هذه الرواية، فال حنس يف هذا املقام جبمال احلبكة )كأحداث 

.الروائية، نتيجة غياب متعة التاريخ وحنن نقرأه روائيا 

إىل طرح "مة الوطنية اليت دفعت الكاتبومن دالالت هذا النص السردي، تتجلى خيوط األز

األسئلة من دون أن تتيح له التماس اإلجابات املوائمة، ذلك أنه كان يبصر ما تغري وال يدري سبل 

"التحكم بالتغري وتعيني اجتاهاته ..)3(.

.49/50الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي ، ص )1(
.51دار احلوار الالذقية ،ص  11991والتاريخ ، دراسة يف مدارات الشرق ، طالرواية :حممد مجال باروت )2(
.180، ص  11999،  ط الدار البيضاءاملركز الثقايف العريب،نظرية الرواية والرواية العربية ،:فيصل دراج )3(
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تناول هذا البحث إشكالية التاريخ  والرواية، وكيف ختلق الرواية التاريخ، وكيف خيلق التاريخ 

الرواية،وهذا من منظور معريف نقدي، يظهر حدود اإلشتغال الفكري واجلمايل ومقاربته للواقع 

السردية ذات البعد التارخيي، فكانت روايات األديب اجلزائري، وذلك بدراسة بعض األعمال 

"اجلزائري  حمورا أساسيا، وجماال خصبا استحضر املوروث التارخي عرب "الطاهروطار :

.الوطنية والعربية تشكيالت وتلوينات سردية هلا حضورها املتميز على الساحة

:ملعرفية، واملتمثلة يف وذا املنظور حاولنا يف هذه الدراسة إثارة بعض اإلشكاالت ا

هل تكتب الرواية التاريخ فعال ؟؟ -

هل الروائي والتاريخ يكونان اللحظةالروائية ؟؟  -

وهي تستحضر التاريخ؟؟"الروائية "كيف حتافظ الرواية على عنصر  -

"الطاهر وطار "تطبيقاها على روايات  –قدر اإلمكان –هذه بعض اإلنشغالت النقدية حاولنا 

إىل "الثورة "من خالل مسريته األدبية، واليت تتبع فيها تطورات اتمع اجلزائري بدء من مرحلة 

:وذا املنظور فإن هذه الدراسة خلصت إىل النتائج اآلتية .مرحلة اتمع احلديث 

يطمح من خالله الروائي إىل إعادة تركيب مجلة التصورات      تتعامل الرواية مع التاريخ تعامال،   -

واألفكار، قصد خلق اللحظة الروائية اليت متكن املتخيل السردي من وضع استراتيجية  مجالية، 

تؤسس للفعل الروائي ،فتمنح الكاتب مساحات تدعوه بأن يستحضر أساليب بناء اخلطاب الروائي 

.

يف املنجز الروائي ال يصنع يف كل األحوال رواية ذات بعد تارخيي      اإلشتغال على معلم التاريخ -

فقد يذهب الروائي إىل التراث أو إىل أحداث تارخيية، فيعيد قراءة هذه املرجعيات وفق منظور   

سردي ختيلي، ولكن ال يفلح يف صناعةالرؤية التارخيية ،إذ يغدو عمله أشبه ما يكون بالقصة  

.جورجي زيدان "عد التعليمي ،على شاكلة روايات التارخيية ذات الب "

أكدت لنا الدراسات التطبيقية لبعض الروايات العربية عامة واجلزائرية خاصة، أن الروائي حني  -

يستحضر التاريخ، ليس دف فهمه، أو الرغبة يف فك رموزه، بل هي الرغبة يف فهم قضايا رهن 

تفاقم األزمات النفسية، وغموض أفاق املستقبل، فكل هذه احلاضر، فالواقع اإلجتماعي املعقد، و

املعامل جعلت الكتابة الروائية تستحضر الوتد التارخيي، علّه خيلق تصورات ومواقف تعيد تأسيس 

وهي أول مشروع "للطاهروطار "عرس بغل "احلاضر، وهذا ما قرأناه  بصورة جلية، يف رواية 
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فية ذات مناحي تارخيية، يف هذا املشروع نتحسس رائحة روائي ينفتح فيه النص على أفاق معر

.احلاج كيان (من خالل رؤية ,التاريخ  (

ليس من السهل أن حتتضن الرواية التاريخ، وليس من السهل أيضا أن تبين كونا ووجودا       -

ة األزمنة       تارخييا مينح اإلنسان صفة اإلمتالء ومعايشة اجلوهر، فالكتابة يف هذا اال هي حماور

حماورة اإلنسان يف تعلقه بالزمن، ففي كثريمن املواقف تأخذنا الرواية إىل عمق املاضي ،فنعيش       

هذه اللحظة حبسها الزمين التارخيي، ولكن سرعان ما نفقد وجودنا الزمين خبروجنا منها ،وهذا ما 

(حني يغيب يف زمن احلكاية  يرسم يف املقابل صورة الزمن املرتسمة يف ذهنية الكاتب، وذلك

فيأسره املاضي، فتتالشى روابط التناغم السياقي بني زمن الكتابة، وزمن القراءة وهذا ـ )التاريخ 

كما رأينا ـ يربك الشكل الروائي فيغدو شكال قلقا متشظيا غري واع باللحظة الروائية  كما 

.الشمعة والدهاليز (هوالشأن يف رواية  (

بة الروائية من داخل العمق التارخيي القائم على إعادةتشكيل املادة الروائية تشكيال      تنهض الكتا -

يعتمدالتاريخ كإطار لصياغة األحداث والفضاءات والشخصيات، ضمن ما ميكن تسميته بالقص 

 احلكي عن التاريخ ،وهذه صفة تارخيية تتميز ا الرواية، يف حني يتموقع القص عن التاريخ، كبنية/

معرفية تنهض على املسكوت عنه، وذلك بنبش التاريخ، وكتابة املهمش واملغيب وهذا خباق 

.ثغرات معرفية أخرى تعيد رسم احلاضر انطالقا من املاضي 

يف اشتغال الرواية على حمور التاريخ، تتموقع الرؤية الفكرية ضمن أشكال وأصناف من األمناط  -

:مات السردية ،ميكن مجعها يف هذه التقسي

الرواية التأرخيية - ،هي الشكل السردي الذي حيافظ على احلقائق التارخيية، قصد                 

تقدمي الدرس التارخيي  وهذا لرسم البعد التعليمي واإلجتماعي ألشكال املوروث                 

أن ال تفقد الرواية أبعادها الثقايف واحلضاري، وهنا يكون التاريخ حاضنا ومؤطرا للمتخيل، شريطة 

.اجلمالية 

- الرواية اليت تعاجل قضايا احلاضر من خالل املاضي، وذلك باسقاط أحداث املاضي ،             

.وهذا باسترجاع احلاالت التارخيية اليت ميكنها أن تفسر أزمات اإلنسان املعاصر 

"استيطيقا املتخيل "إىل  "استيطيقا التاريخ "ففي هذه الوضعية، يتم حتويل  ، وهنا               

ينخرط العمل الروائي يف منظومة سردية، حتاول اإلمساك باللحظة التارخيية ،املنجذبة                
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)عرس بغل (حنو فتنة احلكي وإرغامات السرد ،وهذا ما ميكن متثيله برواية  للطاهر                    

.لرضوى عاشور )غرناطة ثالثية (وطار، ورواية 

- الرواية اليت تبدع مناخا تارخييا ال يستند إىل حقا ئق أوأحداث حقيقية، ولكن هذه              

"فانتازيا التاريخ "هذه احلقائق توحي برائحة التاريخ، وهذا ما أطلق عليه النقاد 

خبلق أوضاع جديدة  ميكن من ففي هذه الرؤية يصبح اخليال موطنا يستقرفيه التاريخ، وذلك 

خالهلا فهم وقراءة التاريخ، وكأن املتخيل السردي يف هذا امقام حيول الكتابة الروائية، إىل حاالت 

وجودية  متكّن الروائي من جعل الكتابة حلظة وجودية يعايشها الكاتب عرب خلق فضاء معريف 

 اعتقادنا املتواضع من أعقد جماالت يؤسس حلالة إيديولوجية ميررها السارد إىل القارىء وهذه يف

.الكتابة املشتغلة على التاريخ 

فالروائي يتحسس التاريخ يف عمله، فيتعامل معه تعامال ختييليا، وكأن  الرواية يف هذه احلال تقوم 

وميكن متثيل هذا املنحى "تريي إجنلتون"بتحويل هذا الوجود إىل غاية متخيلة، على حد تعبري 

ية وتراثية ، وهي املشروع الروائي الذي انفتح على  مناخات تارخي"الشمعة والدهاليز "برواية 

مكّنت الروائي من تصعيد البعد اإلسالمي وقراءته مبنظور تارخيي، 

فإن مستويات متثيل الرؤية التارخيية على "الطاهر وطار"فيما خيص الدراسة التطبيقية لروايات  -

:مستوى اإلجنازات الروائية، متثلت يف اإلستنتاجات اآلتية 

ات تارخيية، نستطيع من خالهلا قراءة خصوصية الواقع عربمسرية الكاتب الروائية تشكلت مواصف

اجلزائري، إذكشفت الدراسة عن جوانب فكرية ومعرفية ارتبطت بتلك املراحل الزمنية اليت غطتها 

تشكيالت السرد املختلفة، وهلذا ميكن قراءة بعضا من متثيالت التاريخ انطالقا من هذه املسرية 

وتراجع "الطاهروطار "لسياسي واإليديولوجي على روايات األدبية، لنقول إن هيمنة اجلانب ا

املنظور الفين واجلمايل، يعد مؤشرا  داال على تالشي املادة التارخيية ضمن أساليب واستراتيجيات 

السرد، مبعىن أن املادة التراثية والتارخيية مل تستغل استغالال مجاليا وفنيا عرب املساحات السردية، 

يعد انعكاسا "الطاهروطار "على القول بأن قلق الشكل الروائي عند         وهذا ما حيملنا  

فكريا للوضع التارخيي اجلزائري، وهو وضع إجتماعي قائم على تذبذب الرؤية يف استحضار 

املقومات التارخييبة ، فالفرد اجلزائري ما زال يعاين من تشتت اهلوية، وضياع روابط اإلنتماء، فهو 

تشكيل ذاته من وراء املقومات التارخيية والتراثية، وهذا ما الحظناه يف ميزة وطبيعة  غريقادر على 

"الذي ألبسه الروائي عرب كامل الروايات، لباس البحث واملغامرة، فهو بطل  'الوطاري"البطل 
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، فأبطال الطاهر وطار، هم دائما يف رحلة حبث، هم أبطال "لوسيان غولدمان "يلغة "إشكايل 

.ذوفون يف جمتمعات إشكالية مق

ـ حاولت الرواية العربية اجلزائرية املعاصرة، تقدمي صورة واقعية ختص أوضاع اتمع عرب مراحله 

السياسية، وتطوره الفكري واحلضاري، وخنص بالذكر ما شهدته الساحة الوطنية من تغريات 

ية، فكان لزاما على الرواية جذرية، أدخلت البالد يف دوامة من الصراعات واملشدات الطائف

اجلزائرية، أن تشتغل روائيا على هذا الواقع املتغري، فانبعثت بذلك معامل الكتابة السردية احلديثة، 

وهي تبحث عن سياقات مجالية ومعرفية تكون قادرة على احتواء األزمة الوطنية، فتنوعت بذلك 

الرواية مجعا لألخبار، وال متخيال ضيق مشارب الروائيني يف نظرم للواقع واحلياة، فلم تعد 

الداللة، بل أصبحت فضاء سرديا أعاد تشكيل الشخصيات واألحداث واملواقف وفق رؤية تارخيية 

ال خيرج عن هذا التمظهر "الطاهروطار "هلا حضورها اجلمايل والفلسفي، فما كتبه الروائي 

".الويل الطاهر يعودّ إىل مقامه الزكي "اية وانتهاء برو"الالز "احلديث للواقع اجلزائري، بدء من 

، فإن الروائي  استحضر "الطاهر وطار"فيما خيص مستويات حضور الرؤية التارخيية يف روايات  -

"املادة التارخيية والتراثية، وفق منظورات سردية ختتلف من حيث البناء الفكري واجلمايل، فرواية 

ي تعامال يستمد مرجعيته التارخيية من الثورة، فالروائي يف هذا تعاملت مع الواقع اجلزائر"الالز 

العمل حاول تأسيس منظورسردي ذي أبعاد إيديولوجية ومعرفية فجعل من البطل كائنا له 

وضمن سياقات التطوراإلجتماعي، يتجاوز .خصوصيات شعبية، فهو الوعي التارخيي الغائب 

(جذرية على مستوى الرؤية السردية، فكانت رواية الكاتب البطل الثوري، معلنا بداية حتوالت 

، وهي املشروع الروائي الذي جتسدت فيه فضاءات التاريخ العريب، واملتمثلة يف انفتاح )عرس بغل 

تشكلت مسات البطل /¡"احلاج كيان "الواقع على الثقافة العربية اإلسالمية، فمن خالل البطل 

طوره الروائي ضمن تطور أوضاع اتمع اجلزائري، فالكاتب  املتشبع بالثقافة اإلسالمية، والذي

أراد من هذا البطل قراءة التاريخ يف جانبه التراثي قصد إظهار عمق األزمة الوطنية، واملتمثلة أساسا 

من معرفة وفهم "الزيتونية "مل متكنه ثقافته الدينية "فاحلاج كيان "يف، صعوبة التواصل التارخيي، 

مع، فنراه يعيش الغياب من خالل معايشة التاريخ العريب، وذه املواصفات، شكلت حقيقة ات

هذه الرواية مرحلة  التجريب السردي، فجعلناها بداية التفكري التارخيي، الذي بدأت هواجسه 

.تتجلى كاستراتيجية مجالية هلا حضورها املتميز 
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التاريخ، فيقع التشكيل السردي حتث  يف كثريمن املواقف واحلاالت تتراجع هواجس روائية  -

تأثري الرتوع اإليديولوجي، وهذا ما مسح بقراءة ،خصوصية وطبيعة اخلطاب املضاد الذي أفرز هذه 

املنظومة اإليديولوجية، فمن املعتاد أدبيا أن لكل أثر أديب وقع وحراك أيديولوجي، يشتغل عليه 

 بناء الرؤية التارخيية للواقع، فحني يستحوذ التمثيل الكتاب، ولكن هلذا اإلشتغال دالئليته اخلاصة يف

الفكري على مسار النص الروائي، وتتقلص احلوارية، وتتحول الشخصيات الروائية إىل مواقع 

استبدالية يتحكم فيها السارد، تتالشى مواصفات الرؤية، وتصبح مؤشرا داال على تذبذب املادة 

، واليت اهتمت بنقد الواقع، "الزلزال "ما رأيناه يف رواية التراثية يف جسم العمل الروائي، وهذا 

، ففي هذا العمل الروائي غيب الكاتب )بولرواح (ونقد املشروع الديين واملتمثل يف شخصية 

سلطة الكتتابة كحالة وجدانية، فانساق وراء أحاديبة فكرية، هيمن فيها الراوي هيمنة كلية، وهذا 

. هذه الرواية إىل صور مكانية، ليس هلا إال تاريخ املكان ما حول العنصر التارخيي يف

، فأضحى املتخيل )الطاهر وطار (ـ ضمن معامل التجريب الروائي، تعمقت التجربة الروائية عند 

الروائي أكثر رحابة، يف جمال تصويرالواقع، فالتحوالت اإلجتماعية اليت عرفتها الساحة الوطنية، 

الكثري من الترميزات والتشكيالت الفنية، فتحت لنا فاعلية تأويلية، شكلت فضاء سرديا تضمن 

غذّت النص الروائي بطروحات ورؤى تارخيية، نقرأ فيها حضور، التوظيف األسطوري  

)الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي (، ورواية )احلوات والقصر (والعجائيب، كما يف رواية 

"جتربة ذات أبعاد تارخيية، ففي رواية "الطاهر وطار "جتربة ، كانت "األسطورة "فعلى مستوى 

، يصبح العجائيب رديفا للواقع حلاالت الواقع املتأزم، يف هذا العمل طرح الروائي "احلوات والقصر

ومستواياا الذهنية وكيف "إشكالية املعرفة "مسألة جد حساسة يف حياة الفرد واجلماعة، وهي 

ين عرب هذه املستويات، ليصل إىل ذروة التوحد والكمال، فعن طريق حمطات يتطور الوعي اإلنسا

التناص، واستحضار التراث الشعيب والفلكلوري، وفيوضات ألف ليلة وليلة، وأحاديث الوجد 

الصويف، متوقعت مجاليات الرواية، لتدل على رؤية تارخيية أساسها أن املعرفة ال تبنيها حلظات 

.بنيها تلك التناغمات املعرفية الدالة على كل متثيل معريف مجاعي الوعي الفردي، ولكن ت

، مستويات عديدة من النماذج السردية، وكان كل      "الطاهر وطار"ـ استحضرت روايات 

منوذج حيمل منظومة من القيم واملواقف اإليديولوجية، وهذه املواقف  نلمحها يف تلك الشحنات 

.لوطاري، املتسم بعقدة البحث واملغامرة املعرفية اليت رمسها البطل ا
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ـ  على مستوى القراءة والتأويل، نقول إن مشهدية التاريخ والتراث داخل النسيج السردي مل 

تأخذ استراتيجية كافية إلحتواء أزمات الواقع، فرغم كثافة املادة املعرفية يف النص الروائي فقد بقي 

، نلحظ "الشمعة والدهاليز "ل األعمال الروائية، باستثناء املتخيل حبيسا للرؤية األحادية، ففي جمم

هيمنة اجلانب التوثيقي والسري اخلطي على مستوى البناء الروائي، فأبطال الطاهر وطار، هم دائما 

، وخريمثال على "لينا عوض :"منفعلون مع األحداث، كما عربت عن ذلك، األستاذة والباحثة 

إذ غابت مالمح التوظيف األسطوري وسط "عود إىل مقامه الزكي الويل الطاهر ي"ذلك، رواية 

امللمح الشعيب والفلكلوري ،فجاء املنت الروائي، مفككا مهترئا، نتيجة تالشي احلوارية وخفوت 

.البناء الدرامي الذي تؤسسه احلبكة

مق األزمة وذا الطرح تتموقع الرؤية التارخيية، لتدل على قلق اخلطاب اإلجتماعي، وشدة ع   

.الوطنية 

هلا حضورها املتميز على مستوى البعد "الطاهر وطار "أن روايات :ـ أظهرت الدراسة 

الواقعي، فكل تشكيل سردي أسس رؤية تارخيية خاصة تؤطرها مرجعية األديب اللغوية والتراثية، 

نقل أحداث  ويف كل مساحة زمنية من تاريخ اجلزائر، حياول الروائي صناعة متخيل قادر على

الواقع نقال يصلح أن يكون تارخيا روائيا يعني القارىء على فهم الوقائع واألحداث 

عرب مسار سردي تتتابعي، ينطلق فيه من     "الطاهروطار "ـ تشكلت املكونات التراثية عند 

 مرجعيات ثقافية وحضارية تكاد تكون موحدة عرب خمتلف التلوينات السردية، لذلك ال يستطيع

الروائي غلق الرواية، فيجعل هلا اية، تكتفي مبخيلها اخلاص ،فكل إشكال تطرحه الرواية ال 

يكتمل إال برواية آخرى، وهذا ما جيعل فعل القراءة والتأويل يتماهى ويتالشى حتت ضغط 

.التسلسل الفكري، وهذا بدوره، يقلل من مشولية الرؤية التارخيية للواقع واإلنسان 

ر الروائي العام ، شكلت روايات الطاهر وطار، تارخيا وطنيا نقرأ فيه  حتوالت ـ ضمن املسا

اتمع اجلزائري عرب مسريته  التارخيية، فعن طريق مسارات املتخيل السردي تنكشف  موضوعات 

.التاريخ  الذي جتسده الذهنيات والثقافات املمتدة عرب األزمات واألحداث 
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:املصادر األساسيية :أ                

.2007الالز  موفم للنشر اجلزائر:الطاهر وطار            

ÜÜÜÜÜ: 2007عرس بغل موفم للنشر، اجلزائر.

ÜÜÜÜÜ: 2007الزلزال، موفم للنشر، اجلزائر.

ÜÜÜÜÜ:2007احلوات والقصر، موفم للنشر ،اجلزائر.

ÜÜÜÜÜ: ،2007الشمعة والدهاليز، موفم للنشر، اجلزائر.

ÜÜÜÜÜ:2004الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي، موفم للنشر، اجلزائر.

:املصادر املساعدة :ب                 

.فاجعة الليلة السابعة بعد األلف، رمل املاية، املؤسسة الوطنية للكتاب:األعرج واسيين          

ÜÜÜÜÜ: ،2005كتاب األمري، مسالك أبواب احلديد، دار اآلداب بريوت.

.1993دار اإلجتهاد أ اجلزائر،                           

.12005الدار العربية للعلوم، بريوت، ط:أشجتار القيامة :بشري مفيت          

.21998ثالثية غرناطة، املؤسسة العربية للدراسات والنشربريوت ط:عاشور رضوى          

.11974الزيين بركات، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، سوريا ط:الغيطاين مجال          

.1979حدث أبوهريرة قال، الشركة الوطنية للنشروالتوزيع، اجلزائر :املسعدي حممود          

1.1989مدن امللح،تقاسيم الليل والنهار،املؤسسةالعربيةبريوت،ط :منيف عبد الرمحن
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:املراجع العربية :ثانيا 

.12003طاألردندم يف الرواية العربية املعاصرة،دار الشروق خطاب النهضة والتق:ابراهيم رزان حممد

.22005التلقي والسياقات الثقافية، منشورات اإلختالف اجلزائر، ط:ابراهيم عبد اهللا

.12003، الدارالبيضاء،طالسردية العربية احلديثة املركز الثقايف العريب:________

.11990املتخيل السردي، املركزالثقايف العريب، الدار البيضاء، ط:________

.2001¡6ط، بريوت ،اشكالية القراءة وآليات التأويل، املركز الثقايف العريب :أبوزيد نصرحامد

.11967لبنان، طتارخينية الفكر العريب اإلسالمي، مركز اإلمناء احلضاري، :أركون حممد

احلساسية اجلديدة يف الرواية العربية روايات ادوار اخلراط منوذجا،  منشورات :أشهبون عبد املالك

.1.2010اإلختالف، الدار العربية للعلوم، لبنان، ط 

.1986، اجلزائر،كتاب املمؤسسةالوطنية لل:إجتاهات الروايةالعربية يف اجلزتائر :األعرج واسين 

.11989جتربةالكتابةالواقعية، الرواية أمنوذجا، املؤسسةالوطنية للكتاب اجلزائر ط :_______

.1.1991الرواية والتاريخ، دراسة يف مدارات الشرق، داراحلوار، الالذقية، ط:باروت حممد مجال

والفرنسيني، دار احلوار  لروائيني العرب اإلبداع الروائي اليوم، أعمال ومناقشات لقاء ا:برادة حممد

.11994، طالالذقية              

.2000التراث الشعيب يف الرواية اجلزائرية، منشورات التبيني، اجلاحظية،اجلزائر :بلحيا الطاهر

.1999¡1اجتاهات الرواية يف املغرب العريب، املغاربية للنشر واإلشهار، تونس، ط:بن مجعة بوشوشة

.2000¡1سلطة النص، منشورات اإلختالف، اجلزائر، ط:بن خليفة مشري

.2008¡1، طالدار البيضاء السرد الروائي وجتربة املعىن، املركز الثقايف العريب:بنكراد سعيد

.12000الرؤية والبنية يف روايات الطاهر وطار منشورات جامعة منتوري قسنطينة ط:بوذيبة ادريس

1999¡1مستويات دراسة النص الروائي، مقاربة نظرية، مطبعة األمنية الرباط ،ط:لعايلبوطيب عبد ا

1ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائرط )19701983(الشخصية يف الرواية اجلزائرية :بوجيرة بشري

1986.

صطلح يف اخلطاب النقدي العريب  احلديث املركز اللغة الثانية، يف إشكالية املنهج والنظرية وامل:ثامر فاضل

.11994الثقايف العريب، بريوت ط

اجلزائر، الدار العربية للعلوم،  فضاءاملتخيل، مقاربات يف الرواية، منشورات اإلختالف:مخري حسني

2002¡1ط ناشرون لبنان،               
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.2004¡1ط الدار البيضاء،،املركز الثقايف العريب،الرواية وتأويل التاريخ :اج فيصلرد

.11993دالئلية العالقة الروائية، دار كنعان دمشق، ط:دراج فيصل

.11999نظرية الرواية والرواية العربية، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء ،ط:_____

.21975ريوت طنظرية الدراما من أرسطو إىل اآلن، دار العودة ب:رشدي رشاد

.12003داراليازوري، عمان، ط)2(البىن السردية، :رضوان عبد اهللا

11984البحث عن النقد األديب اجلديد، دار احلداثة ،بريوت ط:ساري حممد

2فلسفة هيجل اجلمالية، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر، لبنان ط:سطاويسي رمضان غامن 

1996.

1املتخيل والسلطة، يف عالقة الرواية اجلزائرية بالسلطة، مشرورات اإلختالف اجلزائر، ط:سنقوقة عالل

2000.

.11982يف البنيوية التكوينية، دراسة يف منهج لوسيان غولدمان ،دارابن رشد ط:شحيذ مجال

.12005ة، فلسطني طشعرية السرد يف الرواية العربية املعاصرة، القادسي:شعث أمحد جرب

.21980معىن املأساة يف الرواية العربية دار األفاق اجلديدة بريوت، ط :شكري غايل

الرواية والتاريخ، حبث يف مستويات اخلطاب يف الرواية التارخيية، عامل  الكتب احلديث :الشمايل نضال

.12006األردن، ط

.1988¡1،طليبيا ديب بني األسطورة والعلم، الدار العربية للكتابالنقد األ:صبحي حمي الدين

ميىن العيد، نبيل سليمان، الرواية العربية بني الواقع واإليديولوجية، دار احلوار، :العامل أمني حممود 

.1.1986، طالالذقية                     

لرواية املغاربية، تشكل النص السردي، يف ضوء البعد اإليديولوجي، دار  الرائد، اجلزائر، ا:عباس ابراهيم

.12005ط

1الفلسفةواإلنسان، جدليةالعالقة بني اإلنسان واحلضارة، دار الفكر العريب، بريوت ط:عباس فيصل 

1986.

.11998العرب والفكر التارخيي، املركز الثقايف العريب، املغرب ط:العروي عبد اهللا

حتليل اخلطتاب األديب على ضوء املناهج النقدية احلديثة، احتاد كتاّب العرب، دمشق :عزام حممد

2003.

.2000¡1الدار البيضاء طشركة النشر ،الرواية املغاربية، حتوالت اللغة واخلطاب، :عقار عبد احلميد
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جتربةالطاهر وطار الروائية بني اإليديولوجيا ومجاليات الرواية، أمانة عمان الكربى    :عوض لينا

.2004األردن، 

ة جنيب حمفوظ منوذجا، مؤسسة النوري، دمشق، األثراإليديولوجي يف النص الروائي ثالثي:العوف زياد

.11993ط 

.2.1999تقنيات السرد الروائي، يف ضوء املنهج البنيوي، دار الفارايب، بريوت،ط:العيد ميىن

.12012سلطة اللغة بني فعلي التأليف والتلقي إفريقيا الشرق، املغرب ط:غفريي خدجية

.2000يف الرواية اجلزائرية، دار القصبة، اجلزائر،  دراسات:فاسي مصطفى

.12009الرواية العربية اجلديدة ، منشورات اإلختالف اجلزائر، ط:فخري صاحل

.12008الروايةوالتاريخ، دراسة يف ختييل املرجعي، دار املعرفة، تونس، ط:القاضي حممد

.12002ارحتاله، املركزالثقايف العريب، لبنان، املغرب طأقلمة املفاهيم، حتوالت املفهوم يف :كوش عمر

.12009الرواية والتأويل سردية املعىن يف الرواية العربية، األردن ط:الكيالين مصطفى

.11989أسلوبية الرواية، مدخل نظري، الدار البيضاء ط:حلميداين محيد

.11985الدار البيضاء، طالرواية العربية ورؤية الواقع، دار الثقافة، :______

3بنية النص السردي من منظور النقد األديب املركز الثقايف العريب، الدارالبيضاء ط :______

2003.

.11992مجالية الرواية املعاصرة، دار الثقافة للنشر، مصر ط:جماهد عبداملنعم جماهد 

12006الروائي، منشورات القلم املغريب املغرب طآليات  إنتاج النص :حمفوظ عبد اللطيف

.1.1993البنية الزمنية يف القص الروائي، ديوان املطبوعات اجلامعية، وهران ط :مرتاض عبد اجلليل

.240.1998يف نظرية الرواية، حبث يف تقنيات السرد، عامل املعرفة، ع :مرتاض عبد املالك

1الشركة الوطنية للنشر تونس، طزائرية بني الواقع واإللتزام، الروايةالعربية اجل:مصايف حممد

1983.

.12000الدار البيضاء، ط شركة النشر والتوزيعالنص من القراءة إىل التنظري، :مفتاح حممد

.12005بنية املتخيل يف ألف ليلة وليلة، دار احلوار الالذقية، ط:مويقن املصطفى

.1.2001تشكل املكونات الروائية، دار احلوار الالذقية، ط :_______

.1.2000شعرية الفضاء، املتخيل واهلوية يف الرواية العربية، املركز الثقايف العريب، ط:جنمي حسن
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إيقاع الزمن يف الرواية العربية املعاصرة، املؤسسة العربية للدراسات والنشر بريوت، :النعيمي أمحد محد

.12004ط

.12004، طاألردنالرواية التارخيية، دراسة حتليلية تطبيقية نقدية، دار اء الدين، :نواق أبوساري 

.12003الرواية السياسية، الشركة املصريةالعاملية، مصر، ط:هـوادي ط

.21980طاملرأة يف الرواية املعاصرة، دار املعارف، مصر، :____

توظيف التراث يف الرواية العربية املعاصرة، منشورات إحتاد كتاب العرب دمشق، :وتار حممد رياض

2002.

شخصية املثقف يف الرواية العربية السورية، منشورات احتاد كتاب العرب دمشق، :وتار حممد رياض

2000.

.12009بريوت  طبول ريكور اهلوية والسرد، دار التنوير :الورفلي حامت

.12006الرواية والتراث السردي، القاهرة، ط:يقطني سعيد

.2002¡2ط الدار البيضاءانفتاح النص الروائي، املركز الثقايف العريب،:______

.21993حتليل اخلطاب الروائي، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ط:______

:املراجع املترمجة :ثالثا 

مدخل إىل التحليل البنيوي للقص، ترمجة منذر عياشي، مركزاإلمناء احلضاري بريوت :رت روالنبا

.11993ط

النقد األديب يف القرن العشرين، ترمجة منذر عياشي، مركز اإلمناء     العريب بريوت :تادييه جان اييف 

.11994ط

2طء بن سالمة ،دار توبقال املغرب  الشعرية، ترمجة شكري املبخوت ،رجا:تزفيطان تودوروف 

1990.

خطاب احلكاية ،حبث يف املنهج ترمجة حممد معتصم، عبد اجلليل األزدي عمر احللي، :جريار جنيت

.32003منشورات اإلختالف اجلزائر، ط

2ط الدارالبيضاءاألسطورة والرواية، ترمجة صبحي حديدي ،منشورات عيون، :ميشال زيرافا 

1986.
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3دراسات يف الواقعية األروبية، ترمجة أمري إسكندر، اهليئة املصرية للكتاب   ط:جورج لوكاتش 

1972.

(جمموعة من النقاد  خريي /دراسة يف نظرية األنواع األدبية املعاصرة، ترمجة  د)واية املؤلف القصة الر:

.11997ة سيد حبراوي، دار شرقيات طددومة ماج

21982حبوث يف الرواية اجلديدة، ترمجة فريد انطنيوس، منشورات عويدات بريوت ط:ميشال بيتور

1ترمجة فخري صاحل، املؤسسةالبعربية للدراسات والنشر  ط النقد واإليديولوجيا،:تريي اجنلتون

.1999القاهرة،                

.1988الدار البيضاءالكتابة واإلختالف، ترمجة كاظم جهاد، دار توبقال :جاك ديريدا

1ط  الدار البيضاءمدخل إىل نظرية الرواية، ترمجة عبد الكرمي الشرقاوي، دار توبقال :بيار شارتيه

2001.

مدخل إىل املناهج والتقنيات املعاصرة للتحليل األديب، ترمجة عبد احلميد بورايو آداب :فاليت برنار

.2002اجلزائر، داراحلكمة )128(األول السداسي 

.11984نظام اخلطاب، ترمجة حممد سبيال دار التنوير، بريوت ط:ميشال فوكو

ءة الرواية، مدخل إىل تقنيات التفسريترمجة ترمجة وتعليق صالح رزق  دار غريب قرا:هنكل روجر ب 

.2005، القاهرة للنشر والتوزيع 

1، طالدار البيضاء نزهات يف غابات السرد، ترمجة سعيد بنكراد املركز الثقايف العريب 6:إيكو امربتو

2005.

:املراجع األجنبية:رابعا

BOURNEUF: Roland et Quellet, real:L'univers du roman , Paris PUF, 1989

GOLDMANN ,Lucien :Pour une sociologie du roman: Paris, gallimard,1964.

GOLDMANN Lucien : Le Dieu cache, Paris, gallimard, 1955 .

HAMON. Philippe; Qu'est ce qu'une description,in poétique n:12,Paris,Seuil,1972.

KUNDERA ,Milan: L' art du roman,Paris, gallimard , 1986
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.
LUKACS. Geoges: Le roman historique, payot, Paris 1965.

ZERAFA , Michel : Roman et société ," la sociologie", p, v , f Paris 1971

ZIMA .V pierre: Pour une sociologie du texte letteraire union général d édition, Paris
1978. .

:الدوريات :خامسا 

.69/2006ةالشكل يف العائش يف احلقيقة، مج فصول ع فلسف:جالل أبوزيد

.162000أزمة الذات يف الشمعة والدهاليز ،مج التبيني ع :أومقرن حكيم 

.64,2004أفكار حول تاريخ الرواية، فصول، :توماس بافيل

"اجلزائري جامعة األدب :أزمة اخلطاب اإليديولوجي يف الرواية اجلزائرية، أعمال امللتقى :سليم بتقة

1ع  8صراع اخلطابات، حول القص واإليديولوجيا يف رواية  الزلزال، مج فصول م :عمار بلحسن

1989.

.672005القراءة التارخيية وقراءة النصوص األدبية، فصول ع :تريز ماري عبد املسيح 

التراث والصراع اإليديولوجي، أعمال امللتقى الثاين، يف  الرواية اجلزائرية بني توظيف:فتيحةحسيين

.2009األدب اجلزائري، جامعة الوادي، 

أشكال التناص األسطورالي عند الطاهر وطار، أعمال امللتقى األدب واألسطورة، جامعة :خفيف علي

.200عنابة، 

.2008إيديولوجية الرواية والكسر التارخيي، أعمال امللتقى اخلامس جامعة سعيدة  :عبد القادر راحبي

61993الكتابة وإشكالية املعىن فريواية جتربة يف العشق، مج التبيني ع :رواينية الطاهر

51992احلداثة بني اجلابري وأركون، مج التبيني ع :الزاوي عمار

165والواقع، ترمجة بدرالدين عردوكي، مج املعرفة  السورية ع الرواية اجلديدة:نتايل وأخرون ساروط

1976.

.672005التخيل، التاريخ، ترمجة كميليا صبحي، فصول ع ,األنا :مسرون خورخي 

11أحوال البصرة والبصرية يف البفن اإلسالمي والتصوف، جملة الناقد الربيبطانية ع:عرايب أسعد 

1989.
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لنجيب حمفوظ  ترمجة "املرايا "استراتيجية متثيل الواقع يف رواية :التشظي والتناص :كرستينيا فييلي

.692005حسام نايل، فصول ع 

16روايات الطاهر وطار بني خطاب السلطة والنقد اإلجتماعي ،مج التبيني، ع :كوكس ديب 

2000.

.672005الرواية يوتوبيا لعامل ال يعرف النسيان، ترمجة حممد برادة ،مج فصول ع:كونديرا ميالن

.302008ربية املعاصرة، مج التبيني ع انقباض الزمن وانبساد األبعاد يف الرواية الع:متلف آسيا 

يف  يديولوجيواقع الرواية من رواية الواقع، أعمال امللتقى الوطين اخلامس ،األديب واإل:خملوف عامر 

2008روايات التسعينات، جامعة سعيدة 

اختيارات الكتابة، قراءة يف رواية الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي، أعمال امللتقى :حممدملياين

.2008اخلامس، جامعة سعيدة، الوطين 

.67/2005التقدم، فصول عشعرية التاريخ وأشباح:جان فرانسوا هابل

.69/2006فصول ع ،نيساي جنيب حمفوظ بني حضارتني، ترمجة أمحد هالل:هالنجرن اندرسن 

الثابت اإليديولوجي يف الكتابة الروائية عند الطاهر وطار، أعمال امللتقى  اخامس جامعة :وذناين بوداود 

.2008سعيدة 

املكان ودراما املكان، يف رواية عامل بال خرائط جلربا ابراهيم جربا وعبد  الرمحان منيف مج :ولعة صاحل 

.16/2000التبيني ع 

8/2001،ع ،جامعة عنابةالبنيوية التكوينية ولوسيان غولدمان، مج التواصل :____

:الرسائل اجلامعية :سابعا 

الرواية والتاريخ،أطروحة دكتوراه ، إشراف، أمحد اليبوري، حممد مفتاح، جامعة :أقامون عبد السالم 

.2000/2001، حممد اخلامس  الرباط

أمحد :املكونات التراثية يف الرواية املغربية ،أطروحة دكتوراه  اشراف الدكتور :عثمان باعسو 

.2001/2002،جامعة حممد اخلامس، الرباط بوحسن                 

، إشراف األستاذ الدكتور، الطيب العلوم الريف يف الرواية اجلزائرية، أطروحة دكتوراه :بتقة سليم 

.2009/2010جامعة احلاج خلضر، باتنة، ، بودربالة 
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إشراف الدكتور   "دبلوم الدراسات العليا "املكان يف الرواية املغربية، رسالة :علوي علي سليطن 

.1999/2000يقطني، جامعة حممد اخلامس، الرباط، السنة اجلامعية  سعيد

، إشراف األستاذ الدكتور العلوم الغرب يف الرواية العربية احلديثة ،أطروحة دكتوراه:مباركي مجال 

.2008/2009الطيب بودربالة، جامعة  احلاج خلضر باتنة، السنة اجلامعية، 

:ات ـامللتقي:ـا ثامن

أزمة اخلطاب اإليديولوجي يف الرواية اجلزائرية، ملتقى األدب اجلزائري، املركز اجلامعي :سليم بتقة _

2009منشورات اجلامعة ، .2009مارس  16/17لواديا

األدب جلزائري "الرواية اجلزائرية بني توظيف التراث والصراع اإليديولوجي ،ملتقى :فتيحة حسيين _

2009منشورات اجلامعة،  .2009مارس  16/17¡"الوادي "املركزاجلامعي "

بة، أشكال التناص األسطوري عند الطاهر وطار، ملتقى، األدب واألسطورة جامعة عنا:خفبف علي _

.2007منشورات جامعة عنابة .2000

األديب واإلديولوجي  يف "إيديولوجية الرواية والكسر التارخيي ،امللتقى اخلامس :راحبي عبد القادر _

، منشورات  2008أفريل  15/16:املركز اجلامعي سعيدة "التسعينيات رواية

.2008جامعة سعيدة                       

يديولوجي يف رواية    ، األديب واإل، امللتقى اخلامسواقع الرواية من رواية الواقع:خملوف عامر _

، منشورات جامعة سعيدة2008أفريل 15/16¡املركز اجلامعي سعيدةالتسعينيات                    

2008.

امللتقى اخلامس  " الطاهر يعود إىل مقامه الزكي الويل"إختيارات الكتابة، قراءة يف رواية :لياين حممد م_

2008أفريل 15/16املركز اجلامعي سعيدة،"األديب واإليديولوجي يف رواية التسعينيات "

.2008منشورات جامعة سعيدة                 

األديب "الثابت اإليديولوجي يف الكتابة الروائية عند الطاهر وطار، امللتقى اخلامس   :وذناين بوداود_

.2008أفريل  15/16املركز اجلامعي، سعيدة "واإليديولوجي يف رواية التسعينيات 

.2008منشورات جامعة سعيدة                  





195

املوضوعات فهرس

احملتوى                                                             الصفحة

إهداء                               

شكر وإمتنان

–أ ..................................................................مقدمة هـ                    

24-3.............................................بني الرواية والتاريخ:مدخل

3.......................................يـخالروايـة والتار -أ              

7......................................ختييـل التاريــخ -ب

17......................................بعث التاريخ احملظور -ج

إستراتيجيات متثيل التاريخ :الفصل األول

27...........................الزمن التارخيي و الزمن الروائي  -أ 

38..............................فتنة الغياب/مشهد التاريخ  -ب 

43..........................وهم اليوتوبيا/مبىن اإليديولوجيا  -ج 

46...........)......عرس بغل(حملنةيف ا أوجاع التاريخ وسياق -د 

53..................................األسطورة وقراءة الواقع  - ه      

59............................................دالئلية الغياب  -و 

ماعية اجل كرةوالذا التاريخ:الفصل الثاين

66.....................)الالز(يف رواية ي والتاريخ املضادالرمس التاريخ -1

69......................................دالالت الشخصية الروائية _أ 

81...........................التاريخ وسيميائية التشكيل  السردي _ب      

88.................................)عرس بغل (التاريخ املقموع يف رواية  -2

93.........................................حركية الزمن و التاريخ _أ       

101...............................دالئلية  الزمن و سياقات التاريخ  -ب      

106....................)الزلزال(يف روايةختييل املكان و منحى اإليديولوجيا-3

113............................تأسيس الوعي بالتاريخ/مغامرة املكان  -أ       



196

117................................................السياق السردي-ب      

119...........................................حمنة الشخصية الروائية -ج      

التاريخ واملتخيل السردي :الفصل الثالث

129..........."الشمعة والدهاليز "كتابة التاريخ  يف ظل عنف التاريخ  يف رواية -1

130...............................املرجع اإليديولوجي وقراءة األزمة  -أ  

138........................................التاريخ و هاجس اهلوية   -ب

144...........................)احلوات والقصر (عجائبية وبناء التاريخ يف رواية ال -2

147.........................................مسارات التهويل و قراءة الواقع  -أ      

154................................................السياق السردي للرواية  -ب     

160...)الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي(األسطورة وتفكيك التاريخ يف روايةقناع  -3

163................................................غواية احملكي و رؤية الواقع -أ     

169...........................................خطاب األزمة/قناع األسطورة -ب   

185...................................................:خــامتــــة

195:..............................................َقائمة املصادر واملراجع


